PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL
RDC ELETRÔNICO Nº 001/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.

DADOS DO RDC
DATA: 04/09/2020 – 09:30h
MODO DE DISPUTA: FECHADO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
VALOR ESTIMADO: R$ 1.622.417,33 (um milhão e seis centos e vinte e dois mil e
quatrocentos e dezessete reais e trinta e três centavos)

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820
comprasgovernamentais.gov.br e saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
andros.cpl@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EDITAL
RDC ELETRÔNICO N.º 001/2020
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060- 23.529/2020)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, instituída pela Lei Municipal
nº. 4.537 de 14 de novembro de 2005, alterada pela Lei 4.804/2007, regulamentada pelo
Decreto Municipal nº. 25.925, de 17 de janeiro de 2006, por meio de sua Comissão de
Licitação, designada pela Portaria nº 19 de 20 de agosto de 2019, torna público para
conhecimento dos interessados que realizará licitação, na modalidade Regime
Diferenciado de Contratação – RDC, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item,
nos termos da Lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, no Decreto nº 7.581, de 11 de
outubro de 2011, SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se a
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando expressamente indicado na Lei nº
12.462/2011, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão:
04/09/2020
Horário: 09:30h
Local:
Portal
de
Compras
do
Governo
<www.comprasgovernamentais.gov.br>
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes
anexos:

Federal

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO III – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS;
1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.
1.2. O local onde os serviços serão executados, bem como as informações pertinentes,
encontra-se detalhado no Anexo I, deste Edital:
2. DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO
MODO DE DISPUTA E DO ORÇAMENTO

–
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2.1. O regime de execução contratual será o de empreitada por preço global;
2.2. O critério de julgamento será o por menor preço;
2.3. O modo de disputa será fechado.
2.4. O valor estimado da licitação é de R$ 1.622.417,33 (um milhão e seis centos e
vinte e dois mil e quatrocentos e dezessete reais e trinta e três centavos).
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1 A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária:
Projeto
Atividade
Natureza
Despesa
Fonte
Recursos

1545102232.129 - Implantação, Ampliação e Manutenção de Vias
Urbanas
da

449051

de 01900000024 – Operações de Crédito Internas, Outros Programas
0100000000 – Recursos Próprios de PMSL

4. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL
4.1. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados no site oficial da CPL,
no endereço eletrônico <saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp>.
5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
5.1. A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida ao Membro Relator
da COMISSÃO, mediante petição a ser enviada exclusivamente por meio
eletrônico, através do e-mail <andros.cpl@gmail.com>, até 5 (cinco) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão até às 18 horas.
5.2. Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à interessada, dando-se
ciência aos demais adquirentes do EDITAL, antes da abertura da sessão;
5.2.1. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora
marcados para a abertura da sessão.
5.3. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser
solicitados, exclusivamente, via e-mail <andros.cpl@gmail.com>, até 5 (cinco) dias
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão até às 18 horas.
5.4. A resposta da COMISSÃO de Licitação aos esclarecimentos será divulgada
mediante publicação no site da CPL, no caderno de perguntas e respostas disponível no
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endereço
<saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp> e no COMPRASNET
<comprasgovernamentais.gov.br>, publicado até o dia anterior da abertura da sessão
pública deste certame, ficando as empresas interessadas em participar do certame
obrigadas a acessar o endereço para a obtenção das informações prestadas.
6. DO PRAZO CONTRATUAL
6.1.O prazo de execução do contrato decorrente desta licitação se inicia na data de sua
assinatura e vigorará por 120 (cento e vinte) dias consecutivos.
6.2.O prazo de vigência do contrato decorrente desta licitação se inicia na data de sua
assinatura e vigorará por 210 (duzentos e dez) dias consecutivos. O prazo de vigência
contempla o adicional de 90 (noventa) dias após o prazo de execução, período em que
deverão ser adotadas as providências para o recebimento provisório e definitivo das
atividades/serviços, na forma prevista no Art. 73, inciso I, da Lei nº 8.666/93.
6.3.Os prazos de vigência contratual e de execução estabelecidos para os serviços
poderão ser prorrogados, dentro da vigência do prazo anterior, em conformidade com o
disposto no Art. 57, inciso I, da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações.
7. DO CREDENCIAMENTO
7.1.O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema COMPRASNET, provido pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI - ME, por meio do sítio
eletrônico
<http://www.comprasgovernamentais.gov.br>.
7.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de
chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto a SLTI, onde também
deverão informar- se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instruções detalhadas para sua correta utilização.
7.2.O credenciamento do Licitante dependerá de registro cadastral atualizado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será
requisito obrigatório para fins de habilitação.
7.3.O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
Licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao RDC, na forma eletrônica.
7.4.O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou a CPL, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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8. DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME
8.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, poderá participar desta licitação:
8.1.1. Qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, que atenda às
exigências deste Edital e seus Anexos e que esteja devidamente credenciada no
Sistema
COMPRASNET,
no
endereço
eletrônico
<http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, munida de chave de
identificação e de senha;
8.1.2. A empresa poderá apresentar propostas para um ou mais lotes, se for o caso.
8.1.3. A empresa estrangeira deverá atender as Resoluções nº 1.025 de
30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –
CONFEA e a Resolução 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art. 28 e o
art. 79 da Resolução nº 1.025 – CONFEA.
8.2. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação:
8.2.1. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
8.2.2. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, durante o prazo da sanção aplicada;
8.2.3. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município de São Luís, durante o
prazo da sanção aplicada;
8.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
8.2.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
8.2.5.1. Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e
extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação
do plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida
pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o
certame.
8.2.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Edital;
8.2.7. Empresa submissa a concurso de credores;
8.2.8. Servidor público ou ocupante de cargo em comissão da Prefeitura de São Luís ou
responsável pela licitação ou empregado contratado por este Município.
8.2.9. Sociedade empresária constituída com o mesmo objeto e por qualquer um dos
sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa
sanção e no prazo de sua vigência, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.443/1992,
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observando o contraditório e a ampla defesa a todos os interessados.
8.2.10. Empresas reúnidas em consócio:
8.2.10.1. A vedação a participação de consórcio neste certame justifica-se diante
da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser
ofertado por um número amplo de potenciais participantes, inclusive empresas
de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo exigido no
tocante a qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em
qualquer limitação quanto a competitividade.
8.3. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
física ou jurídica, e o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários;
8.4. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de
todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos,
bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
Na forma do Termo de Referência e na Minuta do Contrato.
10. DA CONDUÇÃO DO CERTAME
10.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo Membro Relator, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereço eletrônico
<http://www.comprasgovernamentais.gov.br>.
10.1.1. A análise de documentos de habilitação técnica e recursos relacionados
às matérias mencionadas, será auxiliada pelos técnicos da SEMOSP.
10.1.2. Da análise dos documentos de habilitação e proposta, será lavrado
Parecer, pelos Técnicos da SEMOSP, e será submetido à Comissão de Licitação.
10.2. A operacionalidade do Sistema COMPRASNET é de responsabilidade da
SLTI/ME, junto a qual as Licitantes deverão informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta
utilização;
10.3. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da
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senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
observados data e horário estabelecidos neste Edital;
10.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A Licitante será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA e seus lances;
10.5. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do RDC, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou
de sua desconexão.
10.6. Se ocorrer a desconexão do Membro Relator e o sistema eletrônico permanecer
acessível aos Licitantes, os dados continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
10.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
RDC Eletrônico será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do Membro Relator aos
participantes, no sítio eletrônico <http://www.comprasgovernamentais.gov.br>.
10.8. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou
quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável,
a sessão do RDC Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará,
consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do
aviso.
10.9. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.
10.10. A abertura da sessão pública deste RDC, conduzida pelo Membro Relator da
COMISSÃO
de Licitação, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio
eletrônico
<http://www.comprasgovernamentais.gov.br>.
10.11. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Membro Relator e os Licitantes
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do
sistema eletrônico ou por e-mail. Não será aceito nenhum outro tipo de contato por meio
telefônico;
10.12. O Membro Relator verificará as propostas apresentadas e desclassificará,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.
10.13. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.
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11. REGRAS DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
11.1. A participação no RDC eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de
identificação e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA DE PREÇOS.
11.2. Após a divulgação do edital, os Licitantes deverão encaminhar PROPOSTA inicial
com o valor GLOBAL, na Moeda Real, até a data e hora marcadas para a abertura da
sessão,
exclusivamente
por
meio
do
sistema
eletrônico
–
<www.comprasgovernamentais.gov.br>
- quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
11.2.1. As propostas possuem prazo de validade de 90 (noventa) dias, a
contar da data da entrega da mesma;
11.3. No momento do envio da proposta o Licitante deverá declarar por meio do sistema
eletrônico em campo específico:
11.3.1. Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
Edital;
11.3.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação
no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;
11.3.3. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art.
7º da Constituição Federal;
11.3.4. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art.
1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição Federal;
11.3.5. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira
independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 5,
de 25 de maio de 2017, da SLTI/MPOG;
11.3.6. Cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006, bem como de que está apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, no caso das
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP;
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11.4. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo
Membro Relator, na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos
autos do processo, não havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra
forma.
11.5. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à
tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, além
de poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no presente
Edital.
11.6. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.
11.7. Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema COMPRASNET o Licitante deverá
fazer a descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo
“Descrição detalhada do objeto ofertado”. Não serão aceitas descrições da proposta
do tipo “conforme edital”.
11.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do
proponente das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, implicando na
plena aceitação destas pelo proponente.
11.9. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital e seus Anexos, ou ainda
com irregularidades, será desclassificado/inabilitado, não se admitindo
complementação posterior, salvo se motivada por alguma diligência de ordem técnica
ou da CPEL, desde que não altere a formulação da proposta.
11.10. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
11.11. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo
o Licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.
11.12. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
11.13. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
12. ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO E ETAPA COMPETITIVA
12.1. A abertura da sessão pública deste RDC, conduzida pelo Membro Relator da
COMISSÃO, ocorrerá na data e na hora indicadas no item 3.1 deste Edital, no sítio
<http://www.comprasgovernamentais.gov.br>.
12.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Membro Relator e os licitantes
ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do
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sistema eletrônico. Não será aceito contato por meio telefônico, e-mail ou qualquer outro
tipo, salvo por caso fortuito ou força maior.
12.3. O Membro Relator verificará as propostas apresentadas e desclassificará,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.
12.4. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes.
12.5. Uma vez iniciada a sessão, não serão permitidas quaisquer retificações que possam
influir no resultado final desta licitação, ressalvados ajustes do valor final
após eventual negociação e/ou desempate de ME/EPP.
12.6. É facultada à COMISSÃO ou à autoridade superior, em qualquer fase desta
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do
processo, vedada a apresentação posterior de documentos e/ou informações que alterem
a formulação da proposta.
12.7. O Membro Relator da COMISSÃO anunciará a proposta classificada
provisoriamente em primeiro lugar, imediatamente após a abertura da Sessão Pública ou,
se for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do menor preço.
12.8. Ocorrendo a participação de licitante que detenha a condição de tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006
ou Decreto nº 8.538/2015, e não sendo a proposta válida classificada em primeiro lugar
de empresa desse porte, serão adotados os procedimentos estabelecidos nas legislações
acima apontadas e suas alterações c/c arts. 38 e 39 do Decreto n.º 7.581/11.
12.8.1. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas MEs, EPPs e Cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
12.8.2. Para efeito do disposto no item 8.8.1, ocorrendo o empate, o sistema
eletrônico convocará a ME, EPP ou Cooperativa melhor classificada, que poderá
apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do
direito, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será, após conformidade de sua habilitação, adjudicado em seu
favor o objeto licitado.
12.8.3. Durante o período indicado no item 12.8.2, apenas ME, EPP, Cooperativas
poderão registrar o menor preço.
12.8.4. Não ocorrendo à contratação da ME, EPP e Sociedades Cooperativas,
conforme item 12.8.2 serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do § 1º do art. 44, da Lei Complementar n.º 123/06, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
12.8.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs, EPPs e
sociedades cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no §1º, do
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art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06, prevalecerá o preço recebido e registrado
cronologicamente em primeiro lugar que poderá apresentar melhor oferta.
12.9. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, não sendo o caso de aplicação
do direito de preferência referido no item 12.8, prevalecerá o preço recebido e registrado
cronologicamente em primeiro lugar.
12.10. Não haverá etapa de lances nesta licitação, sendo que cada licitante concorrerá
com o valor do preço inicial de sua proposta comercial.
13. DA NEGOCIAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
13.1. O Membro Relator da COMISSÃO, após anunciada a classificação das licitantes,
poderá encaminhar, via sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha ofertado
o maior desconto, para buscar melhor proposta, observado o critério de julgamento, não
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.
13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
13.3. O Membro Relator anunciará a proposta classificada provisoriamente em primeiro
lugar ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do menor
preço.
13.4. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PREÇO
GLOBAL;
13.5. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver
seu preço aceito) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada
caso:
13.5.1. Contenha vícios insanáveis;
13.5.2. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento
convocatório;
13.5.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do
orçamento estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput
do art. 9º do Decreto 7.581/11.
13.5.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administração Pública; ou
13.5.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do
instrumento convocatório, desde que insanável.
13.6. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da
proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
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13.6.1. Consideram-se inexequíveis as propostas com valor global inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou
b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública.
13.7. A administração conferirá ao licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta.
13.8. Na hipótese acima, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é
compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor global.
13.9. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a
serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.
13.10. A licitante com proposta vencedora será convocada a enviar a PROPOSTA
FINAL DE PREÇOS, DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e demais ANEXOS do
edital por meio do sistema http://www.comprasgovernamentais.gov.br – opção
“enviar anexo”, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após convocação do
Membro Relator, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez, a critério da
Administração, desde que solicitado pela licitante de forma tempestiva e motivada.
13.10.1. É recomendável que as licitantes deixem os documentos previamente
elaborados, evitando assim a perda de negócios resultante do não cumprimento
dos prazos estabelecidos.
13.10.2. Se a licitante participar de fase de desempate ME/EPP ou negociação de
valores, será concedido o prazo de 24 horas, a contar da convocação, para
adequação de planilhas e envio dos documentos, podendo este prazo ser
prorrogado, a critério da Administração, desde que solicitado pela licitante de
forma tempestiva e motivada.
13.10.3. Entende-se como PROPOSTA FINAL DE PREÇOS a apresentação dos
seguintes documentos:
13.10.3.1. Carta de apresentação de proposta de preços (ANEXO III);
13.10.3.2. Planilha de custos unitários formuladas com base nos arquivos
disponibilizados no ANEXO I – PROJETO BÁSICO;
13.10.3.3. Planilha de composição de preços unitários, formuladas com
base nos arquivos disponibilizados no ANEXO I – PROJETO BÁSICO;
13.10.3.4. Cronograma físico e financeiro preliminar, conforme ANEXO
I – PROJETO BÁSICO, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos,
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não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, observandose as etapas e prazos de execução e a previsão de desembolso orçamentário
estabelecida neste Edital e seus Anexos;
13.10.3.4.1. O cronograma físico financeiro estará, também,
sujeito a ajustes, em função de motivos de interesse da SEMOSP,
desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua
ocorrência (Art. 57 da Lei 8.666/93).
13.10.3.5. A Composição analítica do percentual dos Benefícios e
Despesas Indiretas - BDI, discriminando todas as parcelas que o
compõem, conforme ANEXO I – PROJETO BÁSICO;
13.10.3.6. Composição analítica do percentual dos Encargos Sociais – ES,
discriminando todas as parcelas que o compõem, conforme ANEXO I –
PROJETO BÁSICO.
13.10.3.7. Todos os documentos deverão estar devidamente assinados e
datados pelo licitante ou por seu representante legal, bem como rubricadas
em todas as suas folhas;
13.10.4. Apresentação dos documentos de habilitação conforme item 14 deste
edital.
13.10.5. No caso de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou
recebimento da documentação pelo sistema eletrônico COMPRASNET, a
documentação poderá ser enviada para o endereço eletrônico
andros.cpl@gmail.com, sendo tal documentação divulgada posteriormente no
sítio oficial da CPL para conhecimento de todos os participantes.
13.11. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada
neste Capítulo, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
13.12. Na hipótese da PROPOSTA FINAL DE PREÇO não ser aceita, por qualquer
motivo, ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, a COMISSÃO
examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta que atenda aos termos do Edital
14. DA HABILITAÇÃO
14.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
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aos seguintes cadastros:
14.1.1. SICAF;
14.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
14.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
14.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência
de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
14.1.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos
vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.
14.1.3.1.2. O licitante será convocado para manifestação
previamente à sua desclassificação.
14.1.3.2. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
14.1.3.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
14.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e
habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018.
14.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data
prevista para recebimento das propostas;
14.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
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SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
14.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela
Comissão lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
14.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
14.3.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados para a Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos
Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071820.
14.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
14.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
14.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
14.6. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas
14.7. Ressalvado o disposto no item 14.6, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da solicitação, anexando na opção
“Enviar anexo”, respeitado o limite do sistema eletrônico de 50MB, podendo ser incluídos
quantos arquivos forem necessários, os seguintes documentos:
14.7.1. Habilitação jurídica:
14.7.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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14.7.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
14.7.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
14.7.1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
14.7.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
14.7.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
14.7.1.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP
ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial
de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º
do Decreto n. 7.775, de 2012.
14.7.1.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS –
CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos
da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
14.7.1.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
14.7.1.10. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
14.7.1.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
14.7.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
14.7.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
14.7.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
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da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
14.7.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
14.7.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
14.7.2.5. prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal,
relativo ao domicilio ou sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto desta licitação;
14.7.2.6. prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
licitante, emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes,
quando não vier expresso o prazo de validade, mediante apresentação da Certidão
Negativa de Débitos e da Dívida Ativa;
14.7.2.7. prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
licitante, emitida até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes,
quando não vier expresso o prazo de validade, mediante a Certidão Negativa de
Débitos Municipais relativos a Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida
Ativa relativo ao ISS/TLF.
14.7.2.8. quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também,
apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução
do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
14.7.3. Qualificação Econômico-Financeira:
14.7.3.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 90 (noventa) dias
de antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, quando
não estiver expresso o prazo de validade.
14.7.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou
extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o
respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente , na forma
do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, e apresentada
certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica
e financeira para o certame, sob pena de inabilitação, devendo, ainda,
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comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
14.7.3.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
14.7.3.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
14.7.3.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
14.7.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o
artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas
da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
14.7.3.3. O balanço patrimonial disponível no SICAF ou enviado no lançamento da
proposta, deverá comprovar:
14.7.3.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvência Geral (SG) superiores a 1;
14.7.3.3.1.1. Para facilitar a análise boa situação Econômica e
Financeira da Empresa em poder contratar com a Administração,
solicitamos que a empesa apresente memória de cálculo,
devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos do último
balanço do Exercício Financeiro, da seguinte forma:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
14.7.3.3.1.2. A não apresentação da memória de cálculo não leva a
empresa a sua inabilitação.
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14.7.3.3.2. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na
Junta Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, de
patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratação ou do item pertinente;
14.7.4. Qualificação Técnica:
14.7.4.1. Certidão de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia
(CREA) da região sede da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s)
responsável (is) Técnico (s) da Empresa e a atividade relacionada com o objeto.
Deverá ser apresentada também Certidão de Registro de Pessoa Física do(s)
Responsável(is) Técnico(s).
14.7.4.2. Quanto à capacidade técnico-operacional: comprovação pela proponente
de ter executado, em nome da empresa, a qualquer tempo, serviços/obras
compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão(ões) e/ou atestado(s),
em nome da própria licitante (empresa), fornecido(s) por pessoas jurídicas de
direito público ou privado. Os itens de serviços e parcelas de maior relevância com
quantidades mínimas a serem comprovadas são os seguintes:
a) Estaca perfil metálico W 150 x 29,80 (H) - com emenda - fornecimento e
cravação>= 260m;
b) Armação de estruturas de concreto armado>= 5.480 kg.
14.7.4.3. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do
licitante de possuir ou de que irá dispor em seu corpo técnico, dos profissionais de
nível superior, ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA detentor(res) de
Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da
região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certidão(ões) de acervo técnico – CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s) que
comprovem ter o(s) profissionais, executado para o órgão ou entidade da
Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, serviço(s) de:
a) Estaca perfil metálico W 150 x 29,80 (H) - com emenda - fornecimento e
cravação;
b) Armação de estruturas de concreto armado.
14.7.4.3.1. Para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional,
a empresa licitante poderá apresentar tantos atestados quanto julgar
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necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem o seu vínculo com a empresa.
14.7.4.3.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes
para qualificar e quantificar os serviços executados, bem como possibilitar
aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).
14.7.4.3.3. A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) detentor do
acervo técnico, do quadro da licitante, será atendida mediante a
apresentação da declaração formal de sua disponibilidade, acompanhada
de comprovação da anuência do profissional, ou através da apresentação
dos documentos a seguir:
a) Empregado: Cópia do livro de registro de empregado registrado
na Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou cópia da Carteira de
Trabalho e Previdência Social - CTPS anotada ou ainda, contrato
de prestação de serviços, na forma da legislação trabalhista;
b) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão
competente;
c) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
d) Profissional Autônomo: Cópia do contrato de prestação de
serviços, devidamente assinado pelas partes e com firmas
reconhecidas;
e) Responsável Técnico: Além da cópia da Certidão expedida pelo
Conselho Competente da sede ou filial da licitante onde consta o
registro do profissional como responsável técnico, deverá
comprovar o vínculo em uma das formas contidas do subitem ou
nas alíneas “a” “b” “c” ou “d” retro.
14.7.4.3.4. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovação da capacitação técnico-profissional deverão participar da
obra ou serviço objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado
pela Contratante.
14.7.4.3.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de
um mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica,
AMBAS SERÃO INABILITADAS.
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14.7.4.3.6. Declaração formal emitida pelo licitante de que os
equipamentos necessários de que trata o projeto de engenharia estarão
disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação das
obras, estes equipamentos estarão sujeitos a vistoria em loco ocasião da
contratação e sempre que necessário.
OBS.:
1) O ÓRGÃO REQUISITANTE não fornecerá áreas para instalações
do canteiro da proponente, água e energia elétrica.
2) Não será de responsabilidade do ÓRGÃO REQUISITANTE a
exploração, uso e retirada de materiais em propriedade de terceiros.

15. DOS RECURSOS
15.1. Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do
vencedor), se dela discordar, a Licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interpor
recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata;
15.1.1. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento
da proposta ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, através do
sistema, após o término de cada sessão a sua intenção de recorrer, sob pena de
preclusão;
15.1.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e
começará imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o Subitem
15.1;
15.1.3. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
15.2. Serão desconsiderados pelo Membro Relator da COMISSÃO os recursos
interpostos fora do sistema eletrônico COMPRASNET.
15.3. Caso o Membro Relator decida pelo indeferimento do recurso, a questão será
apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que poderá
ratificar ou não a decisão do Membro Relator antes da adjudicação.
15.4. Caso não ratifique a decisão do Membro Relator, a Autoridade Competente
determinará as medidas que julgar cabíveis no caso.
15.5. O recurso contra a decisão do Membro Relator não terá efeito suspensivo.
15.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
15.7. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste
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EDITAL
e seus ANEXOS não serão conhecidos;
15.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-seá o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.
16.
DO ENCERRAMENTO
16.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a CPL poderá
negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado;
16.2. Exaurida a negociação o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a
Autoridade Competente que poderá:
a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supríveis;
b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único e encaminhar os autos
ao órgão requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatário para
assinatura do contrato.
16.3. É facultado ao DNIT, quando a Licitante adjudicatária não cumprir as condições
deste Edital e seus Anexos, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não assinar
o Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições
estabelecidas:
16.3.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas no Art.
47 da Lei 12.462/2011 e neste edital;
16.3.2. Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
celebração do Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo Licitante vencedor.
16.3.3. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem
acima, a CPL poderá convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a celebração do Contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo
valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto
aos preços atualizados nos termos deste Edital.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e Anexos, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada
defesa, o licitante que:
18.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o
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Contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do Art. 40 e no Art.
41 da Lei 12.462/2011;
18.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
18.1.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação
sem motivo justificado;
18.1.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado;
18.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;
18.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou
18.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.
18.1.8. A aplicação da sanção de que trata o subitem 17.1 deste Edital implicará
ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;
18.1.9. As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no
Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitação e ao
Contrato decorrente.
18.2. Aplicam-se, subsidiariamente, as sanções previstas no ANEXO II – MINUTA
CONTRATO.
18.3. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso,
contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face:
18.3.1. Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993;
18.3.2. Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade,
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública.
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus
Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a licitante à
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como
representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de
desconhecimento de qualquer pormenor;
19.1.1. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus Anexos,
prevalecerão as disposições do primeiro.
19.2. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
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adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções
cabíveis;
19.3. A CPL/SEMOSP reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de
interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como
adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE
PREÇOS ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito à
indenização ou ressarcimento de qualquer natureza;
19.4. É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja
alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar
a instrução do processo;
19.5. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da
proposta, deverá a licitante, independente de comunicação formal da CPL, revalidar, por
igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório;
19.6. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São
Luís, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
São Luís - MA, 12 de agosto de 2020.

Andros Renquel Melo Graciano de Almeida
Membro Relator
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS – SUOB
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS DE OBRAS - COPECO

PROJETO BÁSICO
1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na execução de obras de arte especiais
localizadas no município de São Luís/MA.
2. JUSTIFICATIVA

Dando continuidade à sua política de investir e desenvolver melhor qualidade de
vida da população, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP, vem,
por meio deste, desenvolver ações que propiciam a implantação de obras de arte
especiais no município de São Luís/MA.
Desta forma, faz-se necessária esta contratação.
3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS, CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS
A CONTRATADA realizará os serviços objeto deste Projeto Básico, conforme
Especificações técnicas, caderno de encargos e planilhas orçamentárias, documentos
estes em anexo.
As especificações técnicas a que se refere este Projeto Básico visam atender aos
requisitos mínimos para garantir a melhor execução das obras.
Pensando em garantir a não inviabilização da competitividade do processo
licitatório e garantir o melhor gerenciamento do contrato a ser firmado entre a
Administração Pública e a empresa vencedora do certame licitatório, visto que o escopo
deste Projeto Básico trata-se apenas de obras de arte especiais que podem ser
executadas pela mesma empresa, conforme previsto na Lei nº 8.666/93:
“Art. 23, § 1º) As obras, serviços e compras efetuadas pela
administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendose à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da
competitividade, sem perda da economia de escala. (Redação
dada pela Lei n. 8.883, de 1993)”.
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Características técnicas:
ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR

Execução de obra de arte especial em
concreto armado, localizada na

1

R$ 496.617,81

comunidade Santa Júlia, bairro Vila
Palmeira no município de São Luis/MA.
Execução de obra de arte especial em
concreto armado, localizada no bairro

2

R$ 1.125.799,52

Geniparana, no município de São
Luis/MA.
TOTAL LOTE 01

R$ 1.622.417,33

4. PREÇO

4.1 O preço estimado da contratação deste serviço é de R$ 1.622.417,33 (Um milhão,
seiscentos e vinte e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e três centavos),
sendo:
4.1.1 O valor estimado para item 1 é R$ 496.617,81 (quatrocentos e noventa e seis mil,
seiscentos e dezessete reais e oitenta e um centavos);
4.1.2 O valor estimado para item 2 é R$ 1.125.799,52 (um milhão, cento e vinte e cinco
mil, setecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e dois centavos);
4.2 Nos preços estão incluídas todas as despesas com mão-de-obra, materiais, EPI´s,
EPC’s,

alimentação,

transporte,

tributos,

horas

extras,

adicionais (noturnos,

insalubridades, periculosidades) e taxas, assim como quaisquer outras que incidirem de
forma direta ou indiretamente à necessária e perfeita execução dos serviços objeto do
presente Projeto Básico.
4.3 O preço proposto para execução do contrato, objeto desta licitação será fixo e
irreajustável, expresso em reais (R$) e se referirão à data de apresentação das
propostas, válidos por 60 (sessenta) dias.
4.4 Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas
decimais para evitar correções futuras nas PROPOSTA DE PREÇOS.
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5. PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1 A vigência do contrato iniciará a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço
- O. S. emitida pela CONTRATANTE autorizando o início das atividades pelo prazo de
4(quatro) meses. Os prazos previstos para a execução dos serviços, objeto deste
contrato, serão de acordo com os cronogramas físico-financeiros apresentado na
assinatura do Contrato.
5.2 Deverá ser apresentado pela(s) CONTRATADA(s), planejamento detalhado, com
objetivo de permitir que à fiscalização tenha a visão geral dos serviços, levando em
conta a produtividade de sua equipe.
5.3 Os serviços terão início a partir da assinatura da Ordem de Serviço.
5.4 O prazo de início e término do serviço poderá ser prorrogado por igual período, por
aditivo contratual, se comprovadamente ocorrerem às circunstâncias a seguir descritas:
a) Alteração do projeto ou especificações, pela CONTRATANTE;
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por
ordem e interesse da CONTRATANTE;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações;
e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiros, reconhecido
pela CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
f)

Omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo as sanções legais
aplicáveis aos responsáveis.

6. REQUISITOS NECESSÁRIOS A PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

6.1 Capacidade Técnico-Operacional
6.1.1 Atestado (s) expedido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direto público ou privado em
nome da empresa, comprovando a execução dos serviços, devendo nele (s) constar
quantidades, prazos e características dos serviços. Tais atestados deverão considerar as
parcelas do objeto da maior relevância, como segue:
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a) Estaca perfil metálico W 150 x 29,80 (H) - com emenda - fornecimento e
cravação>= 260m;
b) Armação de estruturas de concreto armado>= 5.480 kg.
No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica,
ambas serão automaticamente inabilitadas.
6.2. Qualificação Técnica – Profissional
Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante
de possuir em seu corpo técnico, ao tempo do início do contrato, profissional(is) de nível
superior, ENGENHEIRO(s) apto(s) a executarem tais serviços de maiores relevância,
reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas
por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ
diferente), serviço(s) relativo(s) a:
a) Estaca perfil metálico W 150 x 29,80 (H) - com emenda - fornecimento e
cravação;
b) Armação de estruturas de concreto armado.
Obs.: Não será aceito atestado de obra inacabada.
A comprovação de vínculo do profissional com a licitante deverá ser feita por
meio de Prova de Registro da empresa no CREA em que figure o profissional
disponibilizado como responsável técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou
Contrato de Prestação de Serviço ou declaração de futura disponibilidade.
Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação da
capacitação técnico-profissional, devem participar do serviço objeto deste Projeto
Básico, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administração.
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6.3. Qualificação Econômica - Financeira
6.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 90 (noventa) dias
de antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação,
quando não estiver expresso o prazo de validade.
6.3.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o
licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de
recuperação foi homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101,
de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar
todos os demais requisitos de habilitação.
6.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
6.3.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade;
6.3.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.
6.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo
112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que
tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
6.3.3.O balanço patrimonial disponível no SICAF ou enviado no lançamento da
proposta, deverá comprovar:
6.3.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência
Geral (SG) superiores a 1;
6.3.3.1.1. Para facilitar a análise boa situação Econômica e
Financeira da Empresa em poder contratar com a Administração,
solicitamos que a empesa apresente memória de cálculo,
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devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez Geral
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos do
último balanço do Exercício Financeiro, da seguinte forma:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo
Circulante + Passivo Não Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
6.3.3.1.2. A não apresentação da memória de cálculo não leva a
empresa a sua inabilitação.
6.3.3.2. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na
Junta Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, de
patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratação ou do item pertinente.

6.4. Da Documentação Complementar;
Será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
6.4.1 Planilha orçamentária;
6.4.2 Cronograma físico-financeiro;
6.4.3Composição de custos unitários;
6.4.4 Planilha de encargos;
6.4.5 Planilha de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI;
6.4.6 Os documentos exigidos nos itens “6.4.1”, “6.4.2”, “6.4.3”, “6.4.4” e “6.4.5”,
deverão, necessariamente, ser assinados por técnico registrado no CREA ou CAU, com
identificação e número do registro devidamente indicados.
6.4.7 A não apresentação de qualquer das planilhas (incluso o cronograma físicofinanceiro) citadas no item anterior acarretará a desclassificação do Licitante.
6.4.8 O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço,
deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha sintética, sendo ali
necessariamente detalhada sua composição.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS – SUOB
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS DE OBRAS - COPECO

6.4.9 Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada
adiante, levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos
impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro.
6.4.10 Na composição da taxa de BDI, não deverão ser alocados os percentuais relativos
ao IRPJ e CSLL, consoante Acórdão 325/2007-TCU/Plenário.
6.4.11 Os tributos Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e contribuição Social sobre
Lucro Liquido – CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem a planilha de custo
direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalísticas que oneram
pessoalmente o(s) contratado(s), não devendo ser repassado à contratante.
A fórmula proposta por esta Secretaria para cálculo do BDI é:

onde:
AC = É a taxa de rateio da Administração Central;
S = É uma taxa representativa de Seguros;
R = Corresponde aos riscos e imprevistos;
G = É a taxa representativa o ônus das garantias exigidas em edital;
DF = É a taxa representativa das despesas financeiras;
L = corresponde ao lucro bruto;
I = É a taxa representativa dos impostos (PIS, CONFINS e ISS).
7.

REGIME DE EXECUÇÃO

7.1 Os serviços contratados serão executados sob o regime de empreitada por preço
unitário.
8. OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S)

8.1 A(s) Contratada(s) apresentará(ão) um Gestor ou Preposto para a execução dos
serviços objeto do contrato, indicando à FISCALIZAÇÃO os nomes e registros
profissionais de toda a equipe técnica, ao qual lhe compete:
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8.1.1 Coordenar as relações da empresa com o gestor do contrato;
8.1.2 Gerenciar os serviços;
8.1.3 Receber as notificações do gestor do contrato e da autoridade máxima do órgão
ou entidade;
8.2 A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer
membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.
8.3 É condição para início do contrato a indicação do representante, por parte do(s)
contratado(s).
8.4 Será necessário que o preposto esteja no local da execução.
8.5 Refazer os serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos, em virtude da
ação, omissão negligência, imperícia, emprego de materiais ou processos inadequados
ou de qualidade inferiores.
8.6 Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Projeto
Básico, assim como, horas extras, adicionais (noturnos, insalubridades, periculosidades).
8.7 O(S) CONTRATADO(S) deverá(ão) apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços objeto
deste Projeto Básico, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento da
Ordem de Serviço.
8.8 A Contratada deverá executar os serviços rigorosamente em conformidade com
todas as condições estabelecidas neste Projeto Básico.
8.9 A Contratada deverá realizar por meio de laboratório previamente aprovado pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, os ensaios, exames e provas necessários ao
controle de qualidade dos materiais e serviços e equipamentos a serem aplicados
durante o serviço.
8.10 Manter os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Projeto Básico,
devidamente fardados e identificados mediante a utilização de crachás.
8.11 Fornecer os equipamentos de segurança individuais (EPI’s) e equipamentos de
proteção coletiva (EPC’s) adequados e compatíveis com o tipo de exposição ao risco, a
todos os profissionais que executarão os serviços, objeto deste Projeto Básico.
8.12 Responder perante o Contratante e terceiros pela cobertura dos riscos e acidente
de trabalho dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por todos os
ônus, encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execução dos serviços
contratados, como estabelecido em lei.
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8.13 A Contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% do
valor inicial a que se refere o objeto do Projeto Básico, nos termos previstos pela Lei,
caso seja necessária à aplicação dessa condição.
8.14Realizar os serviços solicitados por esta Secretaria, com a observância dos prazos
por ela determinados.
8.15 Responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da
execução dos serviços, tais como salário, seguro de acidentes, taxas, impostos,
contribuições, indenizações, vales-transportes, vale-refeição e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas pelo governo ou vantagens decorrentes de convenção
coletiva.
8.16 Responder pelos danos causados diretamente a esta Secretaria ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo em razão da execução dos serviços em apreço, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a FISCALIZAÇÃO ou o acompanhamento
desta Secretaria.
8.17 Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade desta Secretaria, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos
durante a prestação dos serviços ora contratados.
8.18 Manter os seus técnicos sujeitos às normas procedimentais desta Secretaria,
porém sem qualquer vínculo com a CONTRATANTE.
8.19 Responsabilizar-se pela observância das normas técnicas indicadas neste Projeto
Básico, inclusive atendendo aos critérios e prescrições estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e ISO – International
Organization for Standardization.
8.20 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de serviços pela
FISCALIZAÇÃO, bem como pelos atrasos acarretados por esta rejeição.
8.21 Responsabilizar-se por todo o transporte necessário à prestação dos serviços
contratados, quando requerido pela FISCALIZAÇÃO ou esteja previsto neste Projeto
Básico.
8.22 Executar os serviços constantes do objeto em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as instruções emitidas
pela FISCALIZAÇÃO por esta Secretaria.
8.23 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços
contratados.
8.24 Comunicar à FISCALIZAÇÃO desta Secretaria qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
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8.25 Manter, por si e por técnicos e/ou prepostos, em total e irrestrita
confidencialidade, todas as condições, o escopo e as informações recebidas em razão
dos serviços e durante a execução dos trabalhos, as quais constarão exclusivamente dos
arquivos e dos relatórios que vierem a ser emitidos.
8.26 Não utilizar e/ou divulgar a terceiros, por si e por seus técnicos e/ou prepostos, o
escopo do trabalho contratado, as informações que venham a obter junto a esta
Secretaria, assim como os resultados dos serviços.
8.27 Cumprir o cronograma estabelecido e aprovado e condições especificadas e
acordadas.
8.28 Manter informado o técnico responsável da FISCALIZAÇÃO/ Secretaria,
encarregado de acompanhar os trabalhos, prestando-lhe as informações necessárias.
8.29 As inconsistências ou dúvidas verificadas na documentação entregue terão prazo
máximo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do recebimento da diligência pela
CONTRATADA, para serem formalmente esclarecidas.
8.30 As licenças para execução dos serviços, dependentes de quaisquer autoridades
federais, estaduais e/ou municipais, correrão por conta e risco da Contratada.
8.31 A CONTRATADA deverá mobilizar para a execução das obras o quantitativo de
pessoal

necessário para o

atendimento

do cronograma,

ficando sob sua

responsabilidade o dimensionamento dos turnos e equipes para execução dos serviços.
8.32 O descumprimento reiterado das disposições destas obrigações e a manutenção da
CONTRATADA em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e
previdenciárias implicará rescisão do Contrato, sem prejuízo da aplicação das
penalidades nele previstas e demais cominações legais.
8.33 A Contratada deverá manter todas as condições de conforto e segurança em
relação aos seus funcionários e para os usuários das vias inclusas no objeto deste
Projeto Básico, respeitando as NR’s: 06, 08, 12, 18, 24 e 26.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 e demais
normas pertinentes, são obrigações da Contratante:
9.1 Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços objeto deste contrato;
9.2 O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma ajustada neste
documento;
9.3 Cumprir com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA;
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9.4 Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação
escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos
os casos omissos;
9.5 Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso;
9.6 Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado,
sendo permitida a assistência de terceiro, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8666/93.
9.7 Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a CONTRATADA entregar fora das
especificações do Projeto Básico e seus anexos;
9.8. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA.
9.9 O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente
Projeto Básico e no contrato a ser firmado.
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

As medições serão realizadas mensalmente ou em periodicidade menor, a
critério da administração, contados a partir do início efetivo dos serviços.
11. PAGAMENTO

11.1 O prazo de pagamento contado a partir da data do recebimento da Nota fiscal,
conforme boletim de medição, previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, no máximo,
de:
a)

30 (trinta) dias.

11.2 O pagamento dos serviços será efetuado mediante o Boletim de Medição (modelo
Contratante), devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO da Contratante.
11.3 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver pendente de
liquidação de qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da
penalidade, ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos
sociais (INSS e FGTS) sob responsabilidade da licitante Contratada.
11.4 O pagamento da medição final dos serviços estará condicionado além das
observações anteriores, à análise e aprovação, da Fiscalização dos serviços realizados
pela Contratada.
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12. GARANTIA CONTRATUAL

12.1 Para segurança do CONTRATANTE quanto ao cumprimento das obrigações
contratuais, a CONTRATADA deverá optar, no montante de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, por uma das seguintes modalidades previstas no art. 56 da Lei
nº8.666/1993.
I. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
II. seguro-garantia;
III. fiança bancária.
13. FISCALIZAÇÃO

13.1 Os serviços serão fiscalizados por representante desta Secretaria que ficará
responsável pela comprovação da execução dos serviços exigidos neste Termo e em
atestar a Nota fiscal, devendo este ser substituído, no caso de seu impedimento, por
outro funcionário indicado pela mesma fonte, a seu exclusivo juízo.
13.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do contrato
devem ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
13.3 A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a realização dos
serviços não poderão ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela
execução dos serviços.
13.4 A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.
13.5 A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da
CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros,
entre outros.
13.6 A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer
membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.
13.7As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela
FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e
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assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões, datas das ações e
responsáveis pelas providências a serem tomadas.
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará a
CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,1% (um décimo por cento) ao dia
sobre o valor da execução do serviço e fornecimento do material até o limite de 10%
(dez por cento) que deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da
data de recebimento da notificação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO– Além da multa aludida no caput desta cláusula, a SEMOSP
poderá garantir prévia defesa e aplicar na CONTRATADA, na hipótese de inexecução
total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado da prestação dos serviços,
nos casos que ensejarem rescisão do Contrato na forma da lei;
c) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de
rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
d) declaração de inidoneidade, quando a CONTRATADA dolosamente deixar de cumprir
as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado
no Diário Oficial do Município de São Luís e da União.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de senção
administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA de
reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao Contratante.
PARÁGRAFO TERCEIRA – As sanções previstas nas alíneas b e c, poderão ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea a;
PARÁGRAFO QUARTO – O descumprimento de qualquer um dos marcos contratuais
descritos no Projeto Básico, acarretará como penalidade a multa de 0,5% (meio por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, para cada marco não cumprido.
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15. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

15.1 Executado o contrato, o seu objeto deve ser recebido:
15.1.1 Provisoriamente, pelo gestor do contrato em se tratando de serviços, em até 05
(cinco) dias úteis da comunicação escrita do(s) contratado(s).
a)Nesta primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da Contratada,
a FISCALIZAÇÃO fará a vistoria “in loco”, para registrar anomalias construtivas aparentes.
b) Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as
correções e complementações consideradas necessárias ao Recebimento Provisório,
bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes.
c) Na segunda etapa, após a conclusão das correções, e complementações e nova
solicitação oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO,
será realizado o Recebimento Provisório.
d) O recebimento provisório transfere para a Administração a responsabilidade civil pela
guarda do bem e autoriza a ocupação do mesmo o recebimento definitivo visa a
verificação da qualidade, quantidade e conformidade do serviço com a proposta e
consequente aceitação.
15.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente e até 90 dias corridos da comunicação escrita do(s) contratado(s) ou do
recebimento provisório.
a) O Recebimento Definitivo somente será efetuado pelo Contratante após a
comprovação pela Contratada de pagamento de todos os impostos, taxas e demais
obrigações fiscais incidentes sobre o objeto do contrato e correções de eventuais que
não poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo será de 90 dias, a
contar da data de recebimento provisório.
b)Se o recebimento não ocorrer nos prazos estabelecidos, o(s)contratado(s)
notificará(ão) a Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o qual
se caracterizará o recebimento tácito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o
objeto do contrato.
c) A Administração deve rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo
com o contrato.
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d) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto à solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela
perfeita execução do contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo contrato.
e) Salvo disposições em contrário constantes do edital ou de ato normativo, os ensaios,
testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a boa execução do
objeto do contrato, correm por conta do(s) contratado(s).
f) Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos Serviços, à
Contratada será aplicada multa conforme previsto em contrato, sendo para tanto
considerado o prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a apresentação.
g) Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão processadas
através de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e
dentro dos previstos na lei.
16. DAS CORREÇÕES E SERVIÇOS IMPUGNADOS

16.1. A CONTRATADA deverá corrigir ou substituir os eventuais vícios, defeitos ou
incorreções constatadas pela Comissão de Fiscalização nos serviços executados, por sua
conta e riscos, no todo ou em parte, dentro do prazo estabelecido na respectiva
Notificação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de rejeição total/parcial dos serviços executados, ou
na hipótese de descumprimento de outras obrigações contratuais, avaliados nas
medições mensais, ficará a CONTRATADA sujeita à aplicação das sanções
administrativas fixadas neste Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A concessão do prazo estabelecido para correção de serviços
impugnados e/ou cumprimento das determinações não impede a aplicação das sanções
administrativas.
17. DO RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

A CONTRATADA deverá fornecer e manter na obra o respectivo RDO – Relatório
Diário de Obras, com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo
funcionário responsável da empresa e pela Comissão de Fiscalização, onde deverão ser
anotadas todas as ocorrências diárias decorrentes do andamento dos serviços, bem
como especificados detalhadamente os serviços em execução e registradas outras
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ocorrências julgadas necessárias ao perfeito acompanhamento da execução do
Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO – A abertura do livro RDO – Relatório Diário de Obras deverá ser
feita juntamente com a Comissão de Fiscalização no dia de início dos serviços, a quem
caberá confirmar ou retificar os registros.
18.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

18.1. Na interpretação deste Contrato será aplicada a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 e a legislação complementar.
19. DOS TRIBUTOS E DESPESAS

19.1. Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributo,
tarifas, emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da
execução do seu objeto.
20.

DA PUBLICAÇÃO

20.1 Este contrato será publicado no Diário Oficial do Município de conformidade com o
Parágrafo Único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93, ocorrendo as despesas por
parte da CONTRATANTE.
21. DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

21.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou
em parte.
22. DA RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS – SUOB
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS DE OBRAS - COPECO

c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão dos serviços, no prazo estipulado;
d) O atraso injustificado no início de execução dos serviços;
e) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
f)A subcontratação total ou a subcontratação parcial que ultrapasse 30% (trinta por
cento) do seu objetivo.A associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão
responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, assim como as do
Secretário Municipal de Obras e serviços Públicos;
h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do
art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;
i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
j) A dissolução da CONTRATADA;
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudiquem a execução deste Contrato;
l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis;
m) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato;
n) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
o) A supressão, por parte do CONTRATANTE, de serviços, acarretando modificação do
valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº
8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes,
nos termos do § 2º do art. 65 da referida Lei;
p) A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
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q) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas
alíneas ‘a’ a ‘n’ desta cláusula;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “m” a “q” desta
cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos
devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais
acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos
causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

23.

DA RECUSA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO CPL E NA

ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

23.1 Após a adjudicação da proposta vencedora pela Central Permanente de Licitação e
homologação da licitação pela Secretaria de Obras e Serviços públicos, a empresa terá o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comparecer à Central Permanente de Licitação
para proceder com o cadastro, como ato preparatório do empenho.
23.2 A empresa, após convocação para assinatura do instrumento contratual, terá o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para proceder com a assinatura do contrato
administrativo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS – SUOB
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS DE OBRAS - COPECO

23.3 A recusa injustificada na realização de cadastramento na Central Permanente de
Licitação, bem como a recusa na assinatura do instrumento contratual, após convocação
dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejando, dessa forma, retardamento na
e execução do objeto contratual e prejuízo nas atividades operacionais desta secretaria,
ficará impedido de licitar com o Município de São Luís, pelo prazo de 1 (um) ano,
conforme art. 7º da lei nº 10.520/2002.
24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 Outras condições específicas
24.1.1. Será facultada a Licitante a realização de vistoria no local de execução dos
serviços, com o objetivo de conhecer sua localização, particularidades e demais
questões pertinentes ao desenvolvimento dos serviços contratados.
24.1.1.1. A vistoria deverá ser agendada junto à funcionária pública, no telefone
(98) 98824-9589 com a Engª Jéssica Nogueira da Cruz Costa.
24.1.1.2. A Licitante que não realizar a vistoria deverá aceitar as disposições do
Edital, não podendo alegar desconhecimento ou desinformação.
24.1.2 Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o
proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicada o serviço, o termo
FISCALIZAÇÃO define o fiscal ou equipe que representa a SEMOSP – Secretaria Municipal
de Obras públicas, perante a CONTRATADA e a quem este último deverá se reportar e o
termo CONTRATANTE define esta Secretaria.
24.1.3 Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os
documentos do edital, executando todos os levantamentos necessários ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não
poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.
24.1.4 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora
fornecidos não poderão constituir pretexto para o(s) CONTRATADO(S) cobrar(em)
“serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á o(s)
CONTRATADO(S) como altamente especializado nos serviços em questão e que, por
conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e
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necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as máquinas, equipamentos
e aparelhos utilizados durante a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico.
24.1.5 Para a prestação dos serviços contratados neste escopo, a CONTRATADA deverá
atender as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou Normas
Estrangeiras pertinentes.
24.2

Subcontratação

24.2.1 A licitante vencedora poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem
prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte dos serviços,
até o limite estabelecido de 30% (trinta por cento), desde que não implique em
alterações substanciais nas cláusulas pactuadas;
24.2.2 No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta
abrangerá apenas etapas dos serviços, ficando claro e evidente que a subcontratação
apenas reforçará a capacidade técnica da contratada e que executará, por seus próprios
meios, o principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade
direta e integral pela qualidade dos serviços contratados;
24.2.3 A assinatura do contrato caberá apenas à empresa vencedora, por ser a única
responsável perante a SEMOSP, mesmo que a subcontratação tenha sido autorizada
pela SEMOSP;
24.2.4 A SEMOSP se reserva o direito de, antes do início dos serviços e durante a
execução dos mesmos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e
suas subcontratadas se submetam à comprovação de suficiência técnica para realização
dos serviços e determinar a substituição de qualquer membro da equipe caso não
satisfaça o quesitos técnicos requeridos ou que não esteja apresentando o rendimento
desejado;
24.2.5 Somente serão permitidas subcontratações regularmente autorizadas pela
SEMOSP, sendo causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por
aditamento;
24.2.6 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.
24.3 Não será admitida a participação de consórcios.
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25.

ANEXOS
RELAÇÃO DE ANEXOS:

Anexo 01: Planilha orçamentária;
Anexo 02: Composições de Custo Unitários;
Anexo 03: Cronograma Físico-Financeiro;
Anexo 04: Composição de BDI;
Anexo 05: Curva ABC de Serviços;
Anexo 06: Composição de Encargos Sociais;
Anexo 07: Memorial de Cálculo - orçamento;
Anexo 08: Especificações Técnicas;
Anexo 09: Memorial de Cálculo Estrutural;
Anexo 10: Projetos;
- Nota Técnica;
- ART.

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO
0051/0RSE

und

1.1

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

m²

6,00

R$ 312,41

R$ 1.874,46

R$ 2.263,10

un

2,00

R$ 9,72

R$ 19,44

R$ 23,47

m²

56,50

R$ 34,27

R$ 1.936,26

R$ 2.337,71

mês

4,00

R$ 515,00

R$ 2.060,00

R$ 2.487,11

mês

4,00

R$ 584,73

R$ 2.338,92

R$ 2.823,86

mês

4,00

R$ 402,34

R$ 1.609,36

R$ 1.943,04

m²

64,00

R$ 66,58

R$ 4.261,12

R$ 5.144,60

und

1,00

R$ 1.900,66

R$ 1.900,66

R$ 2.294,73

Aplaca = 6,00 m²

99058

1.2

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018
N= 2

99059

1.3

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
Lobra = 10,00 m

Lbloco= 5,65 m

Alocação= Lobra*Lbloco
Alocação= 56,50 m²

04657/ORSE

1.4

Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m
N= 4

04656/ORSE

1.5

Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m
N= 4

04654/ORSE

1.6

Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m
N= 4

98459

1.7

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
L = 32,00 m

H = 2,00 m

A = L*H

012206/SBC

1.8

A = 64,00 m²

INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO
N instalações = 1

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

93243

1.9

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_02/2016

und

1,00

R$ 6.202,43

R$ 6.202,43

R$ 7.488,41

N instalações = 1

CREA CONFEA

1.10

TAXA DO CREA (SERVIÇOS A PARTIR DE 15.000)

UND

1,00

R$ 233,94

R$ 282,44

R$ 282,44

CP00

1.11

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

verba

1,00

R$ 11.671,28

R$ 11.671,28

R$ 14.091,15

R$ 34.156,37

R$ 41.179,63

N= 1

(VALOR CALCULADO NA PLANILHA ESPECÍFICA MOBILIZAÇÃO)

TOTAL ITEM 1
MATERIAL OU SERVIÇO
90778

90776

2.1

2.4

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUANT.

2.5

h

Meses = 4

Horas mensais = 55,00 h

Total = 220,00 h

Meses = 0

Horas mensais = 170,00 h

Total = 0,00 h

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Meses = 4

88326

und

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

CÓDIGO

h
Horas mensais = 170,00 h

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Meses = 4

R$ 99,16

R$ 21.815,20

R$ 26.338,26

680,00

R$ 26,61

R$ 18.094,80

R$ 21.846,49

1440,00

R$ 17,78

R$ 25.603,20

R$ 30.911,65

R$ 65.513,20

R$ 79.096,40

Total = 680,00 h

h
Horas mensais = 360,00 h

220,00

Total = 1440,00 h

Considerados vigia noturno e aos finais de semana.
TOTAL ITEM 2

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31

R$ 496.617,81

MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
3. DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE

CÓDIGO
97643

3.1

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
B = 2,00 m

L = 10,00 m

m²

20,00

R$ 15,34

R$ 306,80

R$ 370,41

2,00

R$ 17,22

R$ 34,44

R$ 41,58

R$ 341,24

R$ 411,99

N1 = 1

Atotal = B*L
Atotal = 20,00 m²

72897

3.2

REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

m³

Vtotal = 2,00 m³

TOTAL ITEM 3
MATERIAL OU SERVIÇO

83338

4.1

96386

4.2

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78
M3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

Estaca início
1+1,00
1+7,25
2+0,00

5502978/SICRO 3

4.3

Estaca fim
1+7,25
1+10,00
2+7,25

VOLUME DE ATERRO
Distância estaca mais
Área de Aterro (m²)
6,25
3,155
2,75
5,225
7,25
5,400

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

4.4

ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS

m³

73,24

R$ 1,94

R$ 142,08

R$ 171,54

m³

73,24

R$ 4,19

R$ 306,87

R$ 370,49

Vol. Aterro
19,72
34,09
73,24

Volume de Aterro (m³)
19,719
14,369
39,150

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Vtotal = 73,24 m³

ENS-SOL-015/SETOP
MG

und

4. TERRAPLENAGEM

CÓDIGO

m³

73,24

R$ 3,12

R$ 228,50

R$ 275,88

und

2,00

R$ 80,06

R$ 160,12

R$ 193,32

Compactação das seções em aterro.

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapaNaço
= 2galvanizado, instalada

ENS-SOL-035/SETOP
MG

4.5

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

und

2,00

R$ 95,08

R$ 190,16

R$ 229,59

und

2,00

R$ 40,03

R$ 80,06

R$ 96,66

R$ 1.107,79

R$ 1.337,47

N= 2

ENS-SOL-060/SETOP
MG

4.6

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS

N= 2

TOTAL ITEM 4
MATERIAL OU SERVIÇO

CP01

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

5. INFRAESTRUTURA

CÓDIGO
5.1

Estaca perfil metálico W 150 x 29,80 (H) - com emenda - fornecimento e cravação
N = 16

L = 18,05 m

Estaca encontro

N = 24

L = 16,05 m

Estaca Ala

m

674,00

R$ 158,74

R$ 106.990,76

R$ 129.173,72

h

240,00

R$ 4,71

R$ 1.130,40

R$ 1.364,77

m²

47,60

R$ 112,72

R$ 5.365,47

R$ 6.477,92

Ltotal = N*L
Ltotal = 674,00 m

3090/ORSE

5.2

Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia
DIAS = 10

horas/dia = 24

H total = Dias * horas/dia
H total = 240

064400/SIUB INFRA

5.3

Item somente será utilizado se a fiscalização julgar necessário no momento da obra

ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL
L = 11,90 m

h = 2,00 m

A = L*N*h
A = 47,60 m²

Item somente será utilizado se a fiscalização julgar necessário no momento da obra

N= 2

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO
96521

und

5.4

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA.
AF_06/2017

m³

145,82

R$ 25,93

R$ 3.781,19

R$ 4.565,16

64,34

R$ 19,29

R$ 1.241,12

R$ 1.498,45

3,22

R$ 146,59

R$ 471,58

R$ 569,36

60,93

R$ 105,54

R$ 6.430,29

R$ 7.763,51

Blocos para engastamento das estacas
B = 0,45 m

H = 0,60 m

L = 0,45 m

N estacas = 40
V = B*L*H*N

V = 4,86 m³

A = 3,66 m²

L = 15,15 m

A = 5,10 m²

L = 15,15 m

V = ∑A*L

V = 132,71 m³

A = 0,34 m²

L = 5,65 m

A = 1,12 m²

L = 5,65 m

V = ∑A*L

V = 8,25 m³

Blocos
*Area média conforme planta "plano de execução"

Laje de transição
*Area média conforme planta "plano de execução"

Vtotal = 145,82 m³

96619

5.5

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m²
B1 = 1,30 m

L1 = 6,45 m
N1 = 2

B1 = 1,00 m

L1 = 3,85 m
N2 = 4
Asob bloco = (∑L1*B1*N)*2
Asob bloco = 64,34 m³

96621

5.6

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
L1 = 6,45 m

m³

h = 0,10 m

B1 = 1,30 m

h = 0,10 m

B1 = 1,00 m

N1 = 2
L1 = 3,85 m
N2 = 4
Vsob bloco = L1*B1*N*h
Vsob bloco = 3,22 m³

92264

5.7

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
MM. AF_12/2015

m²

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO
92423

und

5.8

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²

60,93

R$ 38,02

R$ 2.316,46

R$ 2.796,75

kg

430,18

R$ 7,32

R$ 3.148,92

R$ 3.801,80

kg

1400,98

R$ 6,08

R$ 8.517,96

R$ 10.284,03

kg

1054,10

R$ 5,64

R$ 5.945,12

R$ 7.177,76

Blocos para engastamento das estacas
B = 0,35 m

H = 0,55 m

L = 0,35 m

N estacas = 40
A = (B*2+L*2)*H*N

Atotal = 30,80 m²

Blocos:
P = 30,13 m

h = 0,50 m

Ablocos = P*h

N= 2

Ablocos = 15,06 m²
Atotal = N*Ablocos
Atotal = 30,13 m²
ÁREA DE FORMA = 60,9 m²

92919

5.9

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 215,09 kg

N= 2

Ptot = P*N
Ptot = 430,18 kg

92921

5.10

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 700,49 kg

N= 2

Ptot = P*N
Ptot = 1400,98 kg

92922

5.11

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 527,05 kg
Ptot = P*N
Ptot = 1054,10 kg

N= 2

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO
92923

und

5.12

Placa de obra
chapa aço galvanizado,
instalada
ARMAÇÃO
DEem
ESTRUTURAS
DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2025
P = 683,58 kg

kg

1367,16

R$ 6,20

R$ 8.476,39

R$ 10.233,85

N= 2

Ptot = P*N
Ptot = 1367,16 kg

1106282- SICRO

5.13

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³

18,78

R$ 360,53

R$ 6.770,75

R$ 8.174,57

1107860 - SICRO

5.14

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

m³

18,78

R$ 31,40

R$ 589,69

R$ 711,96

1100657- SICRO

5.15

Adensamento de concreto por vibrador de imersão

m³

18,78

R$ 4,92

R$ 92,40

R$ 111,55

5914569- SICRO

5.16

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

tkm

1408,50

R$ 0,35

R$ 492,98

R$ 595,19

110,05

R$ 31,80

R$ 3.499,43

R$ 4.224,99

Blocos para engastamento das estacas
B = 0,35 m

L = 0,35 m

H = 0,55 m

B = 1,30 m

h = 0,50 m

B = 1,00 m

h = 0,50 m

N estacas = 40
Bloco pilar
L = 6,45 m
N = 2,00 m
Bloco Ala
L = 3,85 m
N = 4,00 m
Vbloco = Σ(L*B*H*N)
VOLUME DE CONCRETO = 18,78 m³
Peso específico = 2,50 t/m³

Distância = 30,00 km

Transporte = Volume concreto * Peso específico * Distância
Transporte = 1408,50 t.km

96995

5.17

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

m³

Blocos
A = 3,15 m²

L = 14,15 m

A = 4,08 m²

L = 14,15 m

V = ∑A*L

V = 102,30 m³

A = 0,05 m²

L = 5,65 m

A = 1,32 m²

L = 5,65 m

*Area média conforme planta "plano de execução"

Laje de transição
*Area média conforme planta "plano de execução"

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapaVaço
galvanizado, instalada
= ∑A*L

V = 7,74 m³

Vtotal = 110,05 m³

TOTAL ITEM 5

R$ 165.260,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 199.525,33
CUSTO C/ BDI

6. MESOESTRUTURA

CÓDIGO
92264

6.1

92425

6.2

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
MM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²

162,25

R$ 105,54

R$ 17.123,34

R$ 20.673,61

m²

162,25

R$ 47,93

R$ 7.776,40

R$ 9.388,73

kg

39,82

R$ 8,36

R$ 332,90

R$ 401,92

kg

523,32

R$ 7,32

R$ 3.830,70

R$ 4.624,94

Pilar do encontro
L = 5,65 m

Per = 5,65 m

N= 2
A = L*Per*N

A = 63,85 m²

Ala do encontro
Per = 8,20 m

h = 3,00 m

N= 4
A = L*Per*N

A = 98,40 m²
ÁREA DE FORMA = 162,25 m²

92917

6.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 19,91 kg

N= 2

Ptot = P*N
Ptot = 39,82 kg

92919

6.4

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 261,66 kg
Ptot = P*N
Ptot = 523,32 kg

N= 2

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO
92921

und

6.5

Placa de obra
chapa aço galvanizado,
instalada
ARMAÇÃO
DEem
ESTRUTURAS
DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 412,93 kg

kg

825,86

R$ 6,08

R$ 5.021,23

R$ 6.062,31

kg

867,42

R$ 5,64

R$ 4.892,25

R$ 5.906,58

kg

1105,76

R$ 6,20

R$ 6.855,71

R$ 8.277,14

N= 2

Ptot = P*N
Ptot = 825,86 kg

92922

6.6

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 433,71 kg

N= 2

Ptot = P*N
Ptot = 867,42 kg

92923

6.7

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2025
P = 552,88 kg

N= 2

Ptot = P*N
Ptot = 1105,76 kg

1106282- SICRO

6.8

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³

19,52

R$ 360,53

R$ 7.036,01

R$ 8.494,83

1107860 - SICRO

6.9

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

m³

19,52

R$ 31,40

R$ 612,79

R$ 739,85

1100657- SICRO

6.10

Adensamento de concreto por vibrador de imersão

m³

19,52

R$ 4,92

R$ 96,02

R$ 115,93

5914569- SICRO

6.11

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

tkm

1463,68

R$ 0,35

R$ 512,29

R$ 618,50

Pilar do encontro
B = 5,65 m

L = 0,30 m

h = 2,65 m

N= 2

V = B*L*h*N

V = 8,98 m³

B = 5,65 m

L = 0,30 m

h = 0,20 m

B = 5,65 m

Lméd = 0,15 m

Console Laje de transição
h = 0,15 m

N= 2

V = B*L*h*N

V = 0,93 m³

B = 4,00 m

L = 0,20 m

h = 3,00 m

Ala do encontro

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapaNaço
= 4galvanizado, instalada

V = 9,60 m³

V = B*L*h*N
VOLUME DE CONCRETO = 19,52 m³

Peso específico = 2,50 t/m³

Distância = 30,00 km

Transporte = Volume concreto * Peso específico * Distância
Transporte = 1463,68 t.km

TOTAL ITEM 6

R$ 54.089,64
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 65.304,33
CUSTO C/ BDI

7. SUPERESTRUTURA

CÓDIGO
92268

7.1

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m²

125,62

R$ 35,70

R$ 4.484,77

R$ 5.414,62

92512

7.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²

125,62

R$ 38,83

R$ 4.877,97

R$ 5.889,35

Laje
Per = 6,65 m

Comp = 10,00 m

A = Per*Comp
A = 66,50 m²
Laje de Transição
h = 0,30 m

C2 = 5,05 m

C1 = 4,00 m

A = h*C1*2+h*C2*2
A = 5,43 m²

N= 2

Atotal = A*N
Atotal = 10,86 m²
Gcorpo
Per = 0,60 m

h = 1,05 m

N= 2

Per = 0,30 m

h = 1,69 m

N= 2

Per = 0,55 m

h = 0,33 m

N= 1

A = Per*L*N
A = 2,45 m²

N g.corpo = 5

A = 12,26 m²

G. Rodas
Per = 1,80 m
A = Per*L*N
A = 36,00 m²
ÁREA TOTAL DE FORMA = 125,6 m²

L = 10,00 m

N= 2

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO
4500

und

7.3

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m

125,00

R$ 15,70

R$ 1.962,50

R$ 2.369,40

0,90

R$ 223,21

R$ 200,89

R$ 242,54

kg

25,87

R$ 10,21

R$ 264,13

R$ 318,90

kg

88,09

R$ 9,22

R$ 812,19

R$ 980,59

kg

100,44

R$ 8,36

R$ 839,68

R$ 1.013,77

Considerado um pontalete por metro quadrado.
Para distribuição da carga no solo é necessário adicionar uma placa de madeira de 0,50mx0,50m para apoio do pontalete.
Total de pontaletes : 50

94968

7.4

A = 0,50 m²

Total de placas: 50

Total de m² : 25,00 m²

M de caibro = 125,00 m

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_07/2016
C1 = 0,60 m

m³

h1 = 0,05 m

L1 = 0,60 m

V = C1*L1*h1
V = 0,02 m³

N = 50

Vtotal = V * N
Vtotal = 0,90 m³

92915

7.5

Utilizado em baixo dos caibros de apoio das escoras.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Laje de transição = 0,00 kg
Laje = 25,87 kg

N= 2
N= 1

G. corpo = 0,00 kg

N= 1

G. rodas = 0,00 kg

N= 1

Total = 25,87 kg

92916

7.6

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Laje de transição = 0,00 kg
Laje = 40,27 kg

N= 2
N= 1

G. corpo = 47,82 kg

N= 1

G. rodas = 0,00 kg

N= 1

Total = 88,09 kg

92917

7.7

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Laje de transição = 0,00 kg

N= 2

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instaladaLaje = 0,00 kg

N= 1

G. corpo = 18,41 kg

N= 1

G. rodas = 82,03 kg

N= 1

Total = 100,44 kg

92919

7.8

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Laje de transição = 261,15 kg

kg

954,20

R$ 7,32

R$ 6.984,74

R$ 8.432,93

kg

448,95

R$ 6,08

R$ 2.729,62

R$ 3.295,56

kg

712,42

R$ 6,20

R$ 4.417,00

R$ 5.332,80

kg

3854,23

R$ 5,97

R$ 23.009,75

R$ 27.780,49

m³

40,25

R$ 360,53

R$ 14.512,66

R$ 17.521,65

N= 2

Laje = 0,00 kg

N= 1

G. corpo = 0,00 kg

N= 1

G. rodas = 431,90 kg

N= 1

Total = 954,20 kg

92921

7.9

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Laje de transição = 0,00 kg
Laje = 448,95 kg

N= 2
N= 1

G. corpo = 0,00 kg

N= 1

G. rodas = 0,00 kg

N= 1

Total = 448,95 kg

92923

7.10

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2025
Laje de transição = 356,21 kg

N= 2

Laje = 0,00 kg

N= 1

G. corpo = 0,00 kg

N= 1

G. rodas = 0,00 kg

N= 1

Total = 712,42 kg

92924

7.11

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Laje de transição = 0,00 kg
Laje = 3854,23 kg

N= 2
N= 1

G. corpo = 0,00 kg

N= 1

G. rodas = 0,00 kg

N= 1

Total = 3854,23 kg

1106282- SICRO

7.12

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO
1107860 - SICRO

7.13

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

m³

40,25

R$ 31,40

R$ 1.263,97

R$ 1.526,03

1100657- SICRO

7.14

Adensamento de concreto por vibrador de imersão

m³

40,25

R$ 4,92

R$ 198,05

R$ 239,11

5914569- SICRO

7.15

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

tkm

3019,03

R$ 0,35

R$ 1.056,66

R$ 1.275,74

6,06

R$ 223,21

R$ 1.352,65

R$ 1.633,11

Laje
A = 2,27 m²

L = 10,00 m

V = A*L
V = 22,70 m³
Laje de Transição
C1 = 5,05 m
V = C1*L1*h1

h1 = 0,30 m

L1 = 4,00 m

V = 6,06 m³

N= 2

Vtotal = V*N
Vtotal = 12,12 m³
Gcorpo
A = 0,02 m²

h = 1,05 m

N = 10

A = 0,01 m²

h = 1,69 m

N = 10

A = 0,02 m²

h = 0,33 m

N= 5

N= 2

l = 10,00 m

V1 = ΣA*e*N
V1 = 0,43 m³
Grodas
A1 = 0,25 m²
V1 = A1 * l * N
V1 = 5,00 m³
RESUMO CONCRETO: 40,25 m³
Peso específico = 2,50 t/m³

Distância = 30,00 km

Transporte = Volume concreto * Peso específico * Distância
Transporte = 3019,03 t.km

94968

7.16

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_07/2016
C1 = 5,05 m

h1 = 0,15 m

L1 = 4,00 m

Vsob a laje de trans. = C1*L1*h1
Vsob a laje de trans. = 3,03 m³

N= 2

Vtotal = Vsob a laje de trans. * N
Vtotal = 6,06 m³

Utilizado abaixo da laje de transição

m³

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
TOTAL ITEM 7

R$ 68.967,23
MATERIAL OU SERVIÇO

8.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA
- 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Estaca início
1+1,00
1+7,25
2+0,00

93588

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

8. DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

CÓDIGO
100564

und

R$ 83.266,57

8.2

VOLUME DE BRITA
Distância estaca mais
Área de Brita (m²)
6,25
1,15
2,75
1,15
7,25
1,15

Estaca fim
1+7,25
1+10,00
2+7,25

m²

18,69

R$ 63,29

R$ 1.182,73

R$ 1.427,95

560,63

R$ 1,22

R$ 683,96

R$ 825,77

m

4,80

R$ 25,28

R$ 121,34

R$ 146,50

m

31,15

R$ 337,92

R$ 10.526,21

R$ 12.708,66

4,00

R$ 2.341,11

R$ 9.364,44

R$ 11.306,02

Vol. Brita
7,19
10,35
18,688

Volume de Brita (m³)
7,188
3,163
8,338

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

m³xkm

V = 18,69 m³
Distância = 30,00 km
V* Distância = 560,63 km*m³

73816/001

8.3

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC - DN 100
N= 8

L = 0,60 m
L tot = L * N
L tot = 4,80 m

3713600 - SICRO

3713703 - SICRO

8.4

8.5

Defensa maleável simples - fornecimento e implantação
L1 = 9,29 m

L2 = 9,29 m

L3 = 6,29 m

L4 = 6,29 m

Cartucho de absorção de energia tipo A - fornecimento e reposicionamento do amortecedor retrátil

L tot = 31,15 m

un

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - SANTA JÚLIA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA R$ 411.382,31
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 496.617,81
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
N= 4

TOTAL ITEM 8

R$ 21.878,69
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

9. SERVIÇOS FINAIS

CÓDIGO
99814

und

R$ 26.414,91

9.1

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

L = 10,00 m

B = 5,65 m

m²

56,50

R$ 1,19

R$ 67,24

R$ 81,18

R$ 67,24

R$ 81,18

A = L*B

A = 56,50 m²

TOTAL ITEM 9

CUSTO

TOTAL

R$ 411.382,31

CUSTO C/ BDI
R$ 496.617,81

TOTAL GERAL

R$ 411.382,31

TOTAL GERAL COM BDI (20,73%)

R$ 496.617,81

CP01 - Composição com base na 2306132 do SICRO
CÓDIGO
CP01

SERVIÇO

EQUIPAMENTO
E9502

UNIDADE

Estaca perfil metálico W 150 x 29,80 (H) - com emenda - fornecimento e cravação

Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW

QUANT.

UTILIZAÇÃO
PROD

IMPR

CUSTO OPERAC
PROD

IMPR

CUSTO
HORÁRIO

1,00

1,00

0,00

180,06

90,66

180,06

(A) TOTAL

180,06

QUANT.

SALÁRIO
BASE

CUSTO
HORÁRIO

2,0000

16,15

32,29

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR
P9824

m

Servente

Custo Horário de Mão de Obra
0,00%
Adc.M.O. - Ferramentas
C) PRODUÇÃO DA EQUIPE
D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO
MATERIAIS
M0682 Aço em perfis ASTM A36
2306017 Emenda de estacas por soldagem

32,29
0,00

(B) TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL ( A + B )
[( A + B )] / (C) = (D)

M0682

Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t

CUSTO

CONSUMO

CUSTO
UNITÁRIO

kg
m

4,55
31,19

29,80000
0,03900

135,59
1,22

136,81

UNIDADE

CUSTO

CONSUMO

CUSTO
UNITÁRIO

t

20,66

0,030

0,62

(F) TOTAL
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F)
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

212,35
21,32

UNIDADE

(E) TOTAL
TRANSPORTE

32,29

0,62
158,74
0,00
158,74

PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
BDI: 20,73%
Descrição dos Serviços
1. SERVIÇOS INICIAIS
2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
3. DEMOLIÇÃO ESTRUTURA
EXISTENTE
4. TERRAPLENAGEM
5. INFRAESTRUTURA
6. MESOESTRUTURA
7. SUPERESTRUTURA
8. DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
9. SERVIÇOS FINAIS

Valor
8,29%
41.179,63
15,93%
79.096,40
0,08%
411,99
0,27%
1.337,47
40,18%
199.525,33
13,15%
65.304,33
16,77%
83.266,57
5,32%
26.414,91
0,02%
81,18

SIMPLES
TOTAL

496.617,81
ACUMULADO

Mês 1
35,00%
14.412,87
25,00%
19.774,10
100,00%
411,99
40,00%
534,99
30,00%
59.857,60
0,00%
0,00

MESES
Mês 2
Mês 3
25,00%
20,00%
10.294,91
8.235,93
30,00%
25,00%
23.728,92
19.774,10
0,00%
0,00%
0,00
0,00
20,00%
0,00%
267,49
0,00
70,00%
0,00%
139.667,73
0,00
35,00%
65,00%
22.856,52
42.447,82

Mês 4
20,00%
8.235,93
20,00%
15.819,28
0,00%
0,00
40,00%
534,99
0,00%
0,00
0,00%
0,00

0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
19,13%
94.991,55
19,13%
94.991,55

0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
39,63%
196.815,57
58,76%
291.807,12

50,00%
41.633,29
100,00%
26414,91
100,00%
81,18
18,67%
92.719,57
100,00%
496.617,81

50,00%
41.633,29
0,00%
0,00
0,00%
0,00
22,57%
112.091,13
81,33%
403.898,25

Composição do BDI – ACORDÃO TCU 2622/2013
Itens
AC

ADM CENTRAL

Adotado
3,80%

S+G SEGURO E GARANTIA

0,32%

R

RISCO

0,50%

DF

DESP. FINANCEIRAS

1,02%

L

LUCRO

6,64%

I

IMPOSTOS

6,65%

PIS

0,65%

COFINS

3,00%

ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo)

3,00%

CPRB

0,00%
Fórmula do BDI

BDI = (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) -1
(1 - I)

BDI Resultante
BDI Resultante
De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.

20,73%

PREFEITURA DE SÃO LUÍS - SANTA JULIA
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO

CUSTO C/ BDI

%

5.1

MATERIAL OU SERVIÇO
Estaca perfil metálico W 150 x 29,80 (H) - com emenda - fornecimento e cravação

und

CP01

ITEM

m

129173,72

26,01%

90778

2.1

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h

26338,26

5,30%

88326

2.5

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h

30911,65

6,22%

92924

7.11

kg

27780,49

5,59%

92264

6.1

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES
FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE
25,0 MM -EM
FABRICAÇÃO
DEEFÔRMA
PARA PILARES
E ESTRUTURAS
SIMILARES,

20673,61

4,16%

90776

2.4

CHAPA
DE MADEIRA
COMPENSADA
PLASTIFICADA,
E = 18 MM. AF_12/2015
ENCARREGADO
GERAL
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

m²

1106282- SICRO

7.12

h

21846,49

4,40%

m³

17521,65

3,53%
2,84%

CP00

1.11

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30
m³/h - areia e brita
comerciais
MOBILIZAÇÃO
E DESMOBILIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS

verba

14091,15

3713600 - SICRO

8.4

Defensa maleável simples - fornecimento e implantação

m

12708,66

2,56%

3713703 - SICRO

8.5

un

11306,02

2,28%

92921

5.10

Cartucho de absorção de energia tipo A - fornecimento e reposicionamento do
amortecedor
retrátil
ARMAÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,

10284,03

2,07%

6.2

m²

9388,73

1,89%

92264

5.7

PILARES,
LAJES
E FUNDAÇÕES,DE
UTILIZANDO
CA-50RETANGULARES
DE 12,5 MM MONTAGEM
E DESMONTAGEM
FÔRMA DEAÇO
PILARES
E
ESTRUTURASDE
SIMILARES
COM ÁREA
MÉDIA
DAS SEÇÕESSIMILARES,
MAIOR QUEEM
0,25
FABRICAÇÃO
FÔRMA PARA
PILARES
E ESTRUTURAS

kg

92425

7763,51

1,56%

92923

5.12

kg

10233,85

2,06%

1106282- SICRO

6.8

CHAPA
DE DE
MADEIRA
COMPENSADA
PLASTIFICADA,
E =EXCETO
18 MM. AF_12/2015
ARMAÇÃO
ESTRUTURAS
DE CONCRETO
ARMADO,
VIGAS,
PILARES,para
LAJES
E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO
AÇO CA-50
DE 20,0
MM - de 30
Concreto
bombeamento
fck = 40
MPa - confecção
em central
dosadora

m²
m³

8494,83

1,71%

92919

7.8

kg

8432,93

1,70%

1106282- SICRO

5.13

m³

8174,57

1,65%

92922

5.11

kg

7177,76

1,45%

92923

6.7

92268

7.1

93243

1.9

92921

6.5

92922
064400/SIUB
INFRA

6.6

92512

7.2

98459

1.7

96521

5.4

92923

7.10

92919

6.4

96995

5.17

92919

5.9

5.3

m³/h
- areia DE
e brita
comerciais DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
ARMAÇÃO
ESTRUTURAS
PILARES,
LAJES
E
FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO
AÇO CA-50
DE 10,0
MM - de 30
Concreto para bombeamento
fck = 40
MPa - confecção
em central
dosadora
m³/h - areia DE
e brita
comerciais DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
ARMAÇÃO
ESTRUTURAS
PILARES,
E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDOARMADO,
AÇO CA-50
DE 16,0VIGAS,
MM ARMAÇÃOLAJES
DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO
EXCETO
PILARES, LAJES
FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO
AÇO DE
CA-50
DE 20,0 MM FABRICAÇÃO
DEEFÔRMA
PARA LAJES,
EM CHAPA
MADEIRA
COMPENSADA
= 18 MM. AF_12/2015
EXECUÇÃO DE PLASTIFICADA,
RESERVATÓRIOE ELEVADO
DE ÁGUA (2000 LITROS) EM
CANTEIRO
DE ESTRUTURAS
OBRA, APOIADO
ESTRUTURA
DE MADEIRA.
ARMAÇÃO DE
DEEM
CONCRETO
ARMADO,
EXCETOAF_02/2016
VIGAS,
PILARES, LAJES
E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDOARMADO,
AÇO CA-50
DE 12,5VIGAS,
MM ARMAÇÃO
DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO
EXCETO
PILARES,
LAJESDE
E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO
AÇO CA-50
16,0 MM ENSECADEIRA
MADEIRA EM PAREDES
SIMPLES,
COMDE
POSTERIOR
RETIRADA DO MATERIAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA
MÉDIA
MAIOR
20METÁLICA.
M², PÉ-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
TAPUME
COM QUE
TELHA
AF_05/2018
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM
PREVISÃO
DE FÔRMA, COM
RETROESCAVADEIRA.
AF_06/2017
ARMAÇÃO
DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO
VIGAS,
PILARES,
E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDOARMADO,
AÇO CA-50
DE 20,0VIGAS,
MM ARMAÇÃOLAJES
DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO
EXCETO
PILARES, LAJES
E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO
AÇO
CA-50 DE 10,0 MM REATERRO
MANUAL
APILOADO COM
SOQUETE.
AF_10/2017

kg

8277,14

1,67%

m²

5414,62

1,09%

und

7488,41

1,51%

kg

6062,31

1,22%

kg

5906,58

1,19%

m²

6477,92

1,30%

m²

5889,35

1,19%

m²

5144,60

1,04%

m³

4565,16

0,92%

kg

5332,80

1,07%
0,93%

kg

4624,94

m³

4224,99

0,85%

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES
E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDOARMADO,
AÇO CA-50
DE 10,0VIGAS,
MM ARMAÇÃO
DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO
EXCETO

kg

3801,80

0,77%

PILARES,
LAJES
E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO
CA-50
12,5
MM -MISTA
CAIBRO DE
MADEIRA
NAO APARELHADA
*7,5 AÇO
X 10 CM
(3 XDE
4 ")
PINUS,
OU
EQUIVALENTE
DA
REGIAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

kg

3295,56

0,66%

m

2369,40

0,48%

m²

2796,75

0,56%
0,57%

92921

7.9

4500

7.3

92423

5.8

04656/ORSE

1.5

ESTRUTURAS
SIMILARES
COMcom
ÁREA
MÉDIAeDAS
SEÇÕES
Locação
de container
- Banheiro
chuveiros
vasos
- 4,30 x MAIOR
2,30m QUE 0,25

mês

2823,86

04657/ORSE

1.4

Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m

mês

2487,11

0,50%

99059

1.3

m²

2337,71

0,47%
0,46%

0051/0RSE

1.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS
PONTALETADAS,
SEM REAPROVEITAMENTO
Placa de obra
em chapa aço galvanizado,
instalada

04654/ORSE

1.6

Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

1107860 - SICRO

7.13

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade
de
45 m³/h - confecção
em central
dosadora de 40BAIXA
m³/h TENSAO
INSTALACAO
PROVISORIA
DE ELETRICIDADE

012206/SBC

1.8

94968

7.16

5914569- SICRO

7.15

96619

5.5

3090/ORSE

5.2

100564

8.1

93588

8.2

92917

7.7

92916

7.6

1107860 - SICRO

6.9

1107860 - SICRO

5.14

5914569- SICRO

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/
BRITA
- PREPARO
MECÂNICO
COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Transporte
com1)
caminhão
betoneira
- rodovia
pavimentada

m²

2263,10

mês

1943,04

0,39%

m³

1526,03

0,31%

und

2294,73

0,46%

m³

1633,11

0,33%

tkm

1275,74

0,26%

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU
SAPATAS, ESPESSURA
DE 5de
CM.
AF_08/2017
Bombeamento
para esgotamento
valas
com duração de 8 horas por dia

m²

1498,45

0,30%

h

1364,77

0,27%

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO
DE CAMINHÃO
SOLO (PREDOMINANTEMENTE
- 40/60
TRANSPORTE
COM
BASCULANTE DE 10ARENOSO)
M3, EM VIABRITA
URBANA
EM -

m²

1427,95

0,29%

LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016
ARMAÇÃO
DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES,
E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDOARMADO,
AÇO CA-50
DE 8,0 MM
ARMAÇÃOLAJES
DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO
EXCETO
VIGAS,

m³xkm

825,77

0,17%

kg

1013,77

0,20%

PILARES, LAJES
E FUNDAÇÕES,
UTILIZANDO
AÇOsobre
CA-50
DE 6,3
MM
Lançamento
mecânico
de concreto com
bomba lança
chassi
com
capacidade
de
45 m³/h - confecção
emconcreto
central dosadora
de 40
m³/h
Lançamento
mecânico de
com bomba
lança
sobre chassi com capacidade

kg

980,59

0,20%

m³

739,85

0,15%

711,96

0,14%

6.11

de
45 m³/h -com
confecção
embetoneira
central dosadora
40 m³/h
Transporte
caminhão
- rodoviadepavimentada

m³
tkm

618,50

0,12%

5914569- SICRO

5.16

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

tkm

595,19

0,12%

96621

5.6

m³

569,36

0,11%

5502978/SICRO 3

4.3

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE
COROAMENTO,
ESPESSURA
CM*. AF_08/2017
Compactação
de aterros
a 100%DE
do*5
Proctor
normal

m³

275,88

0,06%

96386

4.2

m³

370,49

0,07%

92917

6.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO
- EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO,
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO
ARMADO,
EXCETOCARGA
VIGAS,E

401,92

0,08%

97643
ENS-SOL035/SETOP MG

3.1

PILARES, LAJES
E FUNDAÇÕES,
CA-50 DEDE
8,0FORMA
MM REMOÇÃO
DE PISO
DE MADEIRAUTILIZANDO
(ASSOALHOAÇO
E BARROTE),
MANUAL,
SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
ENSAIO DE
COMPACTACAO
- AMOSTRAS
NAO TRABALHADAS - ENERGIA

kg
m²

370,41

0,07%

und

229,59

0,05%

92915
ENS-SOL015/SETOP MG
CREA CONFEA

7.5

kg

318,90

0,06%

und
UND

193,32
282,44

0,04%
0,06%

4.5

4.4
1.10

NORMAL - SOLOS
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS
TAXA DO CREA (SERVIÇOS A PARTIR DE 15.000)

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Adensamento de concreto por vibrador de imersão
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA,
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

94968
1100657- SICRO

7.4
7.14

83338
73816/001
ENS-SOL060/SETOP MG

4.1
8.3

1100657- SICRO

6.10

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC - DN 100
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA SOLOS
Adensamento de concreto por vibrador de imersão

1100657- SICRO

5.15

99814
72897
99058

m³
m³

242,54
239,11

0,05%
0,05%

m³
m

171,54
146,50

0,03%
0,03%

und

96,66

0,02%

m³

115,93

0,02%

Adensamento de concreto por vibrador de imersão

m³

111,55

0,02%

9.1

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

m²

81,18

0,02%

3.2
1.2

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

4.6

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

m³
un
TOTAL : R$

41,58
23,47
496.617,81

0,01%
0,00%
100,00%

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO CP00

DM

K

CÓDIGO
VEICULO
TRANSP.

FU

V (Km/h)

CH

GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA

30
30

1
1

5824
5824

0,5
0,5

30
30

100,9
100,9

50,45
50,45

MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8
M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

30

1

5824

0,5

30

100,9

50,45

30

1

5824

0,5

30

100,9

50,45

30
30

1
1

5824
5824

0,5
0,5

30
30

100,9
100,9

50,45
50,45

ítem

Código

Equipamento de Pequeno Porte

1

10535

2

25019

3

36502

4

746

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA
ENTRE 400 E 700 L/H

5

41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR

6

14618

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

7

1442

COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG,
FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E
4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP

8

E9069

9

E9787

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR

Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW
Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 136kW

30

1

5824

0,5

30

100,9

50,45

30
30

1
1

5824
5824

0,5
0,5

30
30

100,9
100,9

50,45
50,45
454,05

Custo Total de Mobilização de Equipamento de Pequeno Porte
Para os itens 01 a 09 foi considerado o código 5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI
RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50
ítem

Código

Equipamento de Grande Porte

CMOB

DM

K

CÓDIGO
VEICULO
TRANSP.

FU

V (Km/h)

CH

CMOB

1

37758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

30

2

92106

1

30

159,17

2

37745

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

30

2

5890

1

30

101,98

203,96

3

E9600

Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW

E9508

Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW

5

37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

6

36482

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

7

3318

8

4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

2
2
2
2
2
2

E9600

4

30
30
30
30
30
30

E9508
E9665
E9665
E9665
E9665

1
1
1
1
1
1

30
30
20
20
20
20

167,74
107,10
203,54
203,54
203,54
203,54

335,48
214,20
610,61
610,61
610,61
610,61

9

4263

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338
KG

30

2

E9665

1

20

203,54

610,61

10

10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE
ROLAGEM 1,90 M

30

2

E9665

1

20

203,54

610,61

11

14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M

30

2

E9665

1

20

203,54

610,61

12

14489

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO
DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M

30

2

E9665

1

20

203,54

610,61

13

10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

30

2

E9665

1

20

203,54

610,61

14

14513

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M

30

2

E9665

1

20

203,54

610,61

15

7624

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE
3,18M3

30

2

E9665

1

20

203,54

610,61

16

96057

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG

17

9921

USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

18

-

30
30
30

2
2
6

E9665
E9665
E9686

1
1
1

20
20
20

203,54
203,54
183,94

610,61
610,61
1655,45

19

E9502 SICRO

30

2

E9686

1

20

183,94

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE

Container (03 containers * 02 viagens)
Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW

Custo Total de Mobilização de Equipamento de Grande Porte

318,34

551,82
11217,23

Para os itens 01 a 04 foi Considerado o próprio caminhão
Para os itens 05 a 17 foi considerado o código E9665 (sicro) Cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade de 22 t - 240 kW
Para os itens 18 e 19 foi considerado o código E9686 (sicro) Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw
CUSTO TOTAL:

11.671,28

PREFEITURA MUNICIPALD E SÃO LUÍS
TÍTULO:

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - ANEXO 06

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO
0051/0RSE

und

1.1

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

m²

6,00

R$ 312,41

R$ 1.874,46

R$ 2.263,10

m²

7,00

R$ 9,72

R$ 68,04

R$ 82,15

m²

378,00

R$ 34,27

R$ 12.954,06

R$ 15.639,89

mês

4,00

R$ 515,00

R$ 2.060,00

R$ 2.487,11

mês

4,00

R$ 584,73

R$ 2.338,92

R$ 2.823,86

mês

4,00

R$ 402,34

R$ 1.609,36

R$ 1.943,04

m²

64,00

R$ 66,58

R$ 4.261,12

R$ 5.144,60

Aplaca = 6,00 m²

99058

1.2

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018
N= 7

99059

1.3

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO
Lobra = 36,00 m

Lbloco= 10,50 m

Alocação= Lobra*Lbloco
Alocação= 378,00 m²

04657/ORSE

1.4

Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m
N= 4

04656/ORSE

1.5

Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m
N= 4

04654/ORSE

1.6

Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m
N= 4

98459

1.7

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018
L = 32,00 m
A = L*H

H = 2,00 m
A = 64,00 m²

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO
012206/SBC

und

1.8

Placa de obra PROVISORIA
em chapa aço DE
galvanizado,
instalada
INSTALACAO
ELETRICIDADE
BAIXA TENSAO

und

1,00

R$ 1.900,66

R$ 1.900,66

R$ 2.294,73

und

1,00

R$ 6.202,43

R$ 6.202,43

R$ 7.488,41

N instalações = 1

93243

1.9

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_02/2016
N instalações = 1

CREA CONFEA

1.10

TAXA DO CREA (SERVIÇOS A PARTIR DE 15.000)

UND

1,00

R$ 233,94

R$ 288,63

R$ 288,63

CP00

1.10

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

verba

1,00

R$ 11.671,37

R$ 11.671,37

R$ 14.091,26

R$ 45.229,05

R$ 54.546,78

N= 1

(VALOR CALCULADO NA PLANILHA ESPECÍFICA MOBILIZAÇÃO)

TOTAL ITEM 1
MATERIAL OU SERVIÇO
90778

2.1

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Meses = 4

90776

2.2

Horas mensais = 55,00 h

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Meses = 4

88326

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

CÓDIGO

2.3

Horas mensais = 170,00 h

Horas mensais = 360,00 h

R$ 99,16

R$ 21.815,20

R$ 26.338,26

680,00

R$ 26,61

R$ 18.094,80

R$ 21.846,49

1440,00

R$ 17,78

R$ 25.603,20

R$ 30.911,65

Total = 680,00 h

h

Considerados vigia noturno e aos finais de semana.

220,00

Total = 220,00 h

h

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Meses = 4

h

Total = 1440,00 h

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
TOTAL ITEM 2

R$ 65.513,20
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

3. DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE

CÓDIGO
97643

und

R$ 79.096,40

3.1

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
B = 0,50 m

L = 36,00 m

m²

18,00

R$ 15,34

R$ 276,12

R$ 333,37

1,80

R$ 17,22

R$ 31,00

R$ 37,42

R$ 307,12

R$ 370,79

N1 = 1

Atotal = B*L
Atotal = 18,00 m²

72897

3.2

REMOÇÃO DA PONTE DE MADEIRA

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

m³

Vtotal = 1,80 m³

TOTAL ITEM 3
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

4. TERRAPLENAGEM

CÓDIGO
83338

4.1

96386

4.2

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78
M3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

Estaca início

Estaca fim

1+10,00
2+0,00
2+10,00
3+0,00
3+10,00
3+17,00
5+16,00

2+0,00
2+10,00
3+0,00
3+10,00
3+17,00
4+0,00
6+0,00

VOLUME DE CORTE
Distância estaca mais
Área de Corte (m²)
próxima (m)
10
0
10
1,05
10
1,21
10
0,16
7
0
3
0
4
0

Volume de Corte (m³)
0,00
10,50
12,10
1,60
0,00
0,00
0,00

m³

777,82

R$ 1,94

R$ 1.508,96

R$ 1.821,82

m³

777,82

R$ 4,19

R$ 3.259,04

R$ 3.934,76

Vol. Corte
Acumulado (m³)
0,00
10,50
22,60
24,20
24,20
24,20
24,20

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra
em chapa aço galvanizado,
instalada
6+0,00
6+10,00

5502978/SICRO 3

und

4.3

Estaca início

Estaca fim

Montante + 10,00m
Montante + 5,00m
Motante
Eixo
Jusante
Jusante + 5,00m

Montante + 5,00m
Montante
Eixo
Jusante
Jusante + 5,00m
Jusante + 10,00m

Estaca início

Estaca fim

1+10,00
2+0,00
2+10,00
3+0,00
3+10,00
3+17,00
5+16,00
6+0,00

2+0,00
2+10,00
3+0,00
3+10,00
3+17,00
4+0,00
6+0,00
6+10,00

10

0

VOLUME DE ESCAVAÇÃO - RIO
Distância estaca mais
Área de Corte (m²)
próxima (m)
5
0
5
8,02
5,25
8,02
5,25
0
5
0
5
0
VOLUME DE ATERRO
Distância estaca mais
Área de Aterro (m²)
próxima (m)
10
3,825
10
7,45
10
6,805
10
10,035
7
17,095
3
17,775
4
24,205
10
12,045

Volume de Corte (m³)
0,00
40,10
42,11
0,00
0,00
0,00

Volume de Aterro (m³)

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Vtotal = 671,41 m³

Atotal = 678,40 m²

24,20

0,00

38,25
74,50
68,05
100,35
119,67
53,33
96,82
120,45

Vol. Corte
Acumulado (m³)
0,00
40,10
82,21
82,21
82,21
82,21

Vol. Aterro
Acumulado (m³)
38,25
112,75
180,80
281,15
400,82
454,14
550,96
671,41

m³

Compactação das seções em aterro.

671,41

R$ 3,12

R$ 2.094,80

R$ 2.529,12

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO
ENS-SOL015/SETOP MG

und

4.4

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS

und

2,00

R$ 80,06

R$ 160,12

R$ 193,32

und

2,00

R$ 95,08

R$ 190,16

R$ 229,59

und

2,00

R$ 40,03

R$ 80,06

R$ 96,66

R$ 7.293,15

R$ 8.805,27

N= 2

ENS-SOL035/SETOP MG

4.5

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

N= 2

ENS-SOL060/SETOP MG

4.6

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS

N= 2

TOTAL ITEM 4
MATERIAL OU SERVIÇO

CP01

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

5. INFRAESTRUTURA

CÓDIGO
5.1

Estaca perfil metálico W 150 x 29,80 (H) - com emenda - fornecimento e cravação
N = 14

L = 12,05 m

Estaca E1

N = 14

L = 14,05 m

Estaca E2

N = 12

L = 10,05 m

Estaca Ala E1

N = 12

L = 12,05 m

Estaca Ala E2

N = 14

L = 12,05 m

Estaca P1

N = 14

L = 12,05 m

Estaca P2

m

968,00

R$ 158,74

R$ 153.660,32

R$ 185.519,53

h

240,00

R$ 4,71

R$ 1.130,40

R$ 1.364,77

Ltotal = N*L
Ltotal = 968,00 m

3090/ORSE

5.2

Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia
DIAS = 10
H total = Dias * horas/dia

horas/dia = 24

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa
galvanizado, instalada
H totalaço
= 240

064400/SIUB INFRA

und

5.3

Item somente será utilizado se a fiscalização julgar necessário no momento da obra

ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL
L = 33,20 m

h = 1,00 m

m²

66,40

R$ 112,72

R$ 7.484,61

R$ 9.036,43

m³

169,81

R$ 25,93

R$ 4.403,10

R$ 5.316,01

163,68

R$ 19,29

R$ 3.157,39

R$ 3.812,02

N= 2

A = L*N*h
A = 66,40 m²

96521

5.4

Item somente será utilizado se a fiscalização julgar necessário no momento da obra

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA.
AF_06/2017
Blocos para engastamento das estacas
B = 0,45 m

L = 0,45 m

H = 0,60 m

N estacas = 88
V = B*L*H*N

V = 10,69 m³

Blocos
*Area média conforme planta "plano de execução"
A = 0,00 m²

L = 20,00 m

E1

A = 2,36 m²

L = 12,30 m

P1

A = 2,29 m²

L = 12,30 m

P2

A = 3,64 m²

L = 28,00 m

E2

V = ∑A*L

V = 159,12 m³

Vtotal = 169,81 m³

96619

5.5

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
L1 = 11,30 m

m²
B1 = 1,30 m

N1 = 4
L1 = 3,85 m

B1 = 1,00 m

N2 = 3
L1 = 11,53 m
N2 = 1
Asob bloco = (∑L1*B1*N)*2
Asob bloco = 163,68 m³

B1 = 1,00 m

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
96621

5.6

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
L1 = 11,30 m

m³

h = 0,10 m

B1 = 1,30 m

h = 0,10 m

B1 = 1,00 m

h = 0,10 m

B1 = 1,00 m

8,18

R$ 146,59

R$ 1.199,69

R$ 1.448,43

N1 = 4
L1 = 3,85 m
N2 = 3
L1 = 11,53 m
N2 = 1
Vsob bloco = L1*B1*N*h
Vsob bloco = 8,18 m³

92264

5.7

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
MM. AF_12/2015

m²

183,76

R$ 105,54

R$ 19.394,03

R$ 23.415,10

92423

5.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²

183,76

R$ 38,02

R$ 6.986,56

R$ 8.435,11

Blocos para engastamento das estacas
B = 0,35 m

H = 0,55 m

L = 0,35 m

N estacas = 88
A = (B*2+L*2)*H*N

Atotal = 67,76 m²

Blocos E1:
P = 39,85 m

h = 0,80 m

Ablocos = P*h

N= 1

Ablocos = 31,88 m²
Atotal = N*Ablocos
Atotal = 31,88 m²
Blocos E2:
P = 54,75 m

h = 0,80 m

Ablocos = P*h

N= 1

Ablocos = 43,80 m²
Atotal = N*Ablocos
Atotal = 43,80 m²
Blocos P1 E P2:
P = 25,20 m
Ablocos = P*h

h = 0,80 m
N= 2

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa
galvanizado,
instalada
Ablocosaço
= 20,16
m²
Atotal = N*Ablocos
Atotal = 40,32 m²
ÁREA DE FORMA = 183,8 m²

92919

5.9

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 326,02 kg

N= 1

E1

P = 434,89 kg

N= 1

E2

P = 188,28 kg

N= 1

P1

P = 188,28 kg

N= 1

P2

kg

1137,47

R$ 7,32

R$ 8.326,28

R$ 10.052,61

kg

3645,36

R$ 6,08

R$ 22.163,79

R$ 26.759,12

kg

2203,52

R$ 5,64

R$ 12.427,85

R$ 15.004,59

Ptot = P*N
Ptot = 1137,47 kg

92921

5.10

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 1062,98 kg

N= 1

E1

P = 1397,20 kg

N= 1

E2

P = 592,94 kg

N= 1

P1

P = 592,24 kg

N= 1

P2

Ptot = P*N
Ptot = 3645,36 kg

92922

5.11

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 795,39 kg

N= 1

E1

P = 889,44 kg

N= 1

E2

P = 409,89 kg

N= 1

P1

P = 108,80 kg

N= 1

P2

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa
galvanizado, instalada
Ptotaço
= P*N
Ptot = 2203,52 kg

92923

5.12

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2025
P = 1285,62 kg

N= 1

E1

P = 1219,58 kg

N= 1

E2

P = 596,18 kg

N= 1

P1

P = 1020,33 kg

N= 1

P2

kg

4121,71

R$ 6,20

R$ 25.554,60

R$ 30.852,97

kg

1000,24

R$ 5,97

R$ 5.971,43

R$ 7.209,52

Ptot = P*N
Ptot = 4121,71 kg

92924

5.13

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 0,00 kg

N= 1

E1

P = 1000,24 kg

N= 1

E2

P = 0,00 kg

N= 1

P1

P = 0,00 kg

N= 1

P2

Ptot = P*N
Ptot = 1000,24 kg

1106282- SICRO

5.14

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³

71,42

R$ 360,53

R$ 25.747,97

R$ 31.086,43

1107860 - SICRO

5.15

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

m³

71,42

R$ 31,40

R$ 2.242,49

R$ 2.707,44

1100657- SICRO

5.16

Adensamento de concreto por vibrador de imersão

m³

71,42

R$ 4,92

R$ 351,37

R$ 424,22

5914569- SICRO

5.17

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

tkm

5356,28

R$ 0,35

R$ 1.874,70

R$ 2.263,39

Blocos para engastamento das estacas
B = 0,35 m
N estacas = 88

L = 0,35 m

H = 0,55 m

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa pilar
de obra em chapa aço galvanizado, instalada
Bloco
L = 11,30 m

B = 1,30 m

h = 0,80 m

B = 1,00 m

h = 0,80 m

B = 1,00 m

h = 0,80 m

N= 4
Bloco Ala
L = 3,85 m
N= 3
Bloco Ala
L = 11,55 m
N= 1
Vbloco = Σ(L*B*H*N)
VOLUME DE CONCRETO = 71,42 m³
Peso específico = 2,50 t/m³

Distância = 30,00 km

Transporte = Volume concreto * Peso específico * Distância
Transporte = 5356,28 t.km

96995

5.18

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

m³

116,15

R$ 31,80

R$ 3.693,51

R$ 4.459,30

R$ 305.770,08

R$ 369.167,01

Blocos
A = 0,00 m²

L = 20,00 m

A = 1,66 m²

L = 12,30 m

A = 1,50 m²

L = 12,30 m

A = 2,76 m²

L = 28,00 m

V = ∑A*L

V = 116,15 m³

*Area média conforme planta "plano de execução"

Vtotal = 116,15 m³

TOTAL ITEM 5
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

6. MESOESTRUTURA

CÓDIGO
92264

6.1

92425

6.2

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
MM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
E1
L = 10,50 m

Per = 2,35 m

m²

337,77

R$ 105,54

R$ 35.648,25

R$ 43.039,39

m²

337,77

R$ 47,93

R$ 16.189,32

R$ 19.545,93

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapaNaço
= 1galvanizado, instalada
A = L*Per*N

A = 24,68 m²

E2
L = 10,50 m

Per = 6,95 m

N= 1
A = L*Per*N

A = 72,98 m²

P1
h = 2,30 m

Per = 21,60 m

N= 1
A = h*Per*N

A = 49,68 m²

P2
h = 3,30 m

Per = 21,60 m

N= 1
A = h*Per*N

A = 71,28 m²

Ala do encontro E1
Per = 8,20 m

h = 1,35 m

N= 2
A = L*Per*N

A = 22,14 m²

Ala do encontro E2
Per = 8,20 m

h = 3,65 m

N = 2,00 m

Per = 7,50 m

h = 2,85 m

N = 1,00 m

Per = 7,70 m

h = 2,05 m

N = 1,00 m

A = L*Per*N

A = 97,02 m²
ÁREA DE FORMA = 337,77 m²

92917

6.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 14,22 kg

N= 1

E1

P = 33,18 kg

N= 1

E2

P = 36,97 kg

N= 1

P1

P = 44,79 kg

N= 1

P2

Ptot = P*N
Ptot = 129,16 kg

kg

129,16

R$ 8,36

R$ 1.079,78

R$ 1.303,65

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

92919

6.4

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 267,46 kg

N= 1

E1

P = 505,56 kg

N= 1

E2

P = 217,48 kg

N= 1

P1

P = 28,87 kg

N= 1

P2

kg

1019,37

R$ 7,32

R$ 7.461,79

R$ 9.008,88

kg

966,57

R$ 6,08

R$ 5.876,75

R$ 7.095,20

kg

831,61

R$ 5,64

R$ 4.690,28

R$ 5.662,74

kg

1495,63

R$ 6,20

R$ 9.272,91

R$ 11.195,51

Ptot = P*N
Ptot = 1019,37 kg

92921

6.5

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 182,82 kg

N= 1

E1

P = 783,75 kg

N= 1

E2

P = 0,00 kg

N= 1

P1

P = 0,00 kg

N= 1

P2

Ptot = P*N
Ptot = 966,57 kg

92922

6.6

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 0,00 kg

N= 1

E1

P = 371,62 kg

N= 1

E2

P = 459,99 kg

N= 1

P1

P = 0,00 kg

N= 1

P2

Ptot = P*N
Ptot = 831,61 kg

92923

6.7

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2025

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada
P = 0,00 kg

N= 1

E1

P = 700,34 kg

N= 1

E2

P = 795,29 kg

N= 1

P1

P = 0,00 kg

N= 1

P2

Ptot = P*N
Ptot = 1495,63 kg

92924

6.8

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
P = 0,00 kg

N= 1

E1

P = 1614,02 kg

N= 1

E2

P = 0,00 kg

N= 1

P1

P = 0,00 kg

N= 1

P2

kg

1614,02

R$ 5,97

R$ 9.635,70

R$ 11.633,52

Ptot = P*N
Ptot = 1614,02 kg

1106282- SICRO

6.9

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³

45,07

R$ 360,53

R$ 16.247,28

R$ 19.615,92

1107860 - SICRO

6.10

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

m³

45,07

R$ 31,40

R$ 1.415,04

R$ 1.708,43

1100657- SICRO

6.11

Adensamento de concreto por vibrador de imersão

m³

45,07

R$ 4,92

R$ 221,72

R$ 267,69

5914569- SICRO

6.12

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

tkm

3379,88

R$ 0,35

R$ 1.182,96

R$ 1.428,22

Pilar do encontro E1
B = 10,50 m

L = 0,30 m

h = 1,00 m

N= 1

V = B*L*h*N

V = 3,15 m³

Pilar do encontro E2
B = 10,50 m

L = 0,30 m

h = 3,30 m

N= 1

V = B*L*h*N

V = 10,40 m³

B = 10,50 m

L = 0,30 m

h = 0,20 m

B = 10,50 m

Lméd = 0,15 m

h = 0,30 m

Console Laje de transição

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapaNaço
= 2galvanizado, instalada

V = B*L*h*N

V = 2,21 m³

Ala do encontro E1
B = 4,00 m

L = 0,20 m

h = 1,35 m

N= 2

V = B*L*h*N

V = 2,16 m³

B = 4,00 m

L = 0,20 m

h = 3,65 m

B = 4,00 m

L = 0,20 m

h = 3,65 m

B = 3,75 m

L = 0,20 m

h = 2,85 m

B = 3,75 m

L = 0,20 m

h = 2,05 m

V = B*L*h*N

V = 9,52 m³

Ala do encontro E1

Pilar P1
B = 10,50 m

L = 0,30 m

h = 2,30 m

N= 1

V = B*L*h*N

V = 7,25 m³

Pilar P2
B = 10,50 m

L = 0,30 m

h = 3,30 m

N= 1

V = B*L*h*N

V = 10,40 m³

VOLUME DE CONCRETO = 45,07 m³
Peso específico = 2,50 t/m³

Distância = 30,00 km

Transporte = Volume concreto * Peso específico * Distância
Transporte = 3379,88 t.km

TOTAL ITEM 6

R$ 108.921,76
MATERIAL OU SERVIÇO

92512

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

7. SUPERESTRUTURA

CÓDIGO
92268

und

R$ 131.505,09

7.1

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m²

652,18

R$ 35,70

R$ 23.282,79

R$ 28.110,13

7.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²

652,18

R$ 38,83

R$ 25.324,11

R$ 30.574,69

Laje
Per = 11,60 m

Comp = 36,00 m

A = Per*Comp
A = 417,60 m²
Laje de Transição
h = 0,30 m

C1 = 4,00 m

C2 = 9,90 m

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapaAaço
galvanizado,
instalada
= h*C
1*2+h*C2*2
A = 8,34 m²

N= 2

Atotal = A*N
Atotal = 16,68 m²
Gcorpo
Per = 0,60 m

h = 1,05 m

N= 2

Per = 0,30 m

h = 1,69 m

N= 2

Per = 0,55 m

h = 0,33 m

N= 1

A = Per*L*N
A = 2,45 m²

A = 88,30 m²

N g.corpo = 36

G. Rodas
Per = 1,80 m

L = 36,00 m

N= 2

A = Per*L*N
A = 129,60 m²
ÁREA TOTAL DE FORMA = 652,2 m²

4500

7.3

CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

m

900,00

R$ 15,70

R$ 14.130,00

R$ 17.059,65

6,48

R$ 223,21

R$ 1.446,40

R$ 1.746,29

Considerado um pontalete por metro quadrado.
Para distribuição da carga no solo é necessário adicionar uma placa de madeira de 0,50mx0,50m para apoio do pontalete.
Total de pontaletes : 360
Total de m² : 180,00 m²

94968

7.4

A = 0,50 m²

Total de placas: 360
M de caibro = 900,00 m

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_07/2016
C1 = 0,60 m

h1 = 0,05 m

L1 = 0,60 m

V = C1*L1*h1
V = 0,02 m³
Vtotal = V * N

m³

N = 360

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa
galvanizado,
instalada
Vtotalaço
= 6,48
m³

92915

und

7.5

Utilizado em baixo dos caibros de apoio das escoras.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Laje de transição = 0,00 kg
Laje = 153,08 kg

kg

153,08

R$ 10,21

R$ 1.562,95

R$ 1.887,00

kg

611,53

R$ 9,22

R$ 5.638,31

R$ 6.807,33

kg

458,36

R$ 8,36

R$ 3.831,89

R$ 4.626,38

kg

2278,22

R$ 7,32

R$ 16.676,57

R$ 20.134,21

kg

961,74

R$ 6,20

R$ 5.962,79

R$ 7.199,08

N= 2
N= 1

G. corpo = 0,00 kg

N = 36

G. rodas = 0,00 kg

N= 1

Total = 153,08 kg

92916

7.6

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Laje de transição = 0,00 kg
Laje = 267,37 kg

N= 2
N= 1

G. corpo = 9,56 kg

N = 36

G. rodas = 0,00 kg

N= 1

Total = 611,53 kg

92917

7.7

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Laje de transição = 0,00 kg
Laje = 0,00 kg

N= 2
N= 1

G. corpo = 3,68 kg

N = 36

G. rodas = 325,88 kg

N= 1

Total = 458,36 kg

92919

7.8

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Laje de transição = 361,69 kg
Laje = 0,00 kg

N= 2
N= 1

G. corpo = 0,00 kg

N = 36

G. rodas = 1554,84 kg

N= 1

Total = 2278,22 kg

92923

7.9

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2025

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapa aço galvanizado,
Laje instalada
de transição = 480,87 kg

N= 2

Laje = 0,00 kg

N= 1

G. corpo = 0,00 kg

N = 36

G. rodas = 0,00 kg

N= 1

Total = 961,74 kg

92924

7.10

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Laje de transição = 0,00 kg

kg

24961,28

R$ 5,97

R$ 149.018,84

R$ 179.915,71

N= 2

Laje = 24961,28 kg

N= 1

G. corpo = 0,00 kg

N = 36

G. rodas = 0,00 kg

N= 1

Total = 24961,28 kg

1106282- SICRO

7.11

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³

195,36

R$ 360,53

R$ 70.434,06

R$ 85.037,53

1107860 - SICRO

7.12

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h

m³

195,36

R$ 31,40

R$ 6.134,38

R$ 7.406,26

1100657- SICRO

7.13

Adensamento de concreto por vibrador de imersão

m³

195,36

R$ 4,92

R$ 961,18

R$ 1.160,47

5914569- SICRO

7.14

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

tkm

14652,19

R$ 0,35

R$ 5.128,27

R$ 6.191,54

Laje
A = 4,18 m²

L = 36,00 m

V = A*L
V = 150,48 m³
Laje de Transição
C1 = 9,90 m
V = C1*L1*h1
V = 11,88 m³

L1 = 4,00 m

h1 = 0,30 m

N= 2

Vtotal = V*N
Vtotal = 23,76 m³
Gcorpo
A = 0,02 m²

h = 1,05 m

N = 72

A = 0,01 m²

h = 1,69 m

N = 72

A = 0,02 m²

h = 0,33 m

N = 36

V1 = ΣA*e*N

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de obra em chapaV1aço
galvanizado,
instalada
= 3,12
m³
Grodas
A1 = 0,25 m²
V1 = A1 * l * N

l = 36,00 m

N= 2

V1 = 18,00 m³
RESUMO CONCRETO: 195,36 m³
Peso específico = 2,50 t/m³

Distância = 30,00 km

Transporte = Volume concreto * Peso específico * Distância
Transporte = 14652,19 t.km

94968

7.15

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_07/2016
C1 = 9,90 m

m³

11,88

R$ 223,21

R$ 2.651,73

R$ 3.201,53

R$ 332.184,27

R$ 401.057,80

h1 = 0,15 m

L1 = 4,00 m

Vsob a laje de trans. = C1*L1*h1
Vsob a laje de trans. = 5,94 m³

N= 2

Vtotal = Vsob a laje de trans. * N
Vtotal = 11,88 m³

TOTAL ITEM 7
MATERIAL OU SERVIÇO

100564

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

8. DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

CÓDIGO
8.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA
- 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Estaca início
1+10,00
2+0,00
2+10,00
3+0,00
3+10,00
3+17,00

Estaca fim
2+0,00
2+10,00
3+0,00
3+10,00
3+17,00
4+0,00

VOLUME DE BRITA
Distância estaca mais
Área de Brita (m²)
10
1,46
10
2,09
10
2,09
10
2,09
7
2,09
3
2,09

Volume de Brita (m³)
14,600
20,900
20,900
20,900
14,630
6,270

m²

121,16

Vol. Brita
14,60
35,50
56,40
77,30
91,93
98,20

R$ 63,29

R$ 7.668,22

R$ 9.258,11

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 1.125.799,52
CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS

CÓDIGO

Placa de 5+16,00
obra em chapa aço galvanizado,
instalada
6+0,00

6+0,00

93588

und

8.2

4
10

6+10,00

2,09
1,46

106,56
121,16

8,360
14,600

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

m³xkm

3634,80

R$ 1,22

R$ 4.434,46

R$ 5.353,88

m

36,00

R$ 25,28

R$ 910,08

R$ 1.098,77

m

131,60

R$ 337,92

R$ 44.470,27

R$ 53.690,53

4,00

R$ 2.341,11

R$ 9.364,44

R$ 11.306,02

R$ 66.847,46

R$ 80.707,30

V = 121,16 m³
Distância = 30,00 km
V* Distância = 3634,80 km*m³

73816/001

8.3

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC - DN 100
N = 60

L = 0,60 m
L tot = L * N
L tot = 36,00 m

3713600 - SICRO

3713703 - SICRO

8.4

8.5

Defensa maleável simples - fornecimento e implantação
L1 = 53,90 m

L2 = 53,90 m

L3 = 11,90 m

L4 = 11,90 m

Cartucho de absorção de energia tipo A - fornecimento e reposicionamento do amortecedor retrátil

L tot = 131,60 m

un

N= 4

TOTAL ITEM 8
MATERIAL OU SERVIÇO
99814

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

CUSTO C/ BDI

9. SERVIÇOS FINAIS

CÓDIGO
9.1

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

m²

378,00

R$ 1,19

R$ 449,82

R$ 543,08

ORÇAMENTO
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 932.515,91
MATERIAL OU SERVIÇO
CÓDIGO

und

QUANT.

VALOR

R$ 1.125.799,52

CUSTO

CUSTO C/ BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS
Placam
de obra em chapa aço galvanizado, instalada B = 10,50 m
L = 36,00

A = L*B

A = 378,00 m²

TOTAL ITEM 9

R$ 449,82
CUSTO

TOTAL

CUSTO C/ BDI

R$ 932.515,91
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL COM BDI (20,73%)

R$ 543,08

R$ 1.125.799,52

R$ 932.515,91
R$ 1.125.799,52

CP01 - Composição com base na 2306132 do SICRO
CÓDIGO
CP01

SERVIÇO

EQUIPAMENTO
E9502

UNIDADE

Estaca perfil metálico W 150 x 29,80 (H) - com emenda - fornecimento e cravação

Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW

QUANT.

UTILIZAÇÃO
PROD

IMPR

CUSTO OPERAC
PROD

IMPR

CUSTO
HORÁRIO

1,00

1,00

0,00

180,06

90,66

180,06

(A) TOTAL

180,06

QUANT.

SALÁRIO
BASE

CUSTO
HORÁRIO

2,0000

16,15

32,30

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR
P9824

m

Servente

Custo Horário de Mão de Obra
0,00%
Adc.M.O. - Ferramentas
C) PRODUÇÃO DA EQUIPE
D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO
MATERIAIS
M0682 Aço em perfis ASTM A36
2306017 Emenda de estacas por soldagem

32,30
0,00

(B) TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL ( A + B )
[( A + B )] / (C) = (D)

M0682

Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t

CUSTO

CONSUMO

CUSTO
UNITÁRIO

kg
m

4,55
31,19

29,80000
0,03900

135,59
1,22

136,81

UNIDADE

CUSTO

CONSUMO

CUSTO
UNITÁRIO

t

20,66

0,030

0,62

(F) TOTAL
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL = (D) + (E) + (F)
LUCRO E DESPESAS INDIRETAS
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

212,36
21,32

UNIDADE

(E) TOTAL
TRANSPORTE

32,30

0,62
158,74
0,00
158,74

PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
BDI: 20,73%
Descrição dos Serviços
1. SERVIÇOS INICIAIS
2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
3. DEMOLIÇÃO ESTRUTURA
EXISTENTE
4. TERRAPLENAGEM
5. INFRAESTRUTURA
6. MESOESTRUTURA
7. SUPERESTRUTURA
8. DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
9. SERVIÇOS FINAIS

Valor
4,85%
54.546,78
7,03%
79.096,40
0,03%
370,79
0,78%
8.805,27
32,79%
369.167,01
11,68%
131.505,09
35,62%
401.057,80
7,17%
80.707,30
0,05%
543,08

SIMPLES
TOTAL

1.125.799,52
ACUMULADO

Mês 1
39,37%
21.472,34
13,79%
10.903,74
100,00%
370,79
50,00%
4.402,64
30,00%
110.750,10
0,00%
0,00

MESES
Mês 2
Mês 3
39,37%
11,02%
21.472,34
6.009,13
31,81%
18,97%
25.164,27
15.001,99
0,00%
0,00%
0,00
0,00
50,00%
0,00%
4.402,64
0,00
70,00%
0,00%
258.416,91
0,00
25,00%
75,00%
32.876,27
98.628,81

0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
13,14%
147.899,62
13,14%
147.899,62

0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
30,41%
342.332,42
43,55%
490.232,04

25,00%
100.264,45
0,00%
0,00
0,00%
0,00
19,53%
219.904,38
63,08%
710.136,42

Mês 4
10,25%
5.592,97
35,43%
28.026,40
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
75,00%
300.793,35
100,00%
R$ 80.707,30
100,00%
R$
543,08
36,92%
415.663,11
100,00%
1.125.799,52

Composição do BDI – ACORDÃO TCU 2622/2013
Itens
AC

ADM CENTRAL

Adotado
3,80%

S+G SEGURO E GARANTIA

0,32%

R

RISCO

0,50%

DF

DESP. FINANCEIRAS

1,02%

L

LUCRO

6,64%

I

IMPOSTOS

6,65%

PIS

0,65%

COFINS

3,00%

ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo)

3,00%

CPRB

0,00%
Fórmula do BDI

BDI = (1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L) -1
(1 - I)

BDI Resultante
BDI Resultante
De acordo com o Acórdão 2622/2013-TCU.

20,73%

CURVA ABC DE SERVIÇOS
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 466.257,96
MATERIAL OU SERVIÇO

und

QUANT.

VALOR

CUSTO

R$ 562.899,76
CUSTO C/ BDI

PARTICIPAÇÃO
%

PARTICIPAÇÃO
ACUMULADA %

CP01

5.1

Estaca perfil metálico W 150 x 29,80 (H) - com emenda - fornecimento e cravação

m

968,00

R$ 158,74

R$ 153.660,32

R$ 185.519,53

16,48%

16,48%

92924

7.10

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

24961,28

R$ 5,97

R$ 149.018,84

R$ 179.915,71

15,98%

32,46%
40,01%

1106282- SICRO

7.11

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³

195,36

R$ 360,53

R$ 70.434,06

R$ 85.037,53

7,55%

3713600 - SICRO

8.4

Defensa maleável simples - fornecimento e implantação

m

131,60

R$ 337,92

R$ 44.470,27

R$ 53.690,53

4,77%

44,78%

92264

6.1

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m²

337,77

R$ 105,54

R$ 35.648,25

R$ 43.039,39

3,82%

48,61%

1106282- SICRO

5.14

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

m³

71,42

R$ 360,53

R$ 25.747,97

R$ 31.086,43

2,76%

51,37%

88326

2.3

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h

1440,00

R$ 17,78

R$ 25.603,20

R$ 30.911,65

2,75%

54,11%

5.12

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2025

kg

4121,71

R$ 6,20

R$ 25.554,60

R$ 30.852,97

2,74%

56,85%

92512

7.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m²

652,18

R$ 38,83

R$ 25.324,11

R$ 30.574,69

2,72%

59,57%

92268

7.1

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m²

652,18

R$ 35,70

R$ 23.282,79

R$ 28.110,13

2,50%

62,07%

92921

5.10

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

3645,36

R$ 6,08

R$ 22.163,79

R$ 26.759,12

2,38%

64,44%

90778

2.1

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h

220,00

R$ 99,16

R$ 21.815,20

R$ 26.338,26

2,34%

66,78%

92264

5.7

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

m²

183,76

R$ 105,54

R$ 19.394,03

R$ 23.415,10

2,08%

68,86%

90776

2.2

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

h

680,00

R$ 26,61

R$ 18.094,80

R$ 21.846,49

1,94%

70,80%

7.8

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

2278,22

R$ 7,32

R$ 16.676,57

R$ 20.134,21

1,79%

72,59%

m³

45,07

R$ 360,53

R$ 16.247,28

R$ 19.615,92

1,74%

74,33%

m²

337,77

R$ 47,93

R$ 16.189,32

R$ 19.545,93

1,74%

76,07%

m

900,00

R$ 15,70

R$ 14.130,00

R$ 17.059,65

1,52%

77,59%

m²

378,00

R$ 34,27

R$ 12.954,06

R$ 15.639,89

1,39%

78,97%

kg

2203,52

R$ 5,64

R$ 12.427,85

R$ 15.004,59

1,33%

80,31%

1,00

R$ 11.671,37

R$ 11.671,37

R$ 14.091,26

1,25%

81,56%

92923

92919
1106282- SICRO

6.9

92425

6.2

4500

7.3

99059

1.3

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA
MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM
REAPROVEITAMENTO
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92922

5.11

CP00

1.10

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

92924

6.8

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

1614,02

R$ 5,97

R$ 9.635,70

R$ 11.633,52

1,03%

82,59%

3713703 - SICRO

8.5

Cartucho de absorção de energia tipo A - fornecimento e reposicionamento do amortecedor retrátil

un

4,00

R$ 2.341,11

R$ 9.364,44

R$ 11.306,02

1,00%

83,60%

92923

6.7

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2025

kg

1495,63

R$ 6,20

R$ 9.272,91

R$ 11.195,51

0,99%

84,59%

92919

5.9

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

1137,47

R$ 7,32

R$ 8.326,28

R$ 10.052,61

0,89%

85,48%

100564

8.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m²

121,16

R$ 63,29

R$ 7.668,22

R$ 9.258,11

0,82%

86,31%

verba

CURVA ABC DE SERVIÇOS
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 466.257,96
MATERIAL OU SERVIÇO
064400/SIUB INFRA

5.3

92919

6.4

92423

5.8

93243

1.9

1107860 - SICRO

7.12

92924

5.13

92923

7.9

92921

6.5

92916

7.6

5914569- SICRO

7.14

ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA
MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

und

QUANT.

VALOR

m²

66,40

CUSTO

R$ 112,72

R$ 7.484,61

R$ 562.899,76
PARTICIPAÇÃO
%

PARTICIPAÇÃO
ACUMULADA %

R$ 9.036,43

0,80%

87,11%

CUSTO C/ BDI

kg

1019,37

R$ 7,32

R$ 7.461,79

R$ 9.008,88

0,80%

87,91%

m²

183,76

R$ 38,02

R$ 6.986,56

R$ 8.435,11

0,75%

88,66%

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA
und
DE MADEIRA. AF_02/2016

1,00

R$ 6.202,43

R$ 6.202,43

R$ 7.488,41

0,67%

89,32%

m³

195,36

R$ 31,40

R$ 6.134,38

R$ 7.406,26

0,66%

89,98%

kg

1000,24

R$ 5,97

R$ 5.971,43

R$ 7.209,52

0,64%

90,62%

kg

961,74

R$ 6,20

R$ 5.962,79

R$ 7.199,08

0,64%

91,26%

kg

966,57

R$ 6,08

R$ 5.876,75

R$ 7.095,20

0,63%

91,89%

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora
de 40 m³/h
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2025
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).
AF_04/2016
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM
RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

kg

611,53

R$ 9,22

R$ 5.638,31

R$ 6.807,33

0,60%

92,50%

tkm

14652,19

R$ 0,35

R$ 5.128,27

R$ 6.191,54

0,55%

93,05%

kg

831,61

R$ 5,64

R$ 4.690,28

R$ 5.662,74

0,50%

93,55%

m³xkm

3634,80

R$ 1,22

R$ 4.434,46

R$ 5.353,88

0,48%

94,02%

92922

6.6

93588

8.2

96521

5.4

m³

169,81

R$ 25,93

R$ 4.403,10

R$ 5.316,01

0,47%

94,50%

98459

1.7

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

m²

64,00

R$ 66,58

R$ 4.261,12

R$ 5.144,60

0,46%

94,95%

92917

7.7

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

kg

458,36

R$ 8,36

R$ 3.831,89

R$ 4.626,38

0,41%

95,36%

96995

5.18

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

m³

116,15

R$ 31,80

R$ 3.693,51

R$ 4.459,30

0,40%

95,76%

m³

777,82

R$ 4,19

R$ 3.259,04

R$ 3.934,76

0,35%

96,11%

m²

163,68

R$ 19,29

R$ 3.157,39

R$ 3.812,02

0,34%

96,45%

m³

11,88

R$ 223,21

R$ 2.651,73

R$ 3.201,53

0,28%

96,73%

mês

4,00

R$ 584,73

R$ 2.338,92

R$ 2.823,86

0,25%

96,98%

m³

71,42

R$ 31,40

R$ 2.242,49

R$ 2.707,44

0,24%

97,22%

m³

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

96386

4.2

96619

5.5

94968

7.15

04656/ORSE

1.5

Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

5.15

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora
de 40 m³/h

1107860 - SICRO
5502978/SICRO 3

4.3

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

671,41

R$ 3,12

R$ 2.094,80

R$ 2.529,12

0,22%

97,45%

04657/ORSE

1.4

Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m

mês

4,00

R$ 515,00

R$ 2.060,00

R$ 2.487,11

0,22%

97,67%

012206/SBC

1.8

INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO

und

1,00

R$ 1.900,66

R$ 1.900,66

R$ 2.294,73

0,20%

97,87%

5914569- SICRO

5.17

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

tkm

5356,28

R$ 0,35

R$ 1.874,70

R$ 2.263,39

0,20%

98,08%

CURVA ABC DE SERVIÇOS
Obra: PREFEITURA DE SÃO LUÍS - MARANHÃO - GENIPARANA
Fonte de preços: PLANILHA SINAPI (CAIXA) , PLANILHA SICRO (DNIT) E ORSE NÃO DESONERADO
Mês de referencia: SINAPI - MAIO/2020, SICRO DNIT - OUTUBRO/2019, ORSE FEVEREIRO/2020, SETOP MG JANEIRO/2020, SBC JUNHO/2020 E SIUB INFRA MAIO/2020
Notas:
1) Os preços apresentados foram retirados das planilhas supramensionadas no mês mais atual disponível. A referência principal é a planilha SINAPI.
2) O orçamento está adequado ao decreto presidencial nº 7983, de 8 de abril de 2013.
PREFEITURA DE SÃO LUÍS-GENIPARANA R$ 466.257,96
MATERIAL OU SERVIÇO
0051/0RSE

1.1

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

04654/ORSE

1.6

Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

92915

7.5

83338

4.1

94968

7.4

1107860 - SICRO

6.10

96621

5.6

5914569- SICRO

6.12

3090/ORSE

5.2

Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia

92917

6.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1100657- SICRO

7.13

Adensamento de concreto por vibrador de imersão

73816/001

8.3

99814
1100657- SICRO

und

QUANT.

VALOR

R$ 562.899,76

CUSTO

CUSTO C/ BDI

PARTICIPAÇÃO
%

PARTICIPAÇÃO
ACUMULADA %

m²

6,00

R$ 312,41

R$ 1.874,46

R$ 2.263,10

0,20%

98,28%

mês

4,00

R$ 402,34

R$ 1.609,36

R$ 1.943,04

0,17%

98,45%

kg

153,08

R$ 10,21

R$ 1.562,95

R$ 1.887,00

0,17%

98,62%

m³

777,82

R$ 1,94

R$ 1.508,96

R$ 1.821,82

0,16%

98,78%

m³

6,48

R$ 223,21

R$ 1.446,40

R$ 1.746,29

0,16%

98,93%

m³

45,07

R$ 31,40

R$ 1.415,04

R$ 1.708,43

0,15%

99,09%

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³

8,18

R$ 146,59

R$ 1.199,69

R$ 1.448,43

0,13%

99,21%

Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada

tkm

3379,88

R$ 0,35

R$ 1.182,96

R$ 1.428,22

0,13%

99,34%

h

240,00

R$ 4,71

R$ 1.130,40

R$ 1.364,77

0,12%

99,46%

kg

129,16

R$ 8,36

R$ 1.079,78

R$ 1.303,65

0,12%

99,58%

m³

195,36

R$ 4,92

R$ 961,18

R$ 1.160,47

0,10%

99,68%

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC - DN 100

m

36,00

R$ 25,28

R$ 910,08

R$ 1.098,77

0,10%

99,78%

9.1

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

m²

378,00

R$ 1,19

R$ 449,82

R$ 543,08

0,05%

99,83%

5.16

Adensamento de concreto por vibrador de imersão

m³

71,42

R$ 4,92

R$ 351,37

R$ 424,22

0,04%

99,86%

m²

18,00

R$ 15,34

R$ 276,12

R$ 333,37

0,03%

99,89%

UND

1,00

R$ 233,94

R$ 288,63

R$ 288,63

0,03%

99,92%

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA,
CAPACIDADE DE 0,78 M3
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora
de 40 m³/h

97643

3.1

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

CREA CONFEA

1.10

TAXA DO CREA (SERVIÇOS A PARTIR DE 15.000)

1100657- SICRO

6.11

Adensamento de concreto por vibrador de imersão

m³

45,07

R$ 4,92

R$ 221,72

R$ 267,69

0,02%

99,94%

ENS-SOL035/SETOP MG

4.5

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

und

2,00

R$ 95,08

R$ 190,16

R$ 229,59

0,02%

99,96%

ENS-SOL015/SETOP MG

4.4

ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS

und

2,00

R$ 80,06

R$ 160,12

R$ 193,32

0,02%

99,98%

ENS-SOL060/SETOP MG

4.6

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS

und

2,00

R$ 40,03

R$ 80,06

R$ 96,66

0,01%

99,99%

99058

1.2

LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018

m²

7,00

R$ 9,72

R$ 68,04

R$ 82,15

0,01%

99,9967%

72897

3.2

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

1,80

R$ 17,22

R$ 31,00

R$ 37,42

0,003%

100,00%

m³

TOTAL GERAL
TOTAL GERAL COM BDI (20,73%)

R$ 932.515,91
R$ 1.125.799,52

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO CP00

DM

K

CÓDIGO
VEICULO
TRANSP.

FU

V (Km/h)

CH

GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA

30
30

1
1

5824
5824

0,5
0,5

30
30

100,9
100,9

50,45
50,45

MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8
M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

30

1

5824

0,5

30

100,9

50,45

30

1

5824

0,5

30

100,9

50,45

30
30

1
1

5824
5824

0,5
0,5

30
30

100,9
100,9

50,45
50,45

ítem

Código

Equipamento de Pequeno Porte

1

10535

2

25019

3

36502

4

746

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA
ENTRE 400 E 700 L/H

5

41898

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR

6

14618

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

7

1442

COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG,
FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E
4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP

8

E9069

9

E9787

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR

Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW
Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - 136kW

30

1

5824

0,5

30

100,9

50,45

30
30

1
1

5824
5824

0,5
0,5

30
30

100,9
100,9

50,45
50,45
454,05

Custo Total de Mobilização de Equipamento de Pequeno Porte
Para os itens 01 a 09 foi considerado o código 5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI
RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50
ítem

Código

Equipamento de Grande Porte

CMOB

DM

K

CÓDIGO
VEICULO
TRANSP.

FU

V (Km/h)

CH

CMOB

1

37758

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

30

2

92106

1

30

159,17

2

37745

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

30

2

5890

1

30

101,98

203,96

3

E9600

Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW

E9508

Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW

5

37738

TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

6

36482

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

7

3318

8

4090

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

2
2
2
2
2
2

E9600

4

30
30
30
30
30
30

E9508
E9665
E9665
E9665
E9665

1
1
1
1
1
1

30
30
20
20
20
20

167,74
107,10
203,54
203,54
203,54
203,54

335,48
214,20
610,62
610,62
610,62
610,62

9

4263

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338
KG

30

2

E9665

1

20

203,54

610,62

10

10642

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE
ROLAGEM 1,90 M

30

2

E9665

1

20

203,54

610,62

11

14511

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M

30

2

E9665

1

20

203,54

610,62

12

14489

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO
DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M

30

2

E9665

1

20

203,54

610,62

13

10646

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

30

2

E9665

1

20

203,54

610,62

14

14513

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M

30

2

E9665

1

20

203,54

610,62

15

7624

TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE
3,18M3

30

2

E9665

1

20

203,54

610,62

16

96057

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG

17

9921

USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

18

-

30
30
30

2
2
6

E9665
E9665
E9686

1
1
1

20
20
20

203,54
203,54
183,94

610,62
610,62
1655,46

19

E9502 SICRO

30

2

E9686

1

20

183,94

GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE

Container (03 containers * 02 viagens)
Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW

Custo Total de Mobilização de Equipamento de Grande Porte

318,34

551,82
11217,32

Para os itens 01 a 04 foi Considerado o próprio caminhão
Para os itens 05 a 17 foi considerado o código E9665 (sicro) Cavalo mecânico com semi-reboque com capacidade de 22 t - 240 kW
Para os itens 18 e 19 foi considerado o código E9686 (sicro) Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 Kw
CUSTO TOTAL:

11.671,37

PREFEITURA MUNICIPALD E SÃO LUÍS
TÍTULO:

PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - ANEXO 06

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PONTE SANTA JÚLIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/MA

1. APRESENTAÇÃO

1

Serviços iniciais
Aquisição e assentamento placa de obra – Placa de obra em chapa de aço
Galvanizado
Tais serviços consistirão na confecção e implantação da placa de

identificação da obra, a qual deverá ser fixada em local visível, em consonância
com a orientação da contratante.
A placa de identificação de obra, constituída de chapa de aço plana
metálica galvanizada nº 22, fixada em suporte de madeira, será confeccionada de
acordo com as cores, medidas e proporções indicadas pela contratante.
MEDIÇÃO: Será medida por metro quadrado (m2) de placa efetivamente
confeccionada e instalada conforme modelo vigente e orientação da contratante.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha por metro quadrado (m2) de placa instalada.
Locação de ponto para referência topográfica. Af_10/2018
Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas
pontaletadas, sem reaproveitamento
A locação da obra consiste da marcação, no solo, dos elementos
construtivos da obra, que estão nos desenhos em escala reduzida. A locação e o
nivelamento serão executados com teodolito, nível ou estação total.
Deverão ser executados a locação e o nivelamento da obra de acordo com
a planta do projeto geométrico. Deverão ser aferidas as dimensões, os
alinhamentos, os ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto
com as reais condições encontradas no local. A ocorrência de erros na locação da
obra projetada implicaria, para o executante, obrigação de proceder por sua conta

e nos prazos contratuais, às modificações, demolições e reposições que se
tornarem necessárias, a juízo da contratante.
MEDIÇÃO: Será medida por metro quadrado (m2) pela área do polígono
adotado, com os lados afastados de no mínimo dois metros de alinhamento
externo da escavação, ou definido pela contratante.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha de custos da obra, por metro quadrado de área do polígono adotado.
Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m
Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m
Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m
Tapume com compensado de madeira. af_05/2018
Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira
Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de
obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016
Itens para canteiro próximo da obra.
Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal
Para a mobilização e desmobilização de equipamento, será de acordo com
o MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT Volume 09 - Mobilização e Desmobilização.
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Administração Central
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
Está sob a responsabilidade do engenheiro civil pleno orientar os

profissionais integrantes de sua equipe; tomar as providências e ações

necessárias relativas à implantação de recursos humanos, de infraestrutura e de
ambiente de trabalho, para assegurar a qualidades dos serviços prestados; o
cumprimento dos prazos estabelecidos e atendimento as normas técnicas;
participar de reuniões periódicas de obras com a fiscalização, para alinhamento
das obras, providências e tomadas de ações; acompanhar o andamento físico e
financeiro das obras e, sempre que necessário, apoiar o planejamento nas
informações de reprogramação de cronograma de obras e relatórios de atividades;
analisar as programações das equipes, bem como controlar a realização dos
serviços; acompanhar andamento da execução; elaborar relatórios; tomar
decisões da área; demandar funções, realizando a supervisão e acompanhamento
dos programas setoriais da qualidade.
MEDIÇÃO: Será medido por hora (h) trabalhada.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha por hora (h) trabalhada

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
Está sob a responsabilidade do engenheiro de obras sêniorgeotécnico a inspeção, o controle e a fiscalização da execução das fundações.
MEDIÇÃO: Será medido por hora (h) trabalhada.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha por hora (h) trabalhada

Encarregado geral com encargos complementares
Está sob a responsabilidade do encarregado geral a supervisão e o
controle de atividades de montagem de estruturas civis; marcação e limpeza de
terrenos; colocação e revestimento de tubulações; limpeza de margens; monitorar
a utilização de máquinas, equipamentos e materiais (motoniveladoras, caminhões
pipa, rolos compactadores, retroescavadeiras, compressores, perfuratrizes,
geradores, massa asfáltica, brita, cimento, areia, ferro, concreto, EPI's, etc.);
distribuir tarefas e orientar a equipe, visando o pleno atendimento às
especificações técnicas do projeto e ao cronograma do projeto.
MEDIÇÃO: Será medido por hora (h) trabalhada.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha por hora (h) trabalhada.

Vigia noturno com encargos complementares
O vigilante controla fluxo de pessoas, identificando, orientando e
encaminhando-as para os lugares desejados.
Está sob a responsabilidade do vigilante vigiar e guardar patrimônio;
controlar entrada e saída de veículos e pessoas; executar eventuais rondas;
prestar auxílio à equipe; cuidar de acesso de colaboradores, prestadores de
serviços, bem como auxiliar a portaria social; fazer ronda; exercer a vigilância da
obra e almoxarifado, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas
dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e
outras anormalidades.
O vigilante deverá estar usando uniforme especial à custa da empresa a
que se vincular; porte de arma, quando em serviço; prisão especial por ato

decorrente do serviço, com direito a seguro de vida em grupo, feito pela empresa
empregadora.
Para que o profissional tenha um bom desempenho como vigilante, é
essencial ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico e
não ter antecedentes criminais registrados.
MEDIÇÃO: Será medido por hora (h) trabalhada.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha por hora (h) trabalhada
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Demolição estrutura existente
Remoção de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
Antes de iniciar os serviços de demolição deverão ser tomadas medidas

adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as prescrições
da Norma Regulamentadora NR 18 e da NBR 5682/77 Contrato, execução e
supervisão de demolições.
O material retirado deverá ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirado da obra como entulho. A contratada é responsável pela
disposição final dos resíduos.
Os materiais que não tiverem condições de reaproveitamento serão
considerados entulhos transportados para local conveniente e posteriormente
retirados da obra. A execução deste serviço deverá ser orientada por profissional
habilitado, utilizando equipamentos adequados e obedecendo aos critérios de
segurança recomendados. A contratada é responsável pela disposição final dos
resíduos.

Resíduos gerados
As tarefas de limpeza da obra estão ligadas ao momento da geração dos
resíduos, à realização simultânea da coleta e triagem e à varrição dos ambientes.
A limpeza preferencialmente deve ser executada pelo próprio operário que gerar o
resíduo.
Há a necessidade de dispor com agilidade os resíduos nos locais
indicados para acondicionamento, evitando comprometimento da limpeza e da
organização da obra, decorrentes da dispersão dos resíduos. Quanto maior for a
frequência e menor a área-objeto da limpeza, melhor será o resultado final, com
redução do desperdício de materiais e ferramentas de trabalho, melhoria da
segurança na obra e aumento da produtividade dos operários.
O acondicionamento inicial deverá acontecer o mais próximo possível dos
locais de geração dos resíduos, dispondo-os de forma compatível com seu volume
e preservando a boa organização dos espaços nos diversos setores da obra. Em
alguns casos, os resíduos deverão ser coletados e levados diretamente para os
locais de acondicionamento final.
Os resíduos deverão ser utilizados para recomposição de estradas e áreas
degradadas adjacentes a obra.
MEDIÇÃO: Are moção de madeira será medida por metro quadrado (m²) e
a remoção manual de entulho será medidos por metro cúbico (m3) considerandose o volume efetivo dos elementos demolidos, apropriado com base nas
dimensões das peças íntegras.
PAGAMENTO: O pagamento será conforme o preço Unitário da planilha
de custo da obra baseado nas medições descritas anteriormente. Todos os
serviços acima descritos são pagos por m³ executados.

Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3
Não será permitida a acumulação de entulho e/ou detritos de qualquer
natureza nas pistas ou em suas proximidades.
O material proveniente das demolições deverá ser removido da área
simultaneamente ao processo.
A disposição final dos resíduos será realizada em áreas de bota-fora
regularizados.
Nessas áreas o material será descarregado e espalhado, sendo ainda
compactado com duas passadas de rolo compactador com tambor liso, de chapa
metálica, devendo ser previstos equipamentos de terraplanagem para este fim.
Tanto o espalhamento como a compactação não terão controles geométricos ou
tecnológicos, mas deverão obedecer adequadamente ao traçado previsto.
A reutilização direta do material fresado, considerado resíduo de
construção civil Classe A, minimiza o impacto ambiental do transporte, agrega
melhorias à segurança e à infraestrutura, e dá um destino adequado a um material
nobre. Contudo, devem ser observadas as recomendações gerais da Legislação
ambiental em vigor, em especial a Resolução CONAMA n° 307, de 05 de julho de
2002, e suas alterações.
Fora da faixa de pista, o espalhamento e compactação do material fresado
nas vias de serviço poderão ser executados no período diurno.
MEDIÇÃO: Será medido por metro cubico (m³).
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário constante na
planilha por metro cubico (m³).
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Terraplenagem
Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1a categoria, com
escavadeira hidráulica, capacidade de 0,78 m3

Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso
- exclusive escavação, carga e transporte e solo.
As operações de escavação compreenderão:
- Escavação do terreno natural até a cota do greide da terraplenagem;
- Escavação de materiais para utilização nos aterros.

Método Executivo
As escavações de cortes obedecerão aos elementos técnicos constantes
no presente projeto.
A escavação será precedida pelos serviços de limpeza e remoção da
camada vegetal. Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado antes que estes
serviços tenham sido totalmente concluídos nas áreas devidas.
A inclinação dos taludes de corte será da ordem de 1:1,5 (V:H) e em
situações especiais esta inclinação deverá ser readequada.
O desenvolvimento da escavação dar-se-á conforme a previsão de
utilização ou rejeição dos materiais extraídos. Somente serão transportados, para
a execução dos aterros, os materiais que atenderem às exigências de projeto. As
massas excedentes, que não se destinarem a aterros ou a substituição de
material, serão objeto de remoção, de modo a não constituírem ameaça à
estabilidade da obra, e nem prejudicarem o aspecto paisagístico ou o meio
ambiente.
Equipamentos
Serão utilizados tratores com escavadeira hidráulica.
Manejo Ambiental

Nas operações destinadas à execução de cortes, a preservação do meio
ambiente exigirá a adoção dos seguintes procedimentos:
- Revestimento vegetal das rampas dos cortes, quando previsto,

executado imediatamente após o corte;
- Quando houver excesso de material de cortes e for impossível incorporá-

los ao corpo dos aterros, serão constituídos “bota-foras” que deverão ser
compactados. Preferencialmente, as áreas a eles destinadas serão localizadas a
jusante da obra;
- Os taludes dos bota-foras deverão ter inclinação suficiente para evitar

escorregamentos;
- Os bota-foras serão executados de forma a evitar que o escoamento das

águas pluviais carreie o material depositado, causando assoreamentos;
- Deverá ser feito o revestimento vegetal dos “bota-foras”;
- Deverá ser evitado, tanto quanto possível, o trânsito dos equipamentos e

veículos de serviço fora das áreas de trabalho, principalmente onde houver
alguma área com relevante interesse paisagístico ou ecológico;
MEDIÇÃO: Será medida no corte por metro cúbico (m3) do material
escavado até as cotas e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela
Fiscalização. Os levantamentos topográficos serão feitos antes do início e depois
da escavação. A Contratada classificará os materiais encontrados, enquanto a
escavação

estiver

sendo

realizada,

para

cálculos

das

quantidades

correspondentes a cada categoria do material.
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário do metro cúbico
do material classificado indicado na planilha de custos da obra.
Compactação mecânica c/ controle do GC>=95% do PN (áreas) (c/ moto
niveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP)

Aterros são áreas implantadas com o depósito e a compactação de
materiais provenientes de cortes ou empréstimos, no interior dos limites das
seções de projeto “off sets”.
Regularização do subleito, conformação da plataforma e drenagem
superficial: são as operações destinadas a preparar o leito da estrada para receber
a camada de revestimento e, de forma conjunta, garantir o controle e
encaminhamento das águas lançadas diretamente sobre a superfície de rolamento
e áreas adjacentes às estradas, protegendo o corpo estradal de infiltrações e
aumentando a sua vida útil.
Consistem nos serviços de regularização de “falso grade” e conformação
transversal e longitudinal do leito da estrada, devendo proporcionar um
abaulamento na seção transversal da plataforma para permitir o escoamento das
águas pluviais e a construção de saídas laterais d’água (“bigodes”).
Método Executivo
As

operações

de

execução

de

aterros

compreendem

descarga,

espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e
compactação dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a
construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da
terraplenagem.
A execução dos aterros obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos
constantes neste projeto.
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.
Nos aterros a serem construídos sobre encostas com inclinação
transversal acentuada, essas deverão ser denteadas com a lâmina de um trator de
esteiras ou escarificadas, produzindo ranhuras acompanhando as curvas de nível.

Quando a natureza do solo exigir medidas especiais para a solidarização do aterro
com o terreno natural, proporcionando melhores condições de estabilização,
poderá ser exigida a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada.
O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser feito
em camadas sucessivas, com espessura não superior a 30cm, 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 meio de rolos vibratórios.
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).
Para as camadas finais, a massa específica aparente seca deverá
corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de
Proctor Normal).
Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação
deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e
novamente compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca
exigida.
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 será da ordem de 1:1,5 (V:H) e em
situações especiais esta inclinação será revista. A fim de proteger as saias dos
aterros contra os efeitos erosivos das águas pluviais serão executadas obras de
drenagem e plantação de gramíneas. A construção das obras de arte projetadas,

nos locais de travessias de cursos d’água, deverá preceder a execução dos
aterros.
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 dos 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.
Regularização do subleito, conformação da plataforma e drenagem
superficial: Os serviços de regularização de “falso grade” consistem na
compensação local de corte e aterro, os quais antecedem os serviços de
conformação de plataforma.
A conformação da plataforma será executada prévia e independentemente
da construção da camada de revestimento.
Os “bigodes” deverão ser executados em nível, de forma a retirar a água
do leito da estrada e retê-la no solo. Essa solução tem como vantagem a retenção
da água na área agricultável, a qual se infiltra lentamente no solo, abatendo a
vazão de pico, evitando assim trechos longos de condução de águas nas sarjetas,
a qual causa a erosão das mesmas e maior demanda das obras de arte. Os
mesmos serão construídos com espaçamento de 50 em 50 metros.
A seção transversal acabada deverá apresentar abaulamento entre 5% a
9%.
Equipamentos

Na execução dos aterros deverá ser prevista a utilização de equipamentos
apropriados, de acordo com as condições locais e de produtividade exigida para o
cumprimento

dos

prazos

de

conclusão

da

obra.

Serão

empregados

motoniveladora (140HP) e rolo compressor vibratório (80HP).
Manejo ambiental
As providências a serem adotadas visando à preservação do meio
ambiente referem-se à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal
das saias dos aterros para evitar erosões e conseqüente carreamento de material.
Havendo aprovação da Fiscalização, os “bota-foras” em alargamento de
aterros deverão ser compactados com a mesma energia utilizada nos aterros.
Regularização do subleito, conformação da plataforma e drenagem
superficial: Os cuidados a serem observados visando à preservação do meio
ambiente, no decorrer da execução da regularização do subleito são descritos
abaixo:
- Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da

área da obra para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na
drenagem natural;
- As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção

dos equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes
e/ou combustíveis não sejam levados aos cursos d’água.
MEDIÇÃO: O lançamento, adensamento ou compactação de aterro será
medido em metro cúbico (m3) de material adensado ou compactado, conforme os
alinhamentos e cotas indicadas no projeto.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m3),
constante da planilha de custo da obra.

Ensaios de regularizacao do subleito
Ensaio de granulometria por peneiramento - solos
Ensaio de compactacao - amostras nao trabalhadas - energia normal solos
Ensaio de massa especifica - in situ - metodo balao de borracha - solos
Através de ensaios, se determinam as propriedades de resistência,
compressibilidade e permeabilidade do solo. Com estes parâmetros, é possível
trazer à obra a segurança necessária.
A NBR 7185/1986 prescreve o método de determinação da massa
específica aparente do solo "in situ", com emprego do frasco de areia.
A NBR NM 248/2003 prescreve o método para a determinação da
composição granulométrica de agregados miúdos e graúdos para concreto.
Já para o ensaio de compactação, a NBR 7182/1986 prescreve o método
para determinar a relação entre o teor de umidade e a massa específica aparente
seca de solos quando compactados, de acordo com os processos especificados.
A NBR 9895/1987 se aplica para os materiais constituintes do corpo de
aterro durante a execução e da camada final do aterro.
Conforme a NBR 7181/1984, é feita análise granulométrica para todo o
corpo de aterro e camada final.
MEDIÇÃO: Os ensaios do corpo do aterro e da camada final do aterro
serão medidos por m3. Os ensaios de granulometria por peneiramento e
sedimentação, compactação e massa específica são medidos por unidade.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m3) e
unidade, constante da planilha de custo da obra.
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Infraestrutura
Estaca perfil metálico W 150 x 29,8 (H) - com emenda - fornecimento e
cravação
Locação da estaca
A locação da estaca deve ser executada topograficamente pela equipe de

topografia da obra, obedecendo às distâncias e cotas determinadas no projeto. Os
equipamentos topográficos devem estar aferidos. A equipe de topografia deve
cravar no solo um piquete de madeira e com um prego na sua face superior
materializando o centro da estaca com um desvio máximo de 5 mm.
- Posicionamento da máquina no local da estaca pela equipe de cravação

no piquete de locação da estaca.
- Verificação da verticalidade e/ou ângulo de inclinação com o emprego de

escala, prumo ou com gabarito de madeira e de acordo com o projeto, admitindo a
tolerância de +/- 1º para a verticalidade e/ou ângulo de inclinação e 1% da largura
da estaca para a centralização.
Inspeções das Estacas
A capacidade de carga deverá ser verificada experimentalmente, através
de provas de carga: para cada obra deverá ser exigida uma prova de carga para
as dez primeiras estacas e uma para cada 20 das demais estacas ou fração (no
mínimo duas). Em casos especiais, ou quando houver grandes variações nas
características do terreno, a fiscalização poderá exigir a execução de provas de
carga adicionais.
Para efeito de verificação da capacidade de carga à compressão, é válido
o ensaio de tração, executado conforme previsto pela NBR-6121 e interpretado
por essa norma para o ensaio à compressão.

Toda obra deverá ser acompanhada da apresentação de boletins de
execução constando, no mínimo, dos seguintes dados para cada estaca.
a) descrição do método executivo com apresentação de esquema;
b) profundidade total;

MEDIÇÃO: As estacas, executadas e recebidas na forma descrita, devem
ser medidas por metro linear.
PAGAMENTO: Será efetuado com base nos Preços Unitários contratuais,
de acordo com os critérios anteriormente descritos, que remunera a utilização de
equipamento, fornecimento de materiais e de toda a mão-de-obra necessária à
execução dos serviços. Os serviços serão pagos por metro de estaca executado.
Esgotamento com moto-bomba autoescovante
A função deste sistema é promover o rebaixamento do lençol freático, sem
carrear as partículas finas do solo. A água esgotada deve ser conduzida para a
galeria de águas pluviais ou vala mais próxima, se necessário por meio de calhas
ou condutos, a fim de evitar alagamento das superfícies vizinhas e do local de
trabalho.
A contratada deve dispor de equipamentos, em quantidade suficiente
(inclusive reserva emergencial) e com capacidade de vazão adequada,
precavendo-se, desta forma, contra paralisações fortuitas da obra.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por horas de utilização (h).
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário da hora (h), constante da
planilha de custo da obra.
Ensecadeira de madeira com parede simples
Deverá ser executada caso o nível de água esteja acima do indicado em
projeto. Deve ser estanque para permitir a execução das obras.

MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro quadrado.
PAGAMENTO: Será efetuado conforme preço constante da planilha de
custo da obra.
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão
de fôrma, com retroescavadeira. af_06/2017
As escavações para os blocos de estacas da fundação devem ser
realizadas dentro dos alinhamentos e dimensões indicados nos desenhos
aprovados para construção. Deverão ser executadas com dimensões próximas
destes elementos.
As cavas para fundações e outras partes da obra, previstas abaixo do
nível do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes do
projeto de fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno
encontrado e volume de trabalho executado.
O reaterro consiste no preenchimento ou recomposição de escavações,
utilizando-se o próprio material escavado. A compactação manual consiste na
redução do índice de vazios do material de aterro ou reaterro, com energia
suficiente para atingir graus de eficiência previstos em projeto.
MEDIÇÃO: Será medida por metro cúbico (m³).
PAGAMENTO: Será efetuado com base no Preço Unitário do metro cúbico
do material classificado indicado na planilha de custos da obra.
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas,
espessura de 5 cm. af_08/2017
Lastro com material granular, aplicação em blocos de coroamento,
espessura de *5 cm*. af_08/2017
Para a execução dos blocos, deverá ser executado um embasamento de
brita nº2, com espessura adensada de 10cm. Esta brita deverá ser compactada

manualmente com placas. Acima da camada de brita, deverá ser executado uma
camada de concreto magro, com espessura de 10cm.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de
madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_12/2015
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé- direito
simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações.
Af_12/2015
A espessura das chapas deverá obedecer ao solicitado no projeto
estrutural.
As formas deverão ser capazes de resistir à pressão resultante do
lançamento e vibração do concreto, de modo a se manterem rigidamente na
posição correta sem deformações. Não serão aceitas peças empenadas.
Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme Projeto,
e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa e de nata de
cimento durante a concretagem.
Todas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo
com o Projeto Estrutural e o Projeto de Fundação.
Na sua execução deverá ainda, ser observado o seguinte:
- sua limpeza;
- seu umedecimento antes do lançamento do concreto;

- a vedação das juntas.

MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro quadrado (m²), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro quadrado (m²),
constante da planilha de custo da obra.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem.
Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento,
dobramento, armação e colocação nas formas, de barras de aço (CA-50),
posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de
concreto armado.
A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao Projeto
Estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento.
Não será permitido o emprego de aço de qualidade diferente da
especificada no Projeto Executivo, sem aprovação prévia do autor do Projeto
Estrutural e da Fiscalização da contratante.
Serão rejeitadas as barras que apresentarem defeitos prejudiciais, tais
como fissuras, espoliações, bolhas, oxidações excessivas e corrosão. Se a
porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
impossível sua separação, todo o lote será rejeitado pela Fiscalização da
contratante.

Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço dependerá de
aprovação do autor do Projeto e da Fiscalização da contratante.
As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o
previsto no Projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas
conforme a NBR6118 e dependerá da aprovação do autor do Projeto e da
Fiscalização da contratante.
Antes da colocação da armadura nas formas, estas deverão ser limpas,
removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto. Serão
removidas também as crostas de ferrugem.
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de
montagem, lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados
fixadores e espaçadores plásticos industrializados, a fim de garantir o cobrimento
mínimo preconizado no Projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos
pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas
superfícies externas.
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço
deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura
com nata de cimento e, ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a
garantir uma boa aderência.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por quilo (kg), conforme as especificações
e dimensões do projeto.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço do quilo (kg), constante da
planilha de custo da obra.

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com
capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h
Adensamento de concreto por vibrador de imersão
Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada
A contratada poderá optar pela aquisição de concreto usinado de
terceiros. Nessa situação, todas as disposições constantes neste documento
devem ser adaptadas às condições reais, mediante proposta da contratada que
deve merecer a aprovação da contratante. O estudo dos materiais e da dosagem
do concreto deverá ser apresentado pela contratada.
A produção de concreto deve obedecer rigorosamente ao projeto
executivo e respectivos detalhes, bem como às normas técnicas da ABNT que
regem o assunto.
Para a obtenção das qualidades essenciais do concreto, será exigida
seleção cuidadosa dos materiais, dosagem correta, manipulação e cura adequada.
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos, o local
deve ser cuidadosamente limpo, isento de quaisquer materiais que sejam nocivos
ao mesmo.
A cada 10m³ de concreto fornecido, a contratada deverá executar ensaios
e apresentar resultados de corpo de prova para a fiscalização da contratante
através de laboratório especializado. O objetivo é avaliar a característica do
concreto.
O concreto utilizado deverá possuir fck de 40MPa. No momento do
lançamento deverá ser adensado mecanicamente de maneira a proporcionar o
melhor acabamento do concreto em contato com a forma.
Para a cura do concreto, devem ser adotadas medidas especiais para
manter as superfícies em contato com o ar permanentemente úmido, pelo prazo
mínimo de 10 (dez) dias, obtendo assim uma cura úmida do concreto.

Em caso de existência de água nos locais a serem concretados, deve ser
realizado o total esgotamento e a área deverá ser protegida de eventuais
alagamentos futuros. Não será permitida a concretagem antes dessa providência.
Em hipótese alguma os elementos devem ser concretados usando o solo
diretamente, sem a utilização de forma lateral.
A colocação do concreto deve ser contínua, e conduzida de forma a não
haver interrupções superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja
cerca de 24ºC ou menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo máximo de
interrupções deverá ser de no máximo uma hora. Todo o concreto será lançado
durante o horário compreendido entre 7 e 17 horas.
Quando não estiver sido indicado outro procedimento, peças com
espessura igual ou superior a 20cm devem ser adensadas empregando-se
vibradores pneumáticos ou elétricos, de imersão ou de forma, conforme o caso.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.
Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017
Idem 4.2.
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Mesoestrutura
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de
madeira compensada plastificada, e = 18 mm. af_12/2015
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas
similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé- direito
duplo, em chapa de madeira compensada plastificada, 6 utilizações.

A espessura das chapas deverá obedecer ao solicitado no projeto
estrutural.
As formas deverão ser capazes de resistir à pressão resultante do
lançamento e vibração do concreto, de modo a se manterem rigidamente na
posição correta sem deformações. Não serão aceitas peças empenadas.
Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme Projeto,
e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa e de nata de
cimento durante a concretagem.
Todas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo
com o Projeto Estrutural e o Projeto de Fundação.
Na sua execução deverá ainda, ser observado o seguinte:
- sua limpeza;
- seu umedecimento antes do lançamento do concreto;
- a vedação das juntas.

MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro quadrado (m²), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro quadrado (m²),
constante da planilha de custo da obra.
Os escoramentos deverão ser dimensionados e construídos obedecendo
às prescrições da NBR 6118 e da NBR 7190/1997.
As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as
pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de
incêndios.

O escoramento deve ser projetado de modo que receba todos os esforços
atuantes, sem sofrer deformações prejudiciais. As deformações devem ser
mantidas dentro dos limites compatíveis com o tipo de estrutura, devendo, em
consequência, serem avaliadas e compensadas de modo que a estrutura definitiva
venha a ter configuração prevista no projeto.
O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer, sob a ação do
seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante
a execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam
causar esforços no concreto na fase de endurecimento. Não se admitem
pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a
5cm, para madeiras duras, e 7cm, para madeiras moles.
Devem ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques
prejudiciais, provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o
escoramento, pelas cargas por esse transmitidas.
Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deverá
ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas
peças a emendar deverão ser planos e normais ao eixo comum. Deverão ser
pregadas cobrejuntas em toda a volta das emendas.
A construção do escoramento deverá ser feita de modo a haver facilidade
na retirada de seus diversos elementos, separadamente, se necessário. Para que
se possa fazer essa retirada sem choques, o escoramento deverá ser apoiado
sobre cunhas ou outros dispositivos apropriados para esse fim.
A retirada das formas e do escoramento não deverá se dar antes dos
seguintes prazos:
-

faces

inferiores,

deixando-se

pontaletes

convenientemente espaçados: 14 dias;
- faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

bem

encunhados

e

O material para escoramento, quando não mais aproveitado, será retirado
das áreas de trabalho.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm – montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 16,0 mm – montagem.
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm – montagem.
Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento,
dobramento, armação e colocação nas formas, de barras de aço (CA-50),
posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de
concreto armado.
A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao Projeto
Estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento.
Não será permitido o emprego de aço de qualidade diferente da
especificada no Projeto Executivo, sem aprovação prévia do autor do Projeto
Estrutural e da Fiscalização da contratante.
Serão rejeitadas as barras que apresentarem defeitos prejudiciais, tais
como fissuras, espoliações, bolhas, oxidações excessivas e corrosão. Se a

porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
impossível sua separação, todo o lote será rejeitado pela Fiscalização da
contratante.
Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço dependerá de
aprovação do autor do Projeto e da Fiscalização da contratante.
As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o
previsto no Projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas
conforme a NBR6118 e dependerá da aprovação do autor do Projeto e da
Fiscalização da contratante.
Antes da colocação da armadura nas formas, estas deverão ser limpas,
removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto. Serão
removidas também as crostas de ferrugem.
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de
montagem, lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados
fixadores e espaçadores plásticos industrializados, a fim de garantir o cobrimento
mínimo preconizado no Projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos
pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas
superfícies externas.
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço
deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura
com nata de cimento e, ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a
garantir uma boa aderência.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por quilo (kg), conforme as especificações
e dimensões do projeto.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço do quilo (kg), constante da
planilha de custo da obra.

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com
capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h
Adensamento de concreto por vibrador de imersão
Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada
A contratada poderá optar pela aquisição de concreto usinado de
terceiros. Nessa situação, todas as disposições constantes neste documento
devem ser adaptadas às condições reais, mediante proposta da contratada que
deve merecer a aprovação da contratante. O estudo dos materiais e da dosagem
do concreto deverá ser apresentado pela contratada.
A produção de concreto deve obedecer rigorosamente ao projeto
executivo e respectivos detalhes, bem como às normas técnicas da ABNT que
regem o assunto.
Para a obtenção das qualidades essenciais do concreto, será exigida
seleção cuidadosa dos materiais, dosagem correta, manipulação e cura adequada.
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos, o local
deve ser cuidadosamente limpo, isento de quaisquer materiais que sejam nocivos
ao mesmo.
A cada 10m³ de concreto fornecido, a contratada deverá executar ensaios
e apresentar resultados de corpo de prova para a fiscalização da contratante
através de laboratório especializado. O objetivo é avaliar a característica do
concreto.
O concreto utilizado deverá possuir fck de 40MPa. No momento do
lançamento deverá ser adensado mecanicamente de maneira a proporcionar o
melhor acabamento do concreto em contato com a forma.

Para a cura do concreto, devem ser adotadas medidas especiais para
manter as superfícies em contato com o ar permanentemente úmido, pelo prazo
mínimo de 10 (dez) dias, obtendo assim uma cura úmida do concreto.
Em caso de existência de água nos locais a serem concretados, deve ser
realizado o total esgotamento e a área deverá ser protegida de eventuais
alagamentos futuros. Não será permitida a concretagem antes dessa providência.
Em hipótese alguma os elementos devem ser concretados usando o solo
diretamente, sem a utilização de forma lateral.
A colocação do concreto deve ser contínua, e conduzida de forma a não
haver interrupções superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja
cerca de 24ºC ou menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo máximo de
interrupções deverá ser de no máximo uma hora. Todo o concreto será lançado
durante o horário compreendido entre 7 e 17 horas.
Quando não estiver sido indicado outro procedimento, peças com
espessura igual ou superior a 20cm devem ser adensadas empregando-se
vibradores pneumáticos ou elétricos, de imersão ou de forma, conforme o caso.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.
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Superestrutura
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada
plastificada, e = 18 mm. af_12/2015

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior
que 20 m², pé-direito duplo, em madeira compensada resinada, 4
utilizações. af_12/2015
Caibro de madeira nao aparelhada *7,5 x 10 cm (3 x 4 ") pinus, mista ou
equivalente da região
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016
As formas serão construídas com chapas de madeira compensada coberta
com filme contínuo impregnado com resina de base fenólica ou similar, com
gramatura mínima de 120g/m², completamente uniforme e lisa.
A espessura das chapas deverá obedecer ao solicitado no projeto
estrutural.
As formas deverão ser capazes de resistir à pressão resultante do
lançamento e vibração do concreto, de modo a se manterem rigidamente na
posição correta sem deformações. Não serão aceitas peças empenadas.
Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme Projeto,
e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa e de nata de
cimento durante a concretagem.
Todas as dimensões das formas deverão estar rigorosamente de acordo
com o Projeto Estrutural e o Projeto de Fundação.
Na sua execução deverá ainda, ser observado o seguinte:
- sua limpeza;
- seu umedecimento antes do lançamento do concreto;
- a vedação das juntas.

MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro quadrado (m²), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro quadrado (m²),
constante da planilha de custo da obra.

Os escoramentos deverão ser construídos obedecendo às prescrições da
NBR 6118 e da NBR 7190/1997.
As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as
pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de
incêndios.
O escoramento deve ser executado de modo que receba todos os
esforços atuantes, sem sofrer deformações prejudiciais. As deformações devem
ser mantidas dentro dos limites compatíveis com o tipo de estrutura, devendo, em
consequência, serem avaliadas e compensadas de modo que a estrutura definitiva
venha a ter configuração prevista no projeto.
O escoramento deverá ser executado de modo a não sofrer, sob a ação do
seu peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante
a execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam
causar esforços no concreto na fase de endurecimento. Não se admitem
pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção retangular inferior a
5cm, para madeiras duras, e 7cm, para madeiras moles.
Devem ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques
prejudiciais, provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o
escoramento, pelas cargas por esse transmitidas.
Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deverá
ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas

peças a emendar deverão ser planos e normais ao eixo comum. Deverão ser
pregadas cobrejuntas em toda a volta das emendas.
A construção do escoramento deverá ser feita de modo a haver facilidade
na retirada de seus diversos elementos, separadamente, se necessário. Para que
se possa fazer essa retirada sem choques, o escoramento deverá ser apoiado
sobre cunhas ou outros dispositivos apropriados para esse fim.
A retirada das formas e do escoramento não deverá se dar antes dos
seguintes prazos:
-

faces

inferiores,

deixando-se

pontaletes

bem

encunhados

e

convenientemente espaçados: 14 dias;
- faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

O material para escoramento, quando não mais aproveitado, será retirado
das áreas de trabalho.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 5 mm - montagem. af_12/2015
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e
fundações, utilizando aço CA-50 de 25,0 mm - montagem. af_12/2015
Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento,
dobramento, armação e colocação nas formas, de barras de aço (CA-50),
posicionadas de maneira a absorver os esforços de tração sobre as estruturas de
concreto armado.
A execução das armaduras deverá obedecer rigorosamente ao Projeto
Estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento.
Não será permitido o emprego de aço de qualidade diferente da
especificada no Projeto Executivo, sem aprovação prévia do autor do Projeto
Estrutural e da Fiscalização da contratante.
Serão rejeitadas as barras que apresentarem defeitos prejudiciais, tais
como fissuras, espoliações, bolhas, oxidações excessivas e corrosão. Se a
porcentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente
impossível sua separação, todo o lote será rejeitado pela Fiscalização da
contratante.
Qualquer mudança de tipo ou bitola nas barras de aço dependerá de
aprovação do autor do Projeto e da Fiscalização da contratante.
As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o
previsto no Projeto, as não previstas só poderão ser localizadas e executadas
conforme a NBR6118 e dependerá da aprovação do autor do Projeto e da
Fiscalização da contratante.

Antes da colocação da armadura nas formas, estas deverão ser limpas,
removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto. Serão
removidas também as crostas de ferrugem.
Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de
montagem, lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados
fixadores e espaçadores plásticos industrializados, a fim de garantir o cobrimento
mínimo preconizado no Projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos
pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas
superfícies externas.
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço
deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura
com nata de cimento e, ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a
garantir uma boa aderência.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por quilo (kg), conforme as especificações
e dimensões do projeto.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço do quilo (kg), constante da
planilha de custo da obra.

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central
dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com
capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h
Adensamento de concreto por vibrador de imersão
Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada
A contratada poderá optar pela aquisição de concreto usinado de
terceiros. Nessa situação, todas as disposições constantes neste documento
devem ser adaptadas às condições reais, mediante proposta da contratada que

deve merecer a aprovação da contratante. O estudo dos materiais e da dosagem
do concreto deverá ser apresentado pela contratada.
A produção de concreto deve obedecer rigorosamente ao projeto
executivo e respectivos detalhes, bem como às normas técnicas da ABNT que
regem o assunto.
Para a obtenção das qualidades essenciais do concreto, será exigida
seleção cuidadosa dos materiais, dosagem correta, manipulação e cura adequada.
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos, o local
deve ser cuidadosamente limpo, isento de quaisquer materiais que sejam nocivos
ao mesmo.
A cada 10m³ de concreto fornecido, a contratada deverá executar ensaios
e apresentar resultados de corpo de prova para a fiscalização da contratante
através de laboratório especializado. O objetivo é avaliar a característica do
concreto.
O concreto utilizado deverá possuir fck de 40MPa. No momento do
lançamento deverá ser adensado mecanicamente de maneira a proporcionar o
melhor acabamento do concreto em contato com a forma.
Para a cura do concreto, devem ser adotadas medidas especiais para
manter as superfícies em contato com o ar permanentemente úmido, pelo prazo
mínimo de 10 (dez) dias, obtendo assim uma cura úmida do concreto.
Em caso de existência de água nos locais a serem concretados, deve ser
realizado o total esgotamento e a área deverá ser protegida de eventuais
alagamentos futuros. Não será permitida a concretagem antes dessa providência.
Em hipótese alguma os elementos devem ser concretados usando o solo
diretamente, sem a utilização de forma lateral.

A colocação do concreto deve ser contínua, e conduzida de forma a não
haver interrupções superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja
cerca de 24ºC ou menos. Para temperaturas mais elevadas, o tempo máximo de
interrupções deverá ser de no máximo uma hora. Todo o concreto será lançado
durante o horário compreendido entre 7 e 17 horas.
Quando não estiver sido indicado outro procedimento, peças com
espessura igual ou superior a 20cm devem ser adensadas empregando-se
vibradores pneumáticos ou elétricos, de imersão ou de forma, conforme o caso.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016
Para a execução das lajes de transição, deverá ser executado uma
camada de concreto magro, com espessura de 10cm.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³),
constante da planilha de custo da obra.
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Drenagem e sinalização
Base de solo - brita (40/60), mistura em usina, compactação 100% proctor
modificado, exclusive escavação, carga e transporte
Transporte
pavimentada

comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia

Para a execução da base de brita, deverá ser executado um
embasamento de brita, com espessura adensada conforme especificado no
projeto. Esta brita deverá ser compactada com proctor modificado.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro cúbico (m³), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado. O
transporte é medido por metros cúbicos por quilômetros (m³/km).
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro cúbico (m³) e do
metro cúbico por quilômetros (m³/km), constante da planilha de custo da obra.

Execução de dreno com tubos de PVC – DN 100
Os drenos deverão ser posicionados conforme projeto, devendo realizar a
captação e o escoamento da água.
MEDIÇÃO: Será feita por metro linear (m).
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro (m), constante
da planilha de custo da obra.

Defensa maleável simples - fornecimento e implantação
Cartucho de absorção de energia tipo A - fornecimento e reposicionamento
do amortecedor retrátil
A Defensa Metálica é um sistema de proteção contínuo, constituído por
perfis metálicos, implantados ao longo das vias com circulação de veículos,
projetados na sua forma, resistência e dimensões, para absorver a energia
cinética, através da deformação do dispositivo, de veículos desgovernados.
A Defensa especificada para este projeto é do tipo Simples esta é formada
por só uma linha de lâminas e suportada por uma única linha de postes. Sua
estrutura é composta por lâminas, postes maleáveis, espaçadores maleáveis,

garras de fixação, plaquetas, cintas, parafusos, porcas e arruelas. Este dispositivo
tende a se deformar plasticamente ante o impacto de veículos.
As defensas devem seguir algumas normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) para garantir proteção e segurança aos usuários das
rodovias. São elas:
NBR 6970: especifica as características mínimas exigíveis no recebimento
de defensas metálicas de perfis zincados por imersão a quente.
NBR 6323: norma que fala sobre a galvanização, fixando as condições
exigíveis dos produtos de aço ou ferro fundido, revestidos de zinco, por imersão a
quente.
NBR 6971: trata do projeto e implantação. Se for obedecida a forma,
dimensões, tolerâncias e características de todos os elementos constituintes do
conjunto da defensa, especificados na norma, haverá uma montagem da defensa
com todos os elementos previstos de ligação, assegurando a formação de
conjunto com capacidade de máxima absorção de energia cinética, sem verificar
rompimentos ou projeções de fragmentos.
A partir das normas, as defensas devem seguir alguns padrões,
independente do fabricante, como:
- Todas as peças da defensa devem ser dimensionadas com uniformidade

e para facilitar a montagem.
- As peças devem ter uniformidade de camada de zinco, livre de áreas não

revestidas, manchas, bolhas e rugosidades que prejudiquem a resistência à
corrosão.
- Os ensaios de qualidade do material e revestimento serão efetuados nas

peças que constituem os elementos da defensa, após a fabricação das mesmas.

- Cada lote de material deve ser acompanhado de certificado expedido

pelo fabricante das peças, contendo: propriedades mecânicas, dimensões,
identificação do fabricante e número do lote de entrega.
- Para efeito de montagem, o comprimento útil é de 4.000 mm de distância

entre postes.
As defensas são constituídas por peças metálicas, dentre elas:
- Guia de deslizamento ou lâmina: serve de guia no caso de choque de um

veículo.
- Poste: é cravado no solo, servindo de base para a fixação da guia de

deslizamento por meio de acessórios. Também absorve parte da energia recebida
na colisão.
- Espaçador: peça intermediária entre a guia de deslizamento e o poste de

sustentação que os mantém afastados.
- Calço: é a peça de apoio do perfil.
- Garra: é a peça usada junto com o espaçador e que fixa o conjunto ao

poste.
- Cinta: colocada do lado oposto da lâmina, é utilizada para dar travamento

da estrutura entre os postes.
- Elementos de fixação: plaquetas, parafusos, porcas e arruelas.

Abaixo segue desenho exemplificando as peças:

MEDIÇÃO: Será feita por metro linear (m).
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro (m), constante
da planilha de custo da obra.
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Serviços finais
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água
A limpeza da estrutura com jato de alta pressão de ar e água não remove

a capa superficial do concreto nem produz marcas significativas na superfície.
Esta limpeza é utilizada para remover sujeira e material solto, contaminações
solúveis em água na superfície e nas cavidades superficiais, assim como para
remover o entulho produzido por outros métodos mais agressivos de preparo do
substrato, inclusive em grandes áreas onde haja necessidade de remoção de
substâncias impregnadas bem como traços de fuligem, devido à ação química da
poluição atmosférica.
O equipamento necessário é composto por: compressor de ar, mangueira
de alta pressão, bico direcional, água limpa e caminhão pipa.
Execução

O procedimento consiste em jatear água sob pressões entre 1000 a 5000
psi (7 a 35 MPa). As operações para executar a limpeza de substratos por
intermédio de jato de água fria ou quente são:
a) aplicar solução desengordurante de uso geral, composta de detergente

formulado com ácidos orgânicos especiais, diluída na proporção indicada pelo
fabricante com rolo ou trincha ou ainda com um pulverizador;
b) aguardar de 20 a 30 minutos para que o desengordurante atue;
c) aplicar jato de água potável sob pressão, com abertura do jato em

leque, varrendo toda a superfície do concreto até o completo desprendimento de
toda a sujeira, fungos, pintura ou verniz utilizado anteriormente para proteção da
estrutura;
d) após o enxágue do desengordurante, neutralizar a superfície com

solução de ácido muriático, diluído conforme orientação do fabricante do produto;
e) imediatamente após a aplicação do ácido muriático, lavar a estrutura

através de novo hidro jateamento só com água para a remoção de partículas
sólidas e resíduos da solução utilizada;
f) iniciar a limpeza pelas partes mais profundas procurando manter a

pressão adequada para remoção de partículas soltas;
g) executar preferencialmente movimentos circulares com o bico do jato

para facilitar a limpeza de toda a superfície;
h) para a aplicação deste procedimento é necessário o emprego de mão-

de-obra especializada;
i) o jato de água com pressão inferior a 5000 psi não remove rebarbas de

concreto;

j) para jateamento com água quente o operador deve estar devidamente

protegido, com capas plásticas e luvas térmicas para prevenção de queimaduras,
devido à alta temperatura da água, em torno de 80 °C, no bico do jato.
Controle
O controle deve ser elaborado através de dois testes simples indicados a
seguir:
- teste para detecção de poeira: passar um pano escuro sobre o substrato;

se for detectado pó branco ou cinza, é indicação de poeira, prosseguir com os
procedimentos de limpeza;
- teste para detecção de graxas e substâncias oleosas: aspergir água com

auxílio de um pulverizador sobre a superfície.
Caso em determinadas áreas, permaneçam gotas de água não absorvidas
pelo substrato é indicação da presença de graxa ou substâncias oleosas.
MEDIÇÃO: O serviço é medido por metro quadrado (m²), conforme as
dimensões de projeto e corroborada com a conclusão do trabalho executado.
PAGAMENTO: Será efetuado em preço unitário do metro quadrado (m²),
constante da planilha de custo da obra.
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CÁLCULO – FASE EXECUTIVA
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MEMORIA JUSTIFICATIVA
Introdução
O presente relatório é composto pelo projeto da Ponte Santa Júlia,

localizada na Rua Marli Sarney, bairro Vila Palmeira, São luís, Maranhão.
O dispositivo adotado foi desenvolvido com base nas recomendações
técnicas contidas no Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais editado
pelo DNIT. O projeto foi também concebido de acordo com o preconizado nas
normas brasileiras, em particular a ABNT NBR 7187:2003 “Projeto e Execução
de Pontes de Concreto Armado e Protendido”, ABNT NBR 6118:2014 “Projeto
de Estruturas de Concreto – Procedimento” e ABNT NBR 8800:2008 “Projeto
de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios”.
O desenvolvimento deste trabalho foi executado por equipe técnica
com experiência, considerando-se as informações obtidas na fase preliminar e
na fase básica.
Características gerais da OAE
O projeto que será executado da Ponte Santa Júlia possui 10,00m de
comprimento por 5,65m de largura perpendicular. A superestrutura é composta
por um único vão, com laje maciça de grande espessura, em concreto armado.
A mesoestrutura constitui-se de encontros do tipo pilar parede, que apoiam
diretamente a laje. A infraestrutura é composta por blocos que servem para o
coroamento das estacas, que serão do tipo perfil metálico com seção metálica
W 150 x 29,80 (H).
A seção transversal da obra projetada possui uma faixa de rolamento
de 3,50m, duas barreiras New Jersey de 0,40 m, um passeio de 1,20m e um
guarda-corpo de concreto de 0,15m, totalizando 5,65 m de largura.

Figura 2 – Perfil Longitudinal

Figura 3 – Planta Baixa

Figura 4 – Seção transversal no encontro

Figura 5 – Seção transversal no vão

Metodologia de cálculo
Para a determinação dos esforços solicitantes utilizou-se o software de
análise estrutural Robot Structural Analysis 2019.

O Robot Structural Aalysis trata-se de um conjunto de programas
destinado à geração da geometria do modelo, composição de cargas e
verificação da estabilidade.
Os objetivos de se utilizar um software para modelar a obra são:


Obter um modelo tridimensional mais próximo do real, assim
otimizando o uso dos materiais e das características da estrutura
e reduzindo o custo global da obra;



Obter os esforços e deslocamentos devido aos carregamentos
aplicados na estrutura para, posteriormente, serem utilizados no
dimensionamento e na verificação das peças componentes da
obra.

Para a construção do modelo adotaram-se as seguintes etapas:
a) Geração

da

geometria:

determinação

das

propriedades

mecânicas dos elementos;
b) Definição das condições de contorno;
c) Definição dos carregamentos considerados;
d) Cálculo inicial do modelo;
e) Definição das cargas móveis: posicionamento das cargas de

multidão e veículos para a obtenção dos resultados máximos e
mínimos;
f) Verificação dos resultados.

O dimensionamento de alguns elementos foi realizado através de
planilhas eletrônicas elaboradas no Microsoft Excel. Utilizaram-se planilhas
para a laje principal e laje de transição (método de RUSCH), blocos de

fundações (com base no método das bielas e tirantes), capacidade admissível
e dimensionamento das estacas. Todas as planilhas de cálculo utilizadas são
de autoria da projetista.
Normas Técnicas de Referência
Tabela 1 – Normas técnicas de referência

ABNT NBR 6118:2014
ABNT NBR 6122:2010
ABNT NBR 6123:1988
ABNT NBR 7187:2003
ABNT NBR 7188:2013
ABNT NBR 8681:2003
ABNT NBR 10839
DNIT IPR-727
ABNT NBR 8800:2008
DNIT
ABECE 003:2015

Projeto de estruturas de concreto - Procedimento
Projeto e execução de fundações
Forças devidas ao vento em edificações
Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido - Procedimento
Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes,
viadutos, passarelas e outas estruturas
Ações e segurança nas estruturas - Procedimento
Execução de obras especiais em concreto
eto armado e
concreto protendido
Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e
Projetos Rodoviários
Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de
Aço e Concreto de Edifícios
Manual de Projeto de Obras de Arte
rte Especiais
Recomendação – Memorial descritivo do projeto
estrutural

Exigências de durabilidade
Vida útil de projeto
Conforme prescrição da NBR 15575
15575-2
2 Edificações habitacionais –
Desempenho Parte 2: Requisitos para os sistemas estru
estruturais,
turais, a Vida Útil de
Projeto dos sistemas estruturais executados com base neste projeto é
estabelecida em 50 anos.
Entende-se
se por Vida Útil de Projeto o período estimado de tempo para

o qual este sistema estrutural está sendo projetado, a fim de atender aos
requisitos de desempenho da NBR 15575-2.
Foram considerados e atendidos neste projeto os requisitos das
normas pertinentes e aplicáveis a estruturas de concreto, o atual estágio do
conhecimento no momento da elaboração do mesmo, bem como as condições
do entorno, ambientais e de vizinhança da obra, no momento das definições
dos critérios de projeto.
Outras exigências constantes nas demais partes da NBR 15575, que
impliquem em dimensões mínimas ou limites de deslocamentos mais rigorosos
que os que constam da NBR 6118 e NBR 8800, para os elementos do sistema
estrutural,

deverão

ser

fornecidos

pelos

responsáveis

das

outras

especialidades envolvidas no projeto, sendo estes responsáveis por suas
definições.
Para que a Vida Útil de Projeto tenha condições de ser atingida, se faz
necessário que a execução da estrutura siga fielmente todas as prescrições
constantes neste projeto, bem como todas as normas pertinentes à execução
de estruturas de concreto e as boas práticas de execução.
O executor das obras deverá se assegurar de que todos os insumos
utilizados na produção da estrutura atendem as especificações exigidas neste
projeto, bem como em normas específicas de produção e controle, através de
relatórios de ensaios que atestem os parâmetros de qualidade e resistência; o
executor das obras deverá também manter registros que possibilitem a
rastreabilidade destes insumos.
Eventuais não conformidades executivas deverão ser comunicadas a
tempo ao projetista, para que venham a ser corrigidas, de forma a não
prejudicar a qualidade e o desempenho dos elementos da estrutura.
Atenção especial deverá ser dada na fase de execução das obras, com

relação às áreas de estocagem de materiais e de acessos de veículos
pesados, para que estes não excedam a capacidade de carga para as quais
estas áreas foram dimensionadas, sob o risco de surgirem deformações
irreversíveis na estrutura.
Desde que haja um bom controle e execução correta da estrutura, que
seja dado o uso adequado à obra e que seja cumprida a periodicidade e
correta execução
ecução de processos de manutenção, a Vida Útil de Projeto do
sistema estrutural terá condições de ser atingida e até mesmo superada.
A Vida Útil de Projeto é uma estimativa e não deve ser confundida com
a vida útil efetiva ou com prazo de garantia. Ela pod
pode
e ou não ser confirmada
em função da qualidade da execução da estrutura, da eficiência e correção de
atividades de manutenção periódicas, de alterações no entorno da estrutura, ou
de alterações ambientais e climáticas.
Classes de agressividade
Tabela 2 – Classes de agressividade ambiental
Classe de
agressividade

Agressividade

ambiental

Classificação geral do tipo de
ambiente para efeito de

Risco de
deterioração da

projeto

estrutura

Rural

I

Fraca

II

Moderada

Urbana a,b

Forte

Marinha a

III
IV

Submersa

Industrial a,b
Muito forte

Industrial a,c
Respingas de maré

Insignificante
Pequ
Pequeno
Grande
Elevado

a) Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nível
acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de
serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto
revestido com argamassa e pintura).
b) Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) em obras em
regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65%, partes da estrutura
protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos, ou regiões onde chove
raramente.
c) Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento
em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes e indústrias químicas.
Fonte: ABNT NBR 6118:2014

A área de implantação da Ponte Santa Júlia está localizada em região
urbana com alta agressividade, na cidade de São Luís/MA. Dessa forma, a
obra foi classificada na Classe de Agressividade IV.
Tabela 3 – Correspondência entre a classe de agressividade e qualidade do concreto

Concreto a

Tipo b,c

Relação
água/cimento em
massa
Classe do
concreto
(ABNT NBR 8953)

Classe de agressividade (Tabela 1.1)
I

II

III

IV

CA

< 0,65

< 0,60

< 0,55

< 0,45

CP

< 0,60

< 0,55

< 0,50

< 0,45

CA

> C20

> C25

> C30

> C40

CP

> C25

> C30

> C35

> C40

a) O concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir os requisitos
estabelecidos na ABNT NBR 12655.
b) CA corresponde a elementos estruturais de concreto armado.
c) CP corresponde a elementos estruturais de concreto protendido.
Fonte: ABNT NBR 6118:2014

Tabela 4 – Correspondência entre a classe de agressividade ambiental e cobrimento
nominal para ∆c=10 mm
Tipo de
estrutura

Componente ou elemento

Classe de agressividade ambiental (Tabela
1.1)

I

II

III

Cobrimento nominal (mm)

IV c

Laje

20

25

35

45

Concreto
armado

Viga/Pilar

25

30

40

50

Elementos estruturais
em contato com o solo d

30

30

40

50

Concreto
protendido a

Laje

25

30

40

50

Viga/Pilar

30

35

45

55

a) Cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da
armadura passiva deve respeitas os cobrimentos para concreto armado.
b) Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso,
com revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e
acabamento tais como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos e
outros tantos, as exigências desta tabela podem ser substituídas por 7.4.7.5, respeitado um
cobrimento nominal > 15 mm.
c) Nas superfícies expostas a ambientes agressivos, como reservatórios, estações d
de
tratamento de água e esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em
ambientes química e intensamente agressivos, devem ser atendidos os cobrimentos da
classe de agressividade IV.
d) No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundação, a
armadura deve ter cobrimento nominal > 45 mm.

Definida a Classe de Agressividade Ambiental, foram estabelecidos os
requisitos de qualidade do concreto e de cobrimento da armadura.
Deve ser garantida a resistência do concreto correspondente à Classe
de Agressividade, independente da ccapacidade
apacidade de a estrutura absorver valores
menores, quando da verificação de concreto não conforme.
Materiais
Concreto armado
Tabela 5 – Características do concreto armado

Propriedade

Superestrutura

Mesoestrutura

Infraestrutura
Blocos

Estacas

Resistência
característica
(Fck)
Módulo de
deformação
secante
Fator a/c
máximo

40 MPa

40 MPa

40 MPa

---

32,0 GPa

32,0 GPa

32,0 GPa

---

< 0,60

< 0,60

< 0,60

---

Para o bom desempenho da estrutura de concreto, e também redução
de custo da mesma, recomenda
recomenda-se
se a avaliação tecnológica do concreto, com o
objetivo de desenvolver o traço do concreto a ser empregado na obra, bem
como orientar sobre os procedimentos de cura e desforma.
Aço
Os materiais empregados são os seguintes:


Aço – Concreto Armado
o CA
CA-50



Aço – Estaca
o ASTM A36

Ações adotadas para cálculo
Para a modelização da estrutura, serão utilizados carregamentos
permanentes e variáveis, apresentados nos itens a seguir.
Ações permanentes
Peso próprio dos elementos estruturais
O peso próprio
io é o peso das peças de concreto e de aço da estrutura,
compreendendo, neste caso, as lajes, vigas, encontros, etc. Para a avaliação
das cargas devidas ao peso próprio dos elementos estruturais, o peso

específico deve ser tomado igual a 2,5 tf/m³ para o concreto
oncreto armado e concreto
protendido. Os valores de peso próprio dos elementos estruturais serão
determinados pelo software de cálculo.
Pavimentação
A NBR 7187 diz que “na avaliação da carga devida ao peso da
pavimentação, deve ser adotado para peso esp
específico
ecífico do material empregado o
valor mínimo de 2,4 tf/m³
tf/m³, prevendo-se
se uma carga adicional de 0,2
0, tf/m² para
atender a um possível recapeamento” (equivalente a uma espessura de
8,33cm). A consideração desta carga adicional pode ser dispensada, a critério
da projetista, no caso de OAE’s em grandes vãos.
= 2,40

/

³ ∙ 0,05

+ 0,20

/

²= ,

/

²

Empuxo de terra
A determinação do empuxo de terra, que deve ser entendido como a
ação produzida pelo maciço terroso sobre as obras com ele em contato, é
fundamental na análise e projeto de obras como muros de arrimo, cortinas de
estacas, cortinas atirantadas, encontros de pontes, entre outras situações
semelhantes a estas.
O empuxo de terra nas estruturas é determinado de acordo
com os princípios da mecânica dos solos, em função de sua natureza
(ativo, passivo ou de repouso), das características do terreno, assim
como das inclinações dos taludes e dos paramentos. Como
simplificação, pode ser suposto que o solo não tenha coesão e que
não haja atrito entre o terreno e a estrutura, desde que as solicitações
assim determinadas estejam a favor da segurança. O peso específico
do solo úmido deve ser considerado no mínimo igual a 18kN/m³ e o
ângulo de atrito interno no máximo igual a 30º. Os empuxos ativo e de
repouso devem ser considerados nas situações
ões mais desfavoráveis.
A atuação do empuxo passivo só pode ser levada em conta quando
sua ocorrência puder ser garantida ao longo de toda a vida útil da

obra (NBR7187 ABNT, 2003, p. 4).

Segundo Montoya (1983), para o cálculo do empuxo ativo de terrenos
sem coesão se recomenda aplicar a teoria de Coulomb, que proporciona
valores suficientes aproximados. Então, esta teoria, simplificadamente,
descreve que, em um muro de face plana, que forma um ângulo α com a
horizontal, e superfície do terreno plana, formando um talude de ângulo β,
sobre a qual atua uma carga uniformemente distribuída de valor q por metro de
projeção, as componentes horizontais pH e verticais pV da pressão sobre o
muro, a uma profundidade z, contando a partir da coroação do muro (como
mostra a figura a seguir), tem as expressões seguintes:
pH = (γ . z + q) . λH
pV = (γ . z + q) . λV
Os coeficientes de empuxo ativo λH e λV são dados pelas expressões:

Todavia, estes valores podem ser obtidos mais facilmente por tabelas,
como as apresentadas em Montoya (1983).

Figura 6 – Parâmetros da teoria de Coulomb para um muro de face plana. Montoya (1983,
p. 687)

Como valor da sobrecarga q, atuando sobre o terreno, considera-se o
aterro da obra da região principal com o tabuleiro pronto, submetido à ação da
sobrecarga devido à carga do peso do veículo tipo. Por conseguinte, sabendo
que o veículo tipo pesa 45 tf, distribuídos em uma área de 3,0 x 6,0 m tem-se
para o valor da sobrecarga:

O efeito dessa ação da sobrecarga no aterro é transformado em altura
de terreno (solo) equivalente (h’).
Para essa situação é tomado o terreno sem coesão, com peso
específico do solo (γ) igual a 1,80 tf/m³ e ângulo de atrito interno (φ) igual a 30º.
Consequentemente, fazendo uso da teoria de Coulomb para solo não saturado
e sem coesão, tem-se:


Altura da cortina, utilizada na discretização da estrutura: E1 e E2
=2,65m;



Coeficiente de empuxo λh = 0,33.



Assim, a sobrecarga q é transformada em altura de aterro
equivalente:

Sendo a altura média da laje ℎ


E1 e E2

é

= 0,4

pHi = γ . z . λH = 1,80tf/m³ x (0,4m + 1,39m) x 0,33 = 1,06tf/m²
pHf = γ . z . λH = 1,80tf/m³ x (0,4m + 2,65m + 1,39m) x 0,33 = 2,64tf/m²
Barreira rígida
A barreira rígida adotada segue o padrão do “Manual de Projeto de
Obras-de-Arte
Arte Especiais”, DNER, 1996, com uma área aproximada de 0,23m².
Portanto, foi utilizado o carregamento de 0,23m²x2,50tf/m³=
0,23m²x2,50tf/m³=0,575tf/m
0,575tf/m.
Guarda-corpo
O guarda-corpo
corpo adotado segue o padrão do “Manual de Projeto de
Obras-de-Arte
Arte Especiais”, DNER, 1
1996,
996, com um volume aproximado de
0,08674m³ por módulo de 2m, resultando em um carregamento de (0,08674m³
/ 2m) x 2,5tf/m³ = 0,108tf/m
0,108tf/m.
Ações Variáveis
Ações móveis verticais
Serão utilizados os seguintes trens tipo nas análises:
Tabela 6 - Cargas móveis

SITUAÇÃO

VEÍCULO

MULTIDÃO

OBSERVAÇÃO

Projetada

TB-45

0,5tf/m² na pista
0,3tf/m² nos
passeios

Utilizado para obter os esforços e
o dimensionamento da estrutura

Figura 7 – Características do Trem Tipo TB45 (Fonte: Manual de Inspeção de Pontes
Rodoviárias – IPR 709, pág. 31)

Figura 8 – Esquema para a formação Trem Tipo TB45 (Fonte: Manual de Inspeção de
Pontes Rodoviárias – IPR 709, pág. 32)

3.7.2.1.1 Fator de impacto TB-45
O Coeficiente de Impacto a ser aplicado ao trem tipo rodoviário TB45,
durante a modelização, é calculado de acordo com a norma “NBR 7188:2013
Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e

outras estruturas” e demonstrado a seguir:
As cargas dos veículos e da multidão da pista serão acrescidas pelo
fator de impacto (CIV), em função do vão teórico.
Coeficiente de Impacto Vertical
={

1,35;
1,0 + 1,06 ∙ (

ã

20

10
);
+ 50

ã
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200

ã ,
{

é

é

ã
,

á
ã

í
ç ,
ç

Coeficiente de Número de Faixas
= 1 – 0,05 ∙ (

– 2) > 0,9

:é o número (inteiro) de faixas de tráfego rodoviário a serem carregadas sobre um tabuleiro
transversalmente contínuo. Acostamentos e faixas de segurança não são faixas de tráfego da rodovia

Coeficiente de Impacto Adicional
Segundo a “NBR 7188:2013 Carga móvel rodoviária e de pedestres em
pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas”, item “5.1.2.3 Coeficiente de
impacto adicional”, os esforços das cargas móveis devem ser majorados na
região das juntas estruturais e extremidades da obra. Todas as seções dos
elementos estruturais a uma distância horizontal, normal à junta, inferior a 5,0m
para cada

lado

da junta ou

descontinuidade

estrutural, devem ser

dimensionadas com os esforços das cargas móveis majorados pelo coeficiente
de impacto adicional, abaixo definido:
= 1,25 − para obras em concreto ou mistas;
= 1,15 − para obras em aço;

Sendo assim:
= CIV ∙ CNF ∙ CIA

Segue abaixo a tabela com o coeficiente de impacto utilizado:
Tabela 7 – Fator de impacto para o TB45

Cálculo do Coeficiente de
impacto
Liv = 10,00 m
CIV = 1,35
n= 2
CNF = 1,00
CIA = 1,250
Coeficiente de impacto 1,688
=
O coeficiente CIA é considerado somente para os 5m próximos a junta.

Ações móveis horizontais
Frenagem e aceleração
De forma análoga ao fator de impacto, as cargas móveis deverão ser
verificadas segundo
egundo a NBR 7187.
As forças horizontais à frenagem e/ou aceleração aplicadas no nível do
pavimento são um percentual da carga característica dos veículos aplicados
sobre o tabuleiro, na posição mais desfavorável, concomitantemente com a
respectiva carga:
0,025
{
13,50

=

Sendo:
B, Largura efetiva em metros da carga de multidão de 5kN/m².
L, comprimento(m) concomitante da carga distribuída.


Para o vão de 10,00m:
= 00,025 ∙ 10,50

∙ 10,00

∙ 1,00 = 2,63

2,63

<

13,50

Então,
13,50
= ,
=
10,50 ∙ 10,00

/

²

Vento
As pressões causadas pelo vento foram consideradas para as duas
situações de cálculo (ponte carregada e descarregada). A atuação do vento foi
considerada

apenas

no

tabuleiro

da

ponte,

com

o

vento

incidindo

perpendicularmente sobre o mesmo. O dimensionamento seguiu as
recomendações da norma ABNT NBR 6123:1988 – Forças devidas ao vento
em edificações.
a) Dados de entrada:



Local = São Luis/MA



Vo = 30,00 m/s



S1 = 1,00



S2 = 1,00



S3= 1,00



Cf = 2,00



Vk = Vo*S1*S2*S3 = 30 m/s



q = 0,613*Vk² = 551,7 N/m²



F = q*Cf*0,000102 = 0,11 t/m²

b) Ponte Carregada:



hsuper = 0,40 m



hveículo=2,00 m



Lvão = 10,00 m



Fv = (hsuper+hveículo)/2*F = 0,132 t/m

c) Ponte Descarregada:



hsuper = 0,40 m



hG rodas=0,87 m



Lvão = 10,00 m



Fv = (hsuper+ hG rodas)/2*F = 0,07 t/m

Temperatura
É a variação de temperatura da estrutura, causada globalmente pela
variação da temperatura da atmosfera e pela insolação direta. De maneira
genérica, são adotados os seguintes valores:


Para elementos estruturais cuja menor dimensão não seja
superior a 50cm, deve ser considerada uma oscilação de
temperatura em torno da média de 10ºC a 15ºC;



Para elementos estruturais maciços ou ocos com os espaços
vazios inteiramente fechados, cuja menor dimensão seja
superior a 70cm, admite-se que essa oscilação seja reduzida
respectivamente para 5ºC a 10ºC;



Para elementos estruturais cuja menor dimensão esteja entre
50cm e 70cm admite-se que seja feita uma interpolação linear
entre os valores acima indicados.

A escolha de um valor entre esses dois limites é feita considerando
50% da diferença entre as temperaturas médias de verão e inverno, no local da
obra.
Para o modelo calculado foi adotado um gradiente de temperatura
atuando sobre a laje da estrutura no valor de Δ=±10°C.
Combinações de projeto
Para a determinação das solicitações de Serviço e de esgotamento da
resistência, são realizadas combinações para ponderar a ocorrência simultânea

das solicitações.
Combinação Última Normal

=

,+

,+

,

Combinações últimas especiais ou de construção

=

,+

,+

,

,

Combinações últimas excepcionais

=

,+

+

,

,

,

Combinações quase permanentes de serviço

,

=

,+

,

Combinações freqüentes de serviço

,

=

,+

,+

,

Combinações raras de serviço

,

=

Combinação:
Tipo de Ação:
Tipo de
Estrutura:
Permanent
es
Separadament
e
Conjuntament
e

,+

,+

,

Normal
Peso próprio de estruturas moldadas
no local Grandes pontes1)

=
=

Desfavoráv
el
1,3
5

Favoráv
el
1,0
0

1,3
0

1,0
0

Conjunta
m
ente

Separadamen
te

Variáveis
Ações
Efeito de
temperatura
Ação do
vento

Desfavoráv
el
1,2
0

=
=

1,2

=

1,4
0

=

Pontes e edificações tipo
1

1,5
0

=

Edificações tipo
2

1,5
0

=

1,4
0

Ações variáveis em
geral

Ações
Cargas acidentais de edifícios
Locais em que não há predominância de pesos e
de equipamentos que permanecem fixos por
longos períodos de tempo. nem de elevadas
concentrações de
Vento
Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral
Temperatura
Variações uniformes de temperatura em relação à
média anual local
Cargas móveis e seus efeitos
dinâmicos
Pontes rodoviárias

ψ0

ψ1

ψ2

0,
5

0,
4

0,
3

0,6

0,3

0

0,
6

0,
5

0,
3

0,
7

0,
5

0,
3

ψ1.fad

N

0,8

2x
106

0,7

2x
106

0,5

2x
106

Vigas longitudinais 1) − vão de 200 m

0,4

2x
106

Vigas longitudinais 1) − vão ≥ 300 m

0,3

2x
106

0

2x
106

Verificação Fadiga
Pontes rodoviárias
Laje do tabuleiro
Vigas transversais
Vigas longitudinais 1) − vão até 100 m

Meso e infraestrutura6)

Combinação última (ELU)
=

+

+(

+

)+

Onde:


– Fator de majoração para ações permanentes diretas



– Ações permanentes di
diretas



– Fator de majoração para ações permanentes indiretas



– Ações permanentes indiretas (Retração)



– Fator de majoração para ações variáveis diretas



– Ação variável direta principal



Ψj



Fqjk – Demais ações var
variáveis diretas

– Coeficiente de combinação



– Fator de majoração para ações variáveis indiretas



– Ações variáveis indiretas (Temperatura).
Combinação em serviço (ELS)

Combinação Quase permanente
=

,

,+

,

Onde:


,

– Ações permanente
permanentes diretas



Ψj



Fqj,k – Ações variáveis diretas

– Fator de combinação quase permanente

Combinação Frequente
=

,

,+

,+

,

Onde:


,

– Ações permanentes diretas



Ψ



Fq ,k – Ação va
variável direta principal



Ψj



Fqj,k – Demais ações variáveis diretas

– Fator de combinação frequente

– Fator de combinação quase permanente

Combinação Rara
,

Onde:

=

,+

,+

,



,

– Ações permanentes diretas



Fq ,k – Ação variável direta principal



Ψj



Fqj,k – Demais ações variáveis diretas

– Fator de combinação frequente

Lista de combinações
A seguir, são apresentadas as combinações previstas em norma que
foram utilizadas na verificação do modelo apresentado:
Tabela 8: Tabela de combinações
Combinações

PP

ELU - 1
ELU - 2
ELU - 3

1,35
1,35
1,35

Empux
o
1,05
1,05
1,50

Temperatur
a
1,20
0,72
0,72

Vent
o
0,84
1,40
0,84

TB4
5
1,05
1,05
1,50

Frenage
m
1,05
1,05
1,50

ELS - PP

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ELS - CQP 1

1,00

0,30

0,30

0,00

0,30

0,30

ELS - CF 1
ELS - CF 2
ELS - CF 3

1,00
1,00
1,00

0,30
0,30
0,50

0,50
0,30
0,30

0,00
0,30
0,00

0,30
0,30
0,50

0,30
0,30
0,50

ELS - CR 1
ELS - CR 2
ELS - CR 3

1,00
1,00
1,00

0,50
0,50
1,00

1,00
0,50
0,50

0,30
1,00
0,30

0,50
0,50
1,00

0,50
0,50
1,00

ELS-Fad Laje 1
ELS-Fad Laje 2
ELS-Fad Laje 3

1,00
1,00
1,00

0,30
0,30
0,80

0,80
0,30
0,30

0,00
0,80
0,00

0,30
0,30
0,80

0,30
0,30
0,80

4

MEMORIA DE CÁLCULO
Introdução
O

dimensionamento

da

estrutura

ocorreu

em

duas

etapas.

Primeiramente, fez-se uso de um software de elementos finitos para
confeccionar um modelo computacional da estrutura, a fim de obter as
solicitações

atuantes

em

cada

elemento

estrutural.

Após

isso,

o

dimensionamento das armaduras ocorreu de forma independente para cada
elemento, através do uso de planilhas em Excel ou softwares específicos,
conforme será descrito posteriormente. As seguintes propriedades foram
levadas em conta:


Ponte para Carga Móvel TB-45 (item 5.1 da ABNT NBR
7188:2013);



Classe de Agressividade Ambiental: IV
o Cobrimento





Lajes:

45mm;



Pilares:

50mm;



Fundações:

50mm;



Guarda-Corpo e Guarda-rodas:30mm.

Materiais:
o Concreto estrutural:


Blocos:

Fck ≥ 40MPa (A/C=0,45);



Pilares:

Fck ≥ 40MPa (A/C=0,45);



Laje do tabuleiro: Fck ≥ 40MPa (A/C=0,45).

o Aço


CA-50:

Fyk=500MPa

(Estrutura

de

concreto

armado);


ASTM A36 Fyk=250 MPa (Estacas Metálicas).

Modelo Computacional
O modelo foi concebido através do software “Robot Structural Analysis
2019”, que possibilita a modelagem da estrutura através de elementos finitos,
compreendendo diferentes formas, como barras, placas ou sólidos, além de
diferentes tipos de vinculação entre eles, como fixa, engastada ou rotulada.
A geometria de cada elemento estrutural é que determina qual o tipo de
modelagem mais adequado para representá-lo, conforme apresentado a
seguir.
A superestrutura foi discretizada através de elementos de placa, linhas
e restrições de apoios que representam, respectivamente, as lajes e os pilaresparede, os guarda-rodas e guarda-corpos, e apoios que compõem o tabuleiro
da obra. A laje da obra possui espessura variável e para que isso pudesse ser
simuladono software de cálculo estrutural foram modeladas duas lajes, uma à
esquerda da seção e uma à direita, de modo que a espessura crescesse de
35cm da borda externa até 40cm no centro e depois até 44,5cm na outra
borda. As propriedades cadastradas no modelo são as seguintes:

Figura 9 – Propriedades cadastradas para a laje esquerda da seção da ponte.

Figura 10 – Propriedades cadastradas para a laje esquerda da seção da ponte.

A mesoestrutura foi discretizada através de elementos de placa e
restrições de apoios que representam, respectivamente, os pilares-parede dos
encontros e o engastamento desses pilares com os blocos de coroamento das
estacas.

Figura 11 – Propriedade cadastrada para os pilares-parede, com 30 cm de espessura.

Figura 12 – Propriedade cadastrada para os elementos de encontro (ala), com 20 cm de
espessura.

Os blocos de coroamento das estacas foram modelados apenas como
engastes e apoios dos quais serão tiradas as reações necessárias para o
dimensionamento da infraestrutura.

Figura 13 – Engastes e apoios na base dos encontros..

Além

das

propriedades

geométricas,

é

necessário

fornecer

informações sobre os materiais utilizados na confecção do modelo. Para a
presente obra, foi cadastrado o concreto de fck 40 Mpa, conforme representado
a seguir:

Figura 14 – Propriedade cadastrada para o concreto de 40Mpa.

Por fim, é necessário cadastrar as ações e combinações às quais a
estrutura será submetida. A forma como o carregamento é cadastrado depende
do tipo de elemento ao qual será associado, podendo variar entre cargas
distribuídas linearmente ou em área, e pontuais. A discretização dos
carregamentos será fornecida nas próximas seções deste relatório.
Desta forma, o software é capaz de fornecer gráficos contendo os
esforços nos elementos estruturais analisados, para o seu posterior
dimensionamento de acordo com as normas e publicações mencionadas na
bibliografia deste memorial.

Superestrutura
Geometria do modelo
A Ponte Santa Júlia possui 5,65m de comprimento, que é a distância
entre as juntas dos encontros. Para o dimen
dimensionamento
sionamento da obra utiliza-se
utiliza
o vão
teórico, compreendido pela distância entre eixos de apoio (representados pelas
restrições de apoio no modelo de elementos finitos), e igual a 5,15 m.
Conforme tratado anteriormente, o tabuleiro é constituído de:


Laje, representada
epresentada por elementos de placa;



Barreira rígida e guarda
guarda-corpos,
corpos, representados por elemento de
barra fictícia.

A seguir estão dispostas imagens do modelo confeccionado:

Figura 15 – Modelo computacional em vista 3D da superestrutura.

Figura 16 – Modelo renderizado da superestrutura com espessuras condizentes.

Ações do modelo
Peso próprio da laje principal
O peso próprio dos elementos estruturais foi determinado pelo
software, assumindo as propriedades geométrica
geométricas
s e dos materiais, fornecidas
em 4.2.

Figura 17 – Módulo de Cargas: Peso próprio da laje principal

Pavimentação
Conforme descrito em 3.7.1.2:
= 2,40

/

³ ∙ 0,05

+ 0,20

/

²= ,

/

²

Figura 18 – Módulo de Cargas: Peso próprio da pavimentação.

Barreira rígida “New Jersey”
Conforme descrito em 3.7.1.4:
= 0,23m² x 2,50tf/m³ = ,

/

Figura 19 – Módulo de Cargas: Peso próprio da barreira rígida.

Guarda-corpos
Conforme descrito em 3.7.1.5:
= (0,08674m³ / 2m) x 2,5tf/m³ =

,

/

Figura 20 – Módulo de Cargas: Peso próprio dos guarda-corpos

Temperatura
Conforme descrito em 3.7.2.2.3, a variação de temperatura adotada é
de:
∆

=±

º

Figura 21 – Módulo de Cargas: Temperatura

Frenagem e aceleração
Conforme descrito em 3.7.2.2.1:
=

13,50
10,50 ∙
100,0

=

,

/

²

Figura 22 – Módulo de Cargas: Frenagem e Aceleração

Vento
Conforme descrito em 3.7.2.2.1, a solicitação mais desfavorável é:
Fv = (hsuper + hveículo)/2 F =

,

/

Figura 23 – Módulo de Cargas: Vento

Trem-tipo TB45 e multidão – Módulo de Pontes
Para o cálculo do trem tipo e carga de multidão foi utilizado o programa
robot Structural Analysis. A maioria das normas para dimensionamento de OAE
indica que cada ponto da estrutura deve ser dimensionado pelo arranjo de
cargas que produzirão as piores solicitações (momentos, cortantes, etc.).
Em virtude desta necessidade, o calculista de OAE’s tem que calcular
linhas de influência para cada tipo de resultado em vários pontos ao longo da
ponte. Baseando-se nas linhas de influência ele decide como arranjar as
cargas (veículo e multidão) na ponte. É obvio que quanto mais complexa for a
ponte, maior o trabalho para se calcular as linhas de influência e
carregamentos.
Robot Structural Analysis, calcula as linhas de influência e carrega a
ponte gerando os piores resultados possíveis:


Primeiramente o usuário define o modelo geométrico no Robot
Structural Analysis, carrega o modelo com todas as cargas
(como peso próprio, vento, recapa, etc.), inclusive cargas de
veículo e multidão e o calcula estaticamente;



São definidos os traçados de caminho os quais delimitam os
lugares onde onde passarão os veículos modelados;



Se calcula então as linhas de influência e carrega o modelo a fim
de encontrar os resultados máximos e mínimos de cada esforço
em cada ponto do modelo. O cálculo é orientado pelo usuário
que especifica parâmetros, como o número de faixas que podem
ser carregadas simultaneamente, valores de cargas, etc.;



O usuário pode inserir os resultados calculados, podendo
combinar os resultados de Pontes com os resultados das cargas

calculadas normalmente pelo programa (peso próprio, vento,
recapa, etc.);


Ainda, o usuário pode visualizar as linhas de influência e
arranjos de cargas calculados pelo programa.

O fundamento do cálculo é um modelo de veículo, imposto sobre um
traçado de caminho onde o usuário define a posição, tipo de veículo para cada
faixa. O programa carrega cada divisão com uma carga por área uniforme
unitária e calcula as linhas de influência e os respectivos arranjos críticos de
carga. Semelhante à análise por elementos finitos, a precisão dos resultados
aumenta ao dividir mais as faixas (aumentando o número de divisões n), porém
o tempo de processamento e o espaço de disco necessário também são
aumentados consideravelmente.
Vale ressaltar que, como a carga de multidão não deve

ser

considerada na mesma área que o trem tipo ocupa, uma métodologia de
cálculo que transformasse parte da carga do veículo no mesmo valor da carga
de multidão na pista foi necessária para a modelagem no software, deste modo
as cargas pontuais do TB-45, originalmente tendo 7,5

acabaram sendo

reduzidas no Robot Structural Analysis. Sendo que há 6 rodas no veículo, que
ele ocupa uma área de 18 ² e se que deseja transformar as cargas pontuais
em uma carga distribuída de 0,5

/

².
∙6
18

= 0,5
= 1,5

= 7,5 − 1,5 = 6
í

= 0,5

/

²

Portanto as cargas pontuais do TB-45 foram transformadas em cargas
pontuais de 6

e uma carga distribuída de 0,5

/

² a qual será modelada em

conjunto com a carga de multidão no Robot Structural Analysis.

Figura 24 – Traçado de caminho central para carregamento do trem-tipo.

Figura 25 – Traçado de caminho com o veículo próximo à barreira esquerda para
carregamento do trem-tipo.

Figura 26 – Traçado de caminho com o veículo próximo à barreira direita para
carregamento do trem-tipo.

Figura 27 - Propriedades cadastradas para o carregamento do trem
trem-tipo.

Figura 28 – Módulo de Cargas: Multidão.

Mesoestrutura
Geometria do modelo
A Ponte Santa Júlia possui dois encontros do tipo pilar parede. Para o
cálculo destes encontros a altura adotada é de 2,65m.
Conforme tratado anteriormente, o tabuleiro é constituído de:


Pilares-parede,
parede, representadoos por elementos de placa.

A seguir estão dispostas imagens do modelo confeccionado:

Figura 29 – Modelo computacional da mesoestrutura

Figura 30 – Modelo computacional renderizado da mesoestrutura.

Ações do modelo
Peso próprio dos pilares
pilares-parede
O peso próprio dos elementos estruturais foi deter
determinado pelo
software, assumindo as propriedades geométricas e dos materiais, fornecidas
em 4.2.

Figura 31 – Módulo de Cargas: Peso próprio da mesoestrutura representado através das
bordas vermelhas.

Temperatura
Conforme descrito
crito em 3.7.2.2.3,, a variação de temperatura adotada é
de:
∆

=±

º

Figura 32 – Módulo de Cargas: Temperatura

Empuxo de terra
A NBR 7187 em 7.1.4.1 cita que o empuxo de terra pode ser
considerado em ambas as extremidades caso não haja juntas intermediarias do
tabuleiro e desde que seja feita a verificação da ação do empuxo isoladamente.
Conforme descrito em Erro! Fonte de referência não encontrada.:

Figura 33 – Módulo de Cargas: Empuxo em apenas um pilar parede.

Figura 34 – Módulo de Cargas: Empuxo em ambos pilares-parede.

Cálculo das Armaduras
Após a confecção do modelo estrutural, podem
podem-se
se obter os esforços
solicitantes e conduzir o dimensionamento das armaduras necessárias. Cada
elemento estrutural será descrito conforme a metodologia utilizada.
Superestrutura
Laje Principal
Para o cálculo
ulo dos esforços da laje principal utilizou
utilizou-se
se o programa de
Robot Structural Analysis com as combinações de projeto.
O programa possui uma saída gráfica para os diagramas de momentos
fletores, onde são indicados os diagramas devidos aos carregamentos móve
móvel e
permanente, assim como os outros impostos.
Conforme ilustrado pelas figuras a seguir:
As solicitações extraídas pelo software de elementos finitos foram:


Mxpos = 4,09 tf.m/m;



Myneg = --46,69 tf.m/m;



Mydpos = 25,27 tf.m/m;



Myrdpos = 36,4 tf.m/m;

Conforme
rme ilustrado pelas figuras a seguir:

M pos=4,09 tfm/m

Figura 35 – Momentos Mx ELU da envoltória inferior obtidos no Robot Structural
Analysis.

M neg=-46,69 tfm/m

Figura 36 – Momentos My ELU da envoltória superior obtidos no Robot Structural
Analysis.

M pos=36,4 tfm/m
M pos=25,27 tfm/m

Figura 37 – Momentos My ELU da envoltória inferior obtidos no Robot Structural
Analysis.

Para o dimensionamento das armaduras, foram utilizadas planilhas de
cálculo. Vale notar que a referência de Mx e My está invertida nas planilhas:

CÁLCULO DAS LAJES
DADOS DE ENTRADA:
Ly = 9,70 m

fck = 40,0 MPa

Trem tipo = 45 t
P = 7,5 t
h laje = 0,400 m

h médio

pav

= 0,000 m

(distância entre eixos do veículo tipo)

p' = 0,50 t/m²

(lados)

Acontato = 0,32 m
cobr = 5,0 cm

h pré-laje = 0,000 m
h pav = 0,000 m

a = 2,00 m

(dimensionamento

p =0,50 t/m² (frente e atrás)

(Acontato : segundo tabela 3 - Rusch)
(Cobrimento da armadura)

g conc = 2,50 t/m³

γg = 1,35

g pav = 2,40 t/m³

γp = 1,50

(carregamento)

LAJE ENGASTADA - ENGASTADA (RUSCH TABELA 39)
Cálculo para o Mxm e Mym
Lx = 5,65 m

N pista = 2

Ly / Lx = 1,72
Lx / a = 2,825
t = (hpav + hlaje/2)*2 + Acontato
t = 0,72
t / a = 0,36

Cálculo do coeficiente de impacto
CIV = 1+1,06x(20/(Vão Livre+50))
CIV = 1,355
CNF = 1-0,05x(n-2)>0,9
CNF = 1,000
CIA = 1,250
Coeficiente de impacto = 1,69
a) Carga Permanente
Rüsch : Mxm → K = 0,0420

g = hpav * gpav + hlaje * gconc
g = 1,000 t/m²
M = K * g * Lx²
Mxm = 1,34 tm/m
Mym = 0,13 tm/m

Mym → K = 0,0040

b) Carga Móvel

Rüsch : Mxm → ML = 0,988

Mp = 0,111

Mp' = 3,538

Rüsch : Mym → ML = 0,184

Mp = 0,037

Mp' = 0,288

M = Ф * P * ML + Ф * p * Mp + Ф * p' * Mp'
Mxm = 15,64 tm/m
Mym = 2,61 tm/m
Dimensionamento
Md = γg * M perm + γp* M móvel
y = d - [d² - Md/(0,425*bw*fcd)]0.5

As' = 0,85 * bw * y * fcd / fyd

As = As' * Kf

Kf = [Mp / (Mp + Mg)] * 1,39
Mxm →

d = 0,328 m

bw = 1,00 m

Mxmd = 25,27 tm
As' = 18,71 cm²
Kf = 1,280
As = 23,95 cm²
Mym →

ø 25mm

d = 0,309 m

C/ 20,5cm

bw = 1,00 m

Mymd = 4,09 tm
As' = 3,08 cm²
Kf = 1,325
As = 4,08 cm²

ø 12,5mm

Cálculo para o Mxe
Lx = 5,65 m
Ly / Lx = 1,72 m
Lx / a = 2,83
t = (hpav + hlaje/2)*2 + Acontato
t / a = 0,36
Coeficiente de impacto = 1,69
a) Carga Permanente

Rüsch : Mxe → K = -0,0830
g = hpav * gpav + hlaje * gconc
g = 1,000 t/m²
M = K * g * Lx²
Mxe = -2,65 tm/m

C/ 30,1cm

b) Carga Móvel

Rüsch : Mxe → ML = 2,02

Mp = 0,77

Mp' = 5,228

M = Ф * P * ML + Ф * p * Mp + Ф * p' * Mp'
Mxe = -30,74 tm/m
Dimensionamento
Md = γg * M perm + γp * M móvel
y = d - [d² - Md/(0,425*bw*fcd)]0.5

As' = 0,85 * bw * y * fcd / fyd

As = As' * Kf

Kf = [Mp / (Mp + Mg)] * 1,39
Cálculo para o Mxe
d = 0,333 m

bw = 1,00 m

Mxed = -49,69 tm
As' = 38,33 cm²
Kf = 1,280
As = 49,05 cm²

ø 25mm

C/ 10,0cm

Cálculo para o Mxr
Lx = 5,65 m
Ly / Lx = 1,72 m
Lx / a = 2,83
t = (hpav + hlaje/2)*2 + Acontato
t / a = 0,36
Coeficiente de impacto = 1,69
a) Carga Permanente

Rüsch : Mxr → K = 0,0420
g = hpav * gpav + hlaje * gconc
g = 1,000 t/m²
M = K * g * Lx²
Mxr = 1,34 tm/m
b) Carga Móvel

Rüsch : Mxr → ML = 1,697

Mp = 0,272

Mp' = 1,504

M = Ф * P * ML + Ф * p * Mp + Ф * p' * Mp'
Mxr = 23,06 tm/m
Dimensionamento
Md = γg * M perm + γp * M móvel
y = d - [d² - Md/(0,425*bw*fcd)]0.5

As' = 0,85 * bw * y * fcd / fyd

As = As' * Kf

Kf = [Mp / (Mp + Mg)] * 1,39
Mxr →

d = 0,328 m

bw = 1,00 m

Mxrd = 36,40 tm
As' = 27,66 cm²

As = 36,33 cm²

ø 25,0mm

C/ 13,5cm

Portanto, as seguintes armaduras foram adotadas:






Armadura transversal
o

=

12,5

/25,0

o

=

12,5

/25,0

Armadura longitudinal no meio do vão
o

=

25,0

/12,5

o

=

25,0

/20

Armadura longitudinal na borda do vão
o

=

25,0

/12,5

o

=

25,0

/12,5

4.3.1.1.1 Verificação da flecha
O valor limite para flecha em lajes é dado por:
ã
=
250

10,00
= 0,04
250

Para a verificação de flechas, deve-se analisar a combinação de
esforços quase permanentes, conforme explicitado em 3.8.2.1. Do modelo
numérico, utilizando a combinação de solicitações adequada, obtém-se:

Figura 38 – Flechas de pontos característicos, em cm.

O deslocamento obtido é de 0,7cm, menor que o permissível, de 4,7
cm. Após obtido o deslocamento imediato ainda seria necessário o cálculo da
fluência, porém, o valor máximo para o coéficiente da flecha diferida

que

multiplica a flecha imediata é 2, ou seja, mesmo com o máximo de fluência o

deslocamento limite ainda estaria sendo atendido, portanto este calculo será
dispensado.
Laje de transição
Para o cálculo dos esforços da laje de transição utilizou
utilizou-se
se o método de
Rüsch, com o auxílio do aplicativo T
T-Rüsch.
A seguir estão dispostos os quadros obtidos através do software
mencionado:

Figura 39 – Valor de Mxm e Mxr no software TRüsch para a carga móvel.

Figura 40 – Valor de Mxm e Mxr no software TRüsch para a carga permanente.

Figura 41 – Valor de Mym no software TRüsch para a carga móvel.

Figura 42 – Valor de Mym no software TRüsch para a carga permanente.
CÁLCULO DAS LAJES DE TRANSIÇÃO
DADOS DE ENTRADA:

N pistas = 1,00

Ly = 4,00 m
Trem tipo = 45 t
P = 7,5 t

a = 2,00 m

(distância entre eixos do veículo tipo)

p' = 0,50 t/m²

(lados)

h pav = 0,00 m

Acontato = 0,32 m

h laje de transição = 0,30 m

cobr = 5,0 cm

h aterro = 0,40 m

fck = 40,0 MPa

Lx = 5,05 m

(altura média)

p = 0,50 t/m² (frente e atrás)

(Acontato : segundo tabela 3 - Rusch)
(Cobrimento da armadura)

γp = 1,50

g conc = 2,50 t/m³

g aterro = 1,80 t/m³

LAJE APOIADA - APOIADA (RUSCH TABELA 5)
Cálculo para o Mxm e Mym
Ly / Lx = 0,79
Lx / a = 2,53
t = (hpav + haterro + hlaje de transição/2)*2 + Acontato
t / a = 0,71

Cálculo do coeficiente de impacto
CIV = 1+1,06x(20/(Vão Livre+50))
CIV = 1,350
CNF = 1-0,05x(n-2)>0,9
CNF = 1,000
CIA = 1,250
Coeficiente de impacto = 1,69

a) Carga Permanente
Rüsch : Mxm → K = 0,1250

Mym → K = 0,0180

g = hpav * gpav + haterro * gaterro + hlaje de transição * gconc
g = 1,470 t/m²
M = K * g * Lx²
Mxm = 4,69 tm/m
Mym = 0,67 tm/m

γg = 1,35
g pav = 2,40 t/m³

a) Carga Permanente
Rüsch : Mxm → K = 0,1250
Mym → K = 0,0180
g = hpav * gpav + haterro * gaterro + hlaje de transição * gconc
g = 1,470 t/m²
M = K * g * Lx²
Mxm = 4,69 tm/m
Mym = 0,67 tm/m
b) Carga Móvel
Rüsch : Mxm → ML = 0,5550

Mp = 0

Mp' = 0,88

Rüsch : Mym → ML = 0,1880

Mp = 0

Mp' = 0,19

M = Ф * P * ML + Ф * p * Mp + Ф * p' * Mp'
Mxm = 7,77 tm/m
Mym = 2,54 tm/m
Dimensionamento
Md = γg * M perm + γp * M móv el
y = d - [d² - Md/(0,425*bw*fcd)]0.5
As = As' * Kf

As' = 0,85 * bw * y * fcd / fyd
Kf = [Mp / (Mp + Mg)] * 1,39
Mxm →

d = 0,240 m

bw = 1,00 m

Mxmd = 17,98 tm
As' = 18,50 cm²/m
Kf = 1,000
As = 18,50 cm²/m

Mym →

d = 0,244 m

ø 20mm

C/ 17,0cm

bw = 1,00 m

Mymd = 4,72 tm
As' = 4,53 cm²/m
Kf = 1,098
As = 4,97 cm²/m

ø 12,5mm

C/ 24,7cm

Portanto, as seguintes armaduras foram adotadas:


Armadura longitudinal
o



=

20,0

/15

Armadura transversal
o

=

10

/15

Barreira rígida
Conforme o item “5.2.3.4 Dispositivo de Contenção”, da ABNT NBR
7188:2013, “o elemento deve ser dimensionado para uma força horizontal
perpendicular à direção do tr
tráfego
áfego de 100kN e carga concomitante de 100kN”.
Os cobrimentos dos guarda
guarda-rodas
rodas é menor que nos outros elementos
devido as suas dimensões serem menores.
As barreiras rígidas serão executadas com concreto moldado “in loco”
de resistência característica igual ou superior a 40MPa. Sua geometria e o
dimensionamento estão representados abaixo:

Figura 43 – Detalhe barreira

Figura 44 – Dimensionamento das armaduras da

rígida

barreira rígida

Guarda-corpo
Foram previstos guarda
guarda-corpos
corpos de concreto. Para elaboração
elabor
deste
guarda-corpo utilizou-se
se os exemplos presentes no “Manual de Projeto de
Obras-de-Arte
Arte Especiais”.

Figura 45 – Detalhes guarda
guarda-corpo
corpo concreto. Fonte: Manual de Projeto de Obras-de-Arte
Obras
Especiais, pág. 47.

Conforme o item “5.2.3.4 Dispositivo de Contenção”, da ABNT NBR
7188:2013, “o elemento deve ser dimensionado para uma força horizontal
perpendicular à direção do tráfego de 100kN e carga concomitante de 100kN”.
Os cobrimentos dos guarda
guarda-corpos
corpos é menor que nos outros elementos
devido as suas dimensões
ensões serem menores.
Os guarda corpos devem ser executados com concreto moldado “in
loco” de resistência característica igual ou superior a 40MPa. Sua geometria
está representada abaixo:

Figura 46 – Detalhes guarda-corpo concreto.

Mesoestrutura
Pilares-parede
Esta obra conta com dois pilares
pilares-parede,
parede, que recebem todos os
carregamentos da superestrutura. Abaixo estão dispostos os resultados obtidos
através do modelo de elementos finitos, referentes às combinações do Estado
Limite Último (ELU).

Fk max= 125,4tf

Figura
igura 47 – Esforço axial no encontro E1=E2 (tf).

Mtk max= 3,48 tfm/m

Mlk max= 47,31 tfm/m

Figura 48 – Momento fletor no encontro E1=E2 (tf.m).

O dimensionamento das armaduras foi realizado com o auxílio de
planilhas de cálculo, conforme pode ser observado a seguir:
DIMENSIONAMENTO DOS PILARES E1 E E2
DADOS DE ENTRADA:
Ng1 = 59,61 t (reação carga perm. + peso próprio pilar)
Np max = 65,79 t (reação carga acidental máxima)

γg = 1,35
γp = 1,50

Np min = 0,00 t (reação carga acidental mínima)
fck = 40,0 MPa

gconc = 1,40

fyk = 500,0 MPa

gaço = 1,15

Npilares = 1 (número de pilares do pórtico)

g conc = 2,50 t/m³

ML1 = 15,39 t.m (frenagem e aceleração)
ML2 = 6,48 t.m (retração e temperatura)
ML3 = 0,00 t.m (empuxo de terras nas transversinas)
ML4 = 19,56 t.m (empuxo de terras nos pilares)
MT1 = 3,48 t.m (efeito transversal do vento)
Verificação para dispensa da análise dos efeitos de 2a ordem
Os pilares serão calculados considerando-os engastados na base e apoiados no topo. Para a determinação do
comprimento de flambagem adotaremos, a favor da segurança, 1.5x a altura do pilar.

Dados para os Pilares:
h = 5,65 m

H = 2,65 m

(Transversal)

ab = 1,00
ML = (ML1+ML2+ML3+ML4)/Npilares

N = (Ng1 + Np max)/Npilares

ML = 41,43 t.m

N = 125,40 t

le = 1,5*H
ix = [Ix / A]

b = 0,30 m

le = 3,98 m
0,5

Ix = h * b³ / 12

l = ( le / i)

(seção retangular)

Ix = 0,0127 m4

l1 = [25 + 12,5 * e1 / b] / αb

lx = 45,90

l1 = 38,77

e1 = ML / Nmax
e1 = 0,330 m

(Pilar Esbelto - calcular momento de 2a ordem)

(Longitudinal)

Dimensionamento para pilares com λ1 < λ < 90
1) CARGAS MÁXIMAS

N = Ng1 /Npilares+ Ng2 + Np max/Npil

N = 125,40 t

M1 = (ML1+ML2+ML3+ML4)/Npilares+(Ng1+Np max)/Npilares* b / 30
M1 = 42,68 t.m
n = Nd / (Ac * fcd)
n = 0,04
1/r = [0,005/(b * ( n + 0,5))] £ [0,005/b]
1/r = 0,01667 m -¹
M2 = 1/r * Nd * le²/10
M2 = 4,62 t.m
ML = M1+M2
ML = 47,31
ex / b = ML / [N * b]
ex / b = 1,258
MT = 3,48 t
ey / h = MT / [N * h]
ey / h = 0,005
fc = 0,85 * (fck / γconc)
fc = 0,2429 t/cm²
V1 = [γg * (Ng1/Npilares + Ng2) + γp * Np max/Npilares] / [fc * b * h]
V1 = 0,044
w = 0,2
r = w * [fc / (fyk / γaço)]
r = 0,0112
As = r * b * h

As min = (0,15 * Nd / fyd) ³ 0,006 * Ac

As = 189,4 cm²

As min = 101,70 cm²
As adotado = 189,4 cm²

Definição da armadura:
ɸ

mm²

cm²

n barras

8

50,3

0,50

377,0

10

78,5

0,79

242,0

12,5

122,7

1,23

155,0

16

201,1

2,01

95,0

20

314,2

3,14

61,0

22

380,1

3,80

50,0

25

490,9

4,91

39,0

32

804,2

8,04

24,0

40

1256,6

12,57

16,0

Portanto, a armadura adotada foi:


= 76 20,0



=

10,0

/20,0

.

Infraestrutura
raestrutura
Blocos sob os pilares parede
Os carregamentos foram obtidos através do modelo de elementos
finitos. Para fins de dimensionamento, optou
optou-se
se por considerar apenas o apoio
com as solicitações de maior magnitude, que estão dispostas na tabela a
seguir:
Tabela 9 – Reações nos apoios.

X1
4,12
9
4,12
9
4,12
9
4,12
9
4,12
9
4,12
9
4,12
9
4,12
9

Estaca
1
Estaca
2
Estaca
3
Estaca
4
Estaca
5
Estaca
6
Estaca
7
Estaca
8

X2
0,16
4
0,16
4
0,16
4
0,16
4
0,16
4
0,16
4
0,16
4
0,16
4

X3
18,67
0
18,67
0
18,67
0
18,67
0
18,67
0
18,67
0
18,67
0
18,67
0

X4
5,18
0
5,18
0
5,18
0
5,18
0
5,18
0
5,18
0
5,18
0
5,18
0

X5
0,43
5
0,43
5
0,43
5
0,43
5
0,43
5
0,43
5
0,43
5
0,43
5

X6
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0

∑ (Fz)
28,6 tf
28,6 tf
28,6 tf
28,6 tf
28,6 tf
28,6 tf
28,6 tf
28,6 tf
228,6 tf

Onde:


X1 – Força longitudinal, no eixo X;



X2 – Força
ça transversal, no eixo Y;



X3 – Força vertical no eixo Z;



X4 – Rotação no eixo X1 / Momento fletor em torno do eixo X;



X5 – Rotação no eixo X2 / Momento fletor em torno do eixo Y;



X6 – Rotação no eixo X3 / Torsor no eixo Z.

O dimensionamento das armaduras dos blocos foi realizado com o
auxílio de planilhas de Excel, conforme será disposto a seguir. Os dados
iniciais de entrada são:
fck=
fcd=
fyk=
fyd=
est=
acões
=

40,0 MPa
28,57 MPa
500,0 MPa
434,8 MPa
0,15 m
1,1

Tabela 10 – Localização das estacas no bloco.

Estaca 1

X
-0,250

Y
2,663

Estaca 2

0,250

2,663

Estaca 3

-0,250

0,888

Estaca 4

0,250

0,888

Estaca 5

-0,250

Estaca 6

0,250

Estaca 7

-0,250

Estaca 8

0,250

0,888
0,888
2,663
2,663

Z
0,05
0
0,05
0
0,05
0
0,05
0
0,05
0
0,05
0
0,05
0
0,05
0

8

X²
0,06

Y²
7,09

0,06

7,09

0,06

0,79

0,06

0,79

0,06

0,79

0,06

0,79

0,06

7,09

0,06

7,09

0,50

31,51

O dimensionamento das armaduras de tirante foi dado através das
seguintes fórmulas:
Á

ç

"x" =

Á

ç

" "=

Onde:
=√

∑
=(
)∙
sin

1,00

=tan− (

+

= (cos

− 0,10

= tan− ( )

)

∙ ) ∙ cos

= (cos ∙ ) ∙ sin

çõ

Obtendo, portanto, os resultados dispostos na tabela a seguir:
Tabela 11 – Cálculo das armaduras dos blocos.
As Calculado

Estaca
1
Estaca
2
Estaca
3
Estaca
4
Estaca
5
Estaca
6
Estaca
7
Estaca
8

X
0,15
cm²
0,15
cm²
0,44
cm²
0,44
cm²
0,44
cm²
0,44
cm²
0,15
cm²
0,15
cm²

Y
1,60
cm²
1,60
cm²
1,55
cm²
1,55
cm²
1,55
cm²
1,55
cm²
1,60
cm²
1,60
cm²

As,mín
1,40
cm²
1,40
cm²
1,40
cm²
1,40
cm²
1,40
cm²
1,40
cm²
1,40
cm²
1,40
cm²

As
Adotado
5

X
ø 16,0 10,05 cm²

5

Y
ø 16,0

10,05 cm²

5

ø 16,0 10,05 cm²

5

ø 16,0

10,05 cm²

5

ø 16,0 10,05 cm²

5

ø 16,0

10,05 cm²

5

ø 16,0 10,05 cm²

5

ø 16,0

10,05 cm²

5

ø 16,0 10,05 cm²

5

ø 16,0

10,05 cm²

5

ø 16,0 10,05 cm²

5

ø 16,0

10,05 cm²

5

ø 16,0 10,05 cm²

5

ø 16,0

10,05 cm²

5

ø 16,0 10,05 cm²

5

ø 16,0

10,05 cm²

O dimensionamento das armaduras do bloco foi realizado através do
método das bielas e tirantes, com o auxílio de uma planilha de Excel, conforme
retratado a seguir:
Verificação das tensões de compressão
nas bielas
- Junto ao Pilar
,

=

2,10

sin²

1,42
MPa

≤

60,00 MPa
Atendido

15,89
MPa

≤

24,29 MPa
Atendido

- Junto à estaca
,

=

0,85

sin²

Armaduras complementares
- Armadura de pele:
Asl = 0,10%.b.h (em cada
face) b =
2.φest =
31,00 cm
h = 50,00 cm
Asl = 1,55 cm²

adotado:

- Armadura de suspensção:
Asusp = X3 / (1,5.n).fyd
Asusp = 2,86 cm²

adotado:

4

φ 12,5mm = 4,91 cm²

(N2)

para n ≥ 3 estacas
3

φ 12,5mm = 3,68 cm²

(N3)

Verificação do cisalhamento por força
cortante
A dispensa de armadura transversal para a força cortante é permetida se:
VSd

≤

VRd1

com VRd1 = τRd . k . (1,2 + 40ρ) . bw . d

A verificação do esforço cortante é feita numa seção de referência S2, distante "d/2" da face do pilar
Na seção S2:
VSd =

2.Freação = 64,40 tf

Retornando ao cálculo da tensão resistente que dispensa a armadura transversal

τRd = 0,439
MPa k = 1,15
ρ = 23,48
VRd1 = 277,46 tf

Ok!

Através dos cálculos realizados para o dimensionamento dos blocos,
foi possível verificar que a geometria adotada no modelo estrutural de
elementos finitos encontra-se superdimensionada. Assim, adotou-se a altura de
0,50 m para os blocos de fundação.

Estacas
As

estacas

foram

dimensionadas

para

suportar

os

maiores

carregamentos observados na seção 4.3.3.
Foram adotadas estacas metálicas em perfil I. O dimensionamento
estrutural
ral das estacas metálicas, a fim de determinar a seção transversal do
perfil, foi feito com base nas propriedades do perfil W150X29,8.
O comprimento das estacas será abordado por ponto de apoio, de
acordo com o perfil geotécnico encontrado em cada local.

Apoio E1



Dimensionamento das estacas abaixo de E1

Foi adotado o comprimento de 18,00m para as estacas do apoio E1
respeitando o processo com o menor valor equivalente a carga admissível da
estaca.
Apoio E2


Dimensionamento das estacas abaixo de E2

Foi adotado o comprimento de 18,00m para as estacas do apoio E2
respeitando o processo com o menor valor equivalente a carga admissível da
estaca.
Engastamento
A ligação da estaca metálica ao bloco de coroamento deve ser feita de
modo que as cargas resistidas pelo bloco sejam transmitidas adequadamente e
com garantia de continuidade às estacas.
Inicialmente adotou-se um engastamento de 30 cm para as estacas, no
interior dos blocos. Porém, através de consultas realizadas em materiais de
empresas especializadas em perfis metálicos, constatou-se que esta prática é
inadequada.
Conforme o manual da Gerdau para estacas comprimidas, o
detalhe, muito difundido entre os calculistas de concreto armado, mostrado na
figura abaixo, que consiste em soldar uma chapa no topo da estaca não deve
ser adotado, pois, o mesmo, tem como principal inconveniente o fato do corte
do perfil metálico, na cota de arrasamento (após a cravação) onde será
soldada a chapa, ser feito com maçarico e em posição muito desfavorável para
o operador, trabalhando dentro da cava para a confecção do bloco e, na
maioria das vezes próximo do nível da água.
Nestas condições adversas de corte, resultará uma superfície sem
garantia de perpendicularidade ao eixo da estaca, além de se apresentar
irregular e, via-de-regra, não plana. Por esta razão o contato da chapa com a
área plena do perfil metálico fica prejudicado. Para agravar a situação,
normalmente a chapa é maior que a projeção da seção transversal do perfil,
exigindo que a solda desta ao perfil seja realizada por baixo da mesma, e,

portanto, sem qualquer controle da qualidade dessa solda.

Figura 49 – Engastamento das estacas com chapa metálica

Até a revisão da NBR 6122:2010 a ligação da estaca metálica com o
bloco podia ser feita embutindo-se a estaca 20 a 30 cm no bloco, conforme
figura abaixo, complementada por uma fretagem através de espiral posicionada
por cima da armadura de flexão do bloco. Esta proposição estava consolidada
pela experiência adquirida com a utilização de perfis empregados até aquela
época que eram fabricados pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ou
também para os trilhos (geralmente usados após desgaste nas ferrovias) e no
fato de que a armadura do bloco era distribuída uniformemente ao longo de sua
dimensão em planta.

Figura 50 – Engastamento das estacas metálicas com fretagem em espiral

Com o advento dos perfis metálicos confeccionados com aço de alta
resistência (portanto maiores cargas por estaca) e em função da nova redação
da NBR 6118:2010 que impõe que mais de 85% da ferragem calculada pelas
bielas se situe na região das estacas, este tipo de ligação do perfil com o bloco

é praticamente impossível. Por esta razão, hoje em dia utiliza-se o detalhe
apresentado na Figura abaixo (e uma vista na fotografia abaixo) em que se
envolve a estaca, abaixo da cota de arrasamento (“pescoço”) com concreto
armado e fretado para garantir a transferência da carga, por aderência, do
bloco á estaca. Para melhorar essa transferência de carga do bloco para a
estaca metálica a armadura, nessa região do “pescoço”, deve ser soldada na
estaca.

Figura 51 – Esquema de engastamento das estacas metálicas

Figura 52 – Estaca metálica com engastamento adequado.

