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1. INTRODUÇÃO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU pretende contratar empresa 

especializada para a prestação de serviços de engenharia civil – Município de Vitória do Xingu, 

com observância ao disposto na Lei nº. 8.666/93 e nas demais normas legais e regulamentares. 

 

2. OBJETO 

 

Construção de Galerias em tubos de concreto armado no município de Vitória do 

Xingu/PA. 

  

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

Na execução da obra serão previstos os SERVIÇOS PRELIMINARES; Licenças e taxas da obra 

(até 500m2); Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2,00x1,50)m; Elaboração de 

relatório de estudo de impacto ambiental; Mobilização de equipamentos em cavalo mecânico c/ 

prancha de 3 eixos; Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 

1,00 m; Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, DN 1500 mm, em caminhão carroceria 

com guindauto (munck) 11,7 TM; OBRAS DE ARTE - GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO 

ARMADO; Movimento de Terra; Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada 

vegetal, utilizando motoniveladora; Escavação mecanizada; Fundação; Estaca broca de concreto, 

diâmetro de 30cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque; Bueiros: 

confecção e instalação das bocas para os bueiros, bueiros e suas respectivas instalações; 

Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =1500mm, em concreto ciclópico, incluindo formas, 

escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro jazida e transporte.; Lastro de 

concreto magro c/ seixo - assentamento de tubos; Tubo de concreto para redes coletoras de 

águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 

interferências - fornecimento e assentamento; Aterro; Aterro incluindo carga, descarga, transporte 

e apiloamento; Serviços Finais; Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva; Limpeza 

final da área do canteiro na desmobilização das instalações pela preservação do meio ambiente. 

 
 

4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93 são obrigações da 

Contratada: 

a) A CONTRATADA se obriga a executar os serviços rigorosamente de acordo com o Projeto 

Básico, dando-lhes andamento conveniente, de modo que possa ser integralmente cumprido o 

prazo estipulado para o término dos serviços. 

b) A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos que serão 

obrigatoriamente de primeira qualidade. 

c) A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e 

aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar, quando em desacordo com o Projeto 

Executivo. 
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d) A CONTRATADA se obriga a respeitar rigorosamente, no que se referem a todos seus 

empregados utilizados nos serviços, a legislação vigente sobre tributos, trabalhos, segurança, 

previdência social e acidentes do trabalho, por cujos encargos responderá unilateralmente, em 

toda a sua plenitude. 

e) A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços e pela 

qualidade dos materiais empregados. 

f) Será exclusivamente da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de 

trabalho na execução dos serviços contratados bem como as indenizações eventualmente 

devidas a terceiros por danos pessoais e materiais oriundos dos serviços contratados, ainda 

que ocorridos em via pública. 

g) A CONTRATADA é obrigada a retirar do local da execução dos serviços, imediatamente 

depois de solicitado, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a 

critério da Fiscalização, venha apresentar conduta nociva, incapacidade técnica ou 

desrespeito a normas de segurança. 

h) Todas as medidas e quantidades referentes aos serviços a serem executados serão 

obrigatoriamente conferidas pela licitante antes da licitação dos serviços correndo por sua 

exclusiva responsabilidade a aferição das mesmas. 

i) Sempre que houver necessidade, as instalações a serem executadas deverão ser interligadas 

e compatibilizadas com as já existentes, de maneira que ambas fiquem em perfeitas 

condições de funcionamento. 

j) A CONTRATADA é obrigada a obter todas as licenças, aprovações, taxas e franquias 

necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos e obedecendo às 

leis, regulamentos e posturas referentes aos serviços e à segurança pública. É obrigada, 

outrossim, a cumprir quaisquer formalidades e ao pagamento, à sua custa, das multas 

porventura impostas pelas autoridades. 

k) A CONTRATADA deverá entregar à Fiscalização, termos de garantia de todos os materiais 

fornecidos e instalados, com validade mínima de 12 meses contados a partir da data de 

assinatura do termo de recebimento provisório. 

l) A CONTRATADA é responsável pela integridade dos bens e equipamentos durante seu 

manuseio por seus empregados ou à sua ordem, respondendo pelos danos a eles causados. 

m) Ao fim dos trabalhos, o ambiente deverá ser restituído devidamente limpo, removidos do local 

quaisquer sobras ou entulho. Eventuais manchas em paredes, forras ou móveis, ocorridas 

durante a execução das atividades deverão ser removidas. 

n) Manter, durante a execução do fornecimento contratado, as mesmas condições da habilitação; 

o) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem na aquisição objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor contratado. 

p) A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela execução de todas as obras, 

serviços e instalações, respondendo pela sua perfeição, segurança e solidez, nos termos do 

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 
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q) A CONTRATADA providenciará a contratação de todo o seu pessoal necessário, bem como o 

cumprimento às leis trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente sobre saúde, higiene 

e segurança do trabalho. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade 

por quaisquer acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, uso indevido de 

patentes registradas, resultantes de caso fortuito ou qualquer outro motivo, a destruição ou 

danificação do objeto, até a definitiva aceitação dos serviços contratados. 

r) Caberá também à CONTRATADA: 

 Qualquer serviço imprescindível à obtenção de autorização para início da obra, inclusive 

as providências necessárias de aprovação de projetos, arcando com as despesas daí 

decorrentes. 

 O registro da obra e/ou projetos no CREA /PA, bem como execução de placas de obra. 

s) A CONTRATADA responderá ainda: 

 Por danos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, a prédios 

circunvizinhos, à via pública e a terceiros, e pela execução de medidas preventivas contra 

os citados danos, obedecendo rigorosamente às exigências dos órgãos competentes; 

 Pela observância de leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos e/ou 

concessionárias. 

 Por acidentes e multas, e pela execução de medidas preventivas contra os referidos 

acidentes; 

t) Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO, 

logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 

exclusiva as despesas decorrentes desta providência. 

u) Nenhuma ocorrência de responsabilidade da CONTRATADA constituirá ônus à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU e nem motivará a ampliação dos prazos contratuais. 

v) Na execução de todos os serviços deverão ser tomadas as medidas preventivas no sentido de 

preservar a estabilidade e segurança das edificações vizinhas existentes. Quaisquer danos 

causados às mesmas serão reparados pela CONTRATADA sem nenhum ônus para a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA. 

w) Todos os empregados deverão estar cadastrados trabalhando com os devidos crachás, 

uniformizados e utilizando-se dos EPI's necessários. 

4.1 A fiscalização será exercida no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

XINGU e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-

responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

4.2 A Contratante se reserva o direito de rejeitar o serviço prestado, se em desacordo com os 

termos deste Projeto Básico e do instrumento convocatório.  

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93 são obrigações da 

Contratante: 
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a) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados, bem como realizar testes nos 

bens fornecidos, atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu 

aceite; 

b) Efetuar os pagamentos à Contratada nos termos do Edital; 

c) Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais. 

 

6. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E MODALIDADE LICITATÓRIA 

Previsto no Orçamento Anual 2021 devendo então o ordenador de despesas verificar a 

disponibilidade orçamentária para a alocação de R$ 846.064,65 (Oitocentos e quarenta e seis 

mil sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), para realização da obra. 

Esta obra, (conforme a Lei nº. 8.666, de 21.06.1993, Art.23, I - b); Art.6, VIII – a) e 

Art.45, § 1º, I, pode ser licitada na modalidade TM com empreitada por preço global e do 

tipo menor preço. 

 

7. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

O custo estimado foi calculado com base em projeto elaborado e orçado pelo Técnico da 

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura, Eng.° Civil Patrik Malta Viana, CREA-PA 

151954913-0  no valor de R$ 846.064,65 (Oitocentos e quarenta e seis mil sessenta e quatro 

reais e sessenta e cinco centavos), para realização da obra, onde os valores apresentados na 

planilha orçamentária tiveram como referência a planilha de composição de custo da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU e os itens que não faziam parte da planilha 

da Prefeitura foram compostos pelos Engenheiros da Secretaria. 

Sobre os custos foram aplicados 30% de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas e 126% 

de Encargos Sociais sobre o custo da mão de obra conforme demonstrativo abaixo: 

 

7.1 COMPOSIÇÃO DO BDI 30% 

1 – Impostos sobre o faturamento Percentual 

1.1 ISS 5,00% 

1.2 CONFINS 3,00% 

1.3 PIS 0,65% 

1.4 CPMF 0,00% 

1.5 IMPOSTO DE RENDA 0,00% 

1.6 CSLL 0,00% 

Sub-total 1 8,65% 

2 – Custos Indiretos Percentual 

2.1 Administração na obra 2,00% 

2.2 Chefia da Obra – Engenheiro Responsável 2,50% 

2.3 Despesas de viagem, transportes, hotéis e refeições  2,00% 

2.3 Administração Central 1,50% 

2.4 Encargos Financeiros 2,00% 
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Sub-total 2 11,00% 

3 – Bonificação Percentual 

3.1 Bonificação 10,35% 

4 – TOTAL GERAL 30,00% 

 

7.2 COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DO TRABALHO (%) 

A. Encargos sociais básicos           Mensalistas 

A 1. Previdência Social      20,00 

A 2. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço    8,00 

A 3. Salário-

Educação       2,50 

A 4. Serviço Social da Indústria 

(Sesi)      1,50 

A 5. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  

(Senai)    1,00 

A 6. Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa 

(Sebrae)    0,60 

A 7. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)   0,20 

A 8. Seguro contra os acidentes de Trabalho (INSS)   3,00 

A 9. Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário 

(aplicável  

       a todas as empresas constantes do III grupo da CLT- art.517)  1,00 

Total 1        37,80 

B. Encargos sociais que recebem as incidências de A  

B 1. Repouso semanal e 

feriados       

B 2. Auxílio-enfermidade     (*)  

B 3. Licença-paternidade  (*)  

B 4. 13º Salário       8,22 

B 5. Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / 

acidentes de trabalho /greves/falta ou atraso na entrega de materiais ou 

serviços)  (*)  

Total 2        8,22 

C. Encargos sociais que não recebem incidências Globais 

de A 
     

C 1. Depósito por despedida injusta: 50% sobre [A2 

+ (A2 x B)]    4,60 

C 2. Férias (indenizadas)  10,93 

C 3. Aviso-prévio (Indenizado)     (*) 10,20 

Total 3        25,73 

D. Taxas das reincidências            

D 1.Reincidência de A sobre B    3,15 

D 2. Reincidência de A2 sobre 

C3      0,87 
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Total 4    4,02 

PERCENTAGEM TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )         75,77 

      

   C N S VR   

 

 

         

   R$ 1,50 24 

R$ 

600,00 R$ 7,50    

Vale transporte (**)  6,00 

(Refeição mínima - café da manhã) (**)  5,68 

Refeições (**)       28,50 

Seguro de vida e acidentes em grupo 

(**)     3,25 

EPI - Equipamento de Proteção 

Individual (*)     4,80 

Ferramentas manuais (*)  2,00 

PERCENTAGEM TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 126,00 

(*) Adotado; (**) Itens que devem ser calculados segundo o critério de cada empresa.  

As fórmulas consideraram os seguintes itens: C - Custo médio da condução; N - Número médio 

de conduções; S - Salário médio mensal e VR - Vale refeição. 

   

 

7.3 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

Fica esclarecido que os valores apresentados são meramente referenciais, e têm a única 

finalidade de subsidiar as empresas licitantes a elaborarem suas propostas, não importando, em 

nenhuma hipótese, em compromisso da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU de 

atendimento de tais valores no período de contratação. Os valores constam na planilha do Anexo 

01. 

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços serão contratados para ter vigência a partir da data da publicação do extrato 

do contrato no mural da sede da prefeitura a qual servirá de marco para o início da contagem do 

prazo de execução dos serviços que é de 120 (cento e vinte dias).  

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços deverão ser executados, de acordo com o cronograma abaixo, podendo haver 

ajustes para se adequar a disponibilidade da área a ser afetada. O cronograma físico-financeiro 

consta no Anexo 02. 

 

10.  FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas e devidamente 

designadas pelo Secretário municipal de Obras, Viação e Infra estrutura, em cumprimento ao 

disposto no artigo 67 da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993. 

 

11. ANEXO 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS formuladas pelo Eng.° Civil Patrik Malta Viana, CREA-PA 

151954913-0 que consta em anexo, detalha os serviços a serem executados e é parte integrante 

deste Projeto Básico. 

 

Segue também em anexo o modelo de atestado de vistoria técnica. 

 

 

Vitória do Xingu, 23 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Eng.° Civil Patrik Malta Viana 

CREA-PA 151954913-0 

Fiscal da PMVX 
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ANEXO 01.02 

 

ATESTADO DE VISTORIA 

 

 

Atestamos, para o fim de atender ao previsto no Edital de XXXXXXXX nº -.........../2020, da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, que o (a) Sr(a). 

_____________________________________________ CPF n° _________________________, 

na qualidade de representante da Empresa 

______________________________________________________________________________

_, CNPJ_____________________________, telefone ___________________, compareceu na 

visita técnica, que objetiva a Construção de muro, guarita e reforma da casa de máquinas do 

reservatório de água na comunidade Leonardo da Vinci – km18 - no município de Vitória do 

Xingu/PA, para verificação e certificação das quantidades, medidas e estado das instalações a 

serem construídas e esclarecimento das atividades a serem executadas. 

 

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DO XINGU – PA, _____ de _______________ de 2021. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Representante da Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutura 

 

 

 

    

 

 

   ________________________________ ________________________________ 

Assinatura do vistoriado da Licitante Cargo e Identificação do  

                 Vistoriador da licitante  

 



ESTADO DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU 
CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 

 

  

Av. Manoel Félix de Farias, s/nº - Centro – CEP: 68.383-000 Vitória do Xingu-PA 

ORIENTAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE VISTORIA: O cabeçalho 

deste Anexo deverá ser preenchido pela licitante e, após, impresso para ser assinado pelo 

representante da Administração, quando da vistoria do local de execução. Este documento 

deverá constar do envelope “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, devidamente assinado 

pelo representante da Secretaria de obras, viação e infraestrutura e pelo vistoriador da 

empresa licitante. 

 

2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

2.1 - Os serviços serão inspecionados, pela PMVX, durante a execução dos mesmos. 

 

2.2 - Na proposta deverá constar que o prazo para a execução será de 120 dias. 

 

2.3 - Na proposta deverá consta que o prazo de validade da mesma não poderá ser inferior a 15 

dias, a partir da abertura. 

 

2.3 - Na proposta deverá constar que o início do serviço iniciará imediatamente após a Ordem de 

Serviços emitida pelo Setor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras da PMVX. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. Licenças e Taxas da obra (até de 500m2) 

A contratada será encarregada de obter todas a licenças necessárias ao início dos serviços, 

bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Inclui-se neste item as despesas 

decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade local. 

 

1.2. Placa de obra em lona com plotagem em gráfica 

Em local indicado pela Fiscalização, deverá ser colocada a placa da Obra, constituída de 

Lona com plotagem de gráfica com tamanho mínimo de (2,00m x 1,50m), fixada em estrutura de 

madeira de lei, obedecendo ao modelo e dimensão fornecida pela PMVX que objetiva a exposição 

de informações.  

Ao término dos serviços, a CONTRATADA se obriga a retirar a placa da obra, tão logo seja 

solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Observação: Será fornecida modelo de placa e ao término dos serviços, a CONTRATADA 

se obriga a retirar a placa da obra, tão logo seja solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

1.3. Elaboração de relatório de estudo de impacto ambiental 
 

O presente documento refere-se ao Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) que reflete as 

informações obtidas pelo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para o licenciamento da Construção 

e Instalação de Obras de Arte Correntes (Galerias), localizados no município de Vitória do 

Xingu/PA. 

O RIMA – Relatório de Impacto Ambiental deverá ter, consubstanciado, de forma objetiva e 

sintética, os resultados do estudo de impacto ambiental, em linguagem corrente e acessível a 

leigos, contendo, no mínimo: 

• Descrição sucinta do projeto e suas alternativas, nas fases de execução de obras e operação, 

ilustrada por desenhos, mapas, gráficos e demais técnicas de comunicação visual adequadas;  

• justificativas técnicas, econômicas e ambientais do projeto e da escolha adotada;  

• Indicação da compatibilidade do projeto com os planos, programas e projetos setoriais existentes 

e projetados para a área de influência;  

• Síntese do diagnóstico ambiental da área de influência;  

• Descrição dos principais impactos prováveis, positivos e negativos, identificados nas fases de 

execução de obras e operação do sistema;  

• Caracterização sucinta da qualidade ambiental futura na área de influência, para cada alternativa 

considerada, bem como com a hipótese de sua não realização;  
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• Descrição das medidas mitigadoras e sua eficiência, relacionando os impactos que não poderão 

ser evitados ou mitigados e o grau de alteração esperado;  

• Plano de acompanhamento e monitoramento dos impactos;  

• Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem geral). 

• Equipe técnica com respectivas assinaturas e ART’s. 

 

1.4. Mobilização de equipamentos em cavalo mecânico com prancha de 3 eixos 

 

Compreende os serviços de carga, transporte e descarga de equipamentos necessários a 

completa execução da obra.  

 

1.5. Confecção de Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização: 

 
 A CONTRATADA será responsável em confeccionar cavaletes segundo o manual de 

custos de infraestrutura de transporte do DNIT, que será representado abaixo: 

Figura 1 - Esquema representativo de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização – 1,00 x 1,00 m 

 

 

Disponível em: <http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-

1/Anexo012018Sinalizaodeobraseconservaorodoviria.pdf>. Acesso em jun. 2021. 

 

 

Figura 2 - Croqui esquemático de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização (sem escala) 

 

http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/Anexo012018Sinalizaodeobraseconservaorodoviria.pdf
http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/Anexo012018Sinalizaodeobraseconservaorodoviria.pdf
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Disponível em: <http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-

1/Anexo012018Sinalizaodeobraseconservaorodoviria.pdf>. Acesso em jun. 2021. 

 

1.6. Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, DN 1500mm, em caminhão 

carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm 

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência 

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão 

permitidos motoristas não habilitados no DETRAN. 

A CONTRATADA torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até 

a sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Ficam sob sua responsabilidade os 

cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no 

local de descarga, assim como todas as precauções necessárias durante o transporte. 

Ficam a cargo da CONTRATADA o seguro da carga, quando necessário, assim como do 

veículo. Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o 

transporte, será de sua inteira responsabilidade. 

Qualquer que seja o local de transporte, não serão permitidas pessoas viajando sobre a 

carga. 

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a 

transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou 

peso), mesmo dentro de canteiros de obras. 

A medição será realizada em tonelada por quilômetro de tubos efetivamente 

transportados, conforme quantidades definidas no projeto ou aprovadas pela Fiscalização. 

O serviço compreende carga manual ou mecânica dos tubos, descarga manual ou 

mecânica dos tubos do local de origem até o local de destino assim definidos pela Fiscalização. 

http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/Anexo012018Sinalizaodeobraseconservaorodoviria.pdf
http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/sicro/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/Anexo012018Sinalizaodeobraseconservaorodoviria.pdf
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2. OBRAS DE ARTE – GALERIAS EM TUBO DE CONCRETO ARMADO 

2.1. Movimento de Terra 

2.1.1. Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal: 
 

Deverá a CONTRATADA executar a limpeza com motoniveladora da área a qual será 

instalado o canteiro de obra, retirando todo ou qualquer tipo de entulho para aterro ou material 

proveniente de raspagem de mato (material orgânico), preservando árvores existentes e, quando 

se situarem nas áreas de edificações existentes e de arruamento deverá ser consultado a priori a 

Fiscalização. 

 

2.1.2. Escavação mecanizada: 

 

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, 

profundidade e declividade   da escavação.  Entretanto, em alguns casos, as escavações 

poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 

condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por 

processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou 

rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, 

a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações em caráter permanente deverão ser estabilizadas de 

maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Em caso de valas, deverão ser observadas as imposições do local do trabalho, 

principalmente as concernentes a segurança dos transeuntes e de animais. 

 

2.2. Fundação 

2.2.1. Estaca broca de concreto, diâmetro de 30 cm, escavação manual com trado 

concha, com armadura de arranque. 

Serão executadas estacas tipo broca nas cabeceiras das alas de contenção com diâmetro 

de 30 cm e profundidade indicada em projeto. Deverá ser realizada a amarração de arranque 

para os pilares de sustentação da estrutura. 

 

2.3. Bueiros: Confecção e instalação das bocas para os bueiros, bueiros e suas 

respectivas instalações 
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2.3.1. Boca para bueiro simples tubular, diâmetro =1500mm, em concreto ciclópico, 

incluindo formas, escavação, reaterro e materiais, excluindo material reaterro 

jazida e transporte. 

Para a execução de galerias com tubos de concreto deverá ser adotada a seguinte 

sistemática:  

 Escavação mecanizada em profundidade que comporte a galeria, sendo que a 

largura da vala deverá possuir sempre o diâmetro externo do tubo acrescido de 

50,00cm de cada lado. Caso a profundidade exceder 1,80m, a vala terá as paredes 

rampadas com ângulo interno de 120 graus. Sempre que houver necessidade, será 

previsto o escoramento descontínuo das valas, caso se julgue necessário, em 

função das rampas existentes (taludes instáveis), garantindo inclusive o 

recobrimento da canalização.  

 Compactação do berço da galeria de forma a garantir a estabilidade da fundação e 

a declividade longitudinal indicada.  

 Execução da porção inferior do berço com brita nº. 1 ou 2 ou lastro em concreto 

magro, com a espessura mínima de 5cm.  

 Colocação, assentamento e rejuntamento dos tubos, com argamassa de cimento-

areia, traço 1:4. Os tubos em concreto armado serão assentados sempre da 

jusante para a montante. Não deverão ser assentados tubos que apresentarem 

trincas ou bocas comprometidas.  

 Complementação do envolvimento do tubo com o mesmo tipo de concreto, 

obedecendo à geometria prevista no projeto-tipo e posterior reaterro com 

recobrimento mínimo de 15 cm acima da geratriz superior da canalização. 

 

Material para Construção de Abas e Dissipadores: Os materiais empregados na construção 

das Abas e Dissipadores poderão ser: concreto ciclópico, concreto simples, concreto armado ou 

alvenaria e deverão atender às prescrições e exigências previstas pelas normas da ABNT. Para 

as Abas e Dissipadores o concreto deverá ser preparado como estabelecido de forma a atender a 

resistência à compressão aos 28 dias. As dimensões deverão seguir os critérios de projeto e 

qualquer alteração a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada. 

 

2.3.2. Lastro de concreto magro com seixo – assentamento de tubos 

O lastro de concreto magro será executado em dimensões mínimas de 5 cm de espessura 

para acomodação e assentamento dos tubos de concreto nas galerias. 
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2.3.3. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500mm, 

junta rígida – fornecimento e instalação 

Compreende o serviço de fornecimento de tubos em concreto para galerias de águas 

pluviais com diâmetro de 1500mm. Não serão aceitos tubos que apresentarem trincas ou 

quebramentos maiores do que os permitidos pelas normas pertinentes. Todo e qualquer material 

deverá ser aceito pela FISCALIZAÇÃO de obra antes de sua respectiva instalação. 

Os tubos de concreto para galerias deverão ser do tipo e dimensões indicadas no projeto e 

de encaixe tipo ponta e bolsa, obedecendo às exigências da ABNT EB-6, ABNT MB-227, ABNT 

EB-103 e ABNT MB-228, consolidadas pela ABNT NBR-9794, para os tubos de concreto armado. 

Particular importância será dada à qualificação da tubulação, com relação à resistência quanto à 

compressão diametral, adotando-se tubos e tipos de berço e reaterro das valas como o 

recomendado. 

 

2.4. Aterro 

2.4.1. Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento 

Após finalizado o serviço de construção das galerias, fica a empresa responsável também pelo 

respectivo aterro do local. Se o mesmo for em via, esta deverá ficar em plena capacidade de 

trafego sem qualquer tipo de impedimento. 

 

3. SERVIÇOS FINAIS 

3.1. Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva: 
 

As placas deverão ser fixadas no suporte de sustentação com parafusos galvanizados com 

porcas e arruelas.  

Os itens que compõem as placas verticais deverão atender as exigências mínimas descritas 

a seguir:   

 Chapas de aço galvanizado, na espessura mínima de 1,25 mm, com no mínimo 270 

g/m² de zinco. A superfície posterior da chapa deverá ser preparada com tinta preta fosca;   

 As chapas para as placas deverão ser totalmente refletivas, sendo que a superfície 

que irá receber a mensagem deverá ser preparada com primer;   

 A película refletiva deverá ser com grau de intensidade refletiva do tipo “grau 

técnico” e constituído de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser 

resistente a intempéries, possuir grande grau angularidade de maneira a proporcionar ao sinal 

características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem alterações. Tanto a luz 

diurna, como a noite sob luz refletiva. 
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Medição: por metro quadrado de área de placa implantada. 

 

3.2. Limpeza final da área do canteiro na desmobilização das instalações pela 

preservação do meio ambiente: 

 

A empresa CONTRATADA será responsável pela limpeza de todo material fragmentado 

oriundo da desmobilização do canteiro de obras, a fim de manter a preservação do meio 

ambiente. Os serviços de limpeza serão acompanhados e orientados pela FISCALIZAÇÃO a qual, 

somente após uma inspeção final, permitirá a liberação das áreas de obra para o uso público. 

 

 

 

 

Vitória do Xingu, 23 de junho de 2021. 
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