Prefeitura Municipal de Aguaí
Avenida Olinda Cruz Braga, 215 – Parque Interlagos - CEP.: 13.860-000 - Aguaí - SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
[RE-REPUBLICADO] EDITAL DE CARTA CONVITE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ SP, COM SEDE AVENIDA OLINDA SILVEIRA CRUZ BRAGA,
215 – PARQUE INTERLAGOS - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ/SP, INSCRITA NO CNPJ: 46.425.229/000179, POR MEIO DO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. DANIEL GARCIA COBRA
MONTEIRO COM FULCRO NO DECRETO Nº 3.568 DE 14 DE JUNHO DE 2017, REALIZARÁ EM
SESSÃO PÚBLICA, LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE, PARA “CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO NOS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS E TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS EXISTENTES DO VIADUTO DA RUA JOAQUIM
JOSÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA RUA JOAQUIM JOSÉ
CRUZAMENTO COM AS AVENIDAS PRESIDENTE CASTELO BRANCO E RUI BARBOSA” REGIDA
PELA LEI Nº 8.666 DE 21/06/93 E DEMAIS NORMAS REGULAMENTARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE. E
SUAS ALTERAÇÕES, E DE CONFORMIDADE COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PRESENTE
EDITAL.
PREÂMBULO
CARTA CONVITE n° 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEC ADM/ LIC n° 051/2019
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: nº 01- HABILITAÇÃO e 02-PROPOSTAS: ATÉ AS 09:00 horas do
dia 21/05/2019, na sala de Licitações na Prefeitura Municipal de Aguaí, os quais deverão ser protocolados,
sito à Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215, Pq. Interlagos, Aguaí – SP.
ABERTURA DOS ENVELOPES: nº 01 - HABILITAÇÃO e 02 PROPOSTAS: às 09:30 horas do dia
21/05/2019, na sala de Licitações na Prefeitura Municipal de Aguaí, sito à Avenida Olinda Silveira Cruz
Braga, 215, Pq. Interlagos, Aguaí – SP.
O Senhor JONAS CAVARETTO DA SILVA JUNIOR, Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, por força da designação inserta na Portaria nº 075/2018, torna
público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade CARTA CONVITE nº.
003/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL Processo Administrativo Sec Adm/Lic nº.
051/2019, objetivando a “Contratação de empresa especializada para execução de
recuperação nos elementos estruturais e tratamento das patologias existentes do Viaduto
da Rua Joaquim José, com fornecimento de material e mão de obra, na Rua Joaquim José
cruzamento com as Avenidas Presidente Castelo Branco e Rui Barbosa.”
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que
dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço
mencionado no Preâmbulo.
A sessão de processamento da Licitação será realizada na Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215,
Parque Interlagos, e será conduzida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado nos
autos do processo em epígrafe.
O Edital encontra-se disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Aguaí www.aguai.sp.gov.br,
área de licitações, podendo também ser solicitada uma cópia através de protocolo no setor de tributação
localizado na Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215, Parque Interlagos.
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I – DO OBJETO
1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de
recuperação nos elementos estruturais e tratamento das patologias existentes do Viaduto da Rua Joaquim
José, com fornecimento de material e mão de obra, na Rua Joaquim José cruzamento com as Avenidas
Presidente Castelo Branco e Rui Barbosa, conforme especificações e medição constantes do Termo de
Referência, que integra este Edital no anexo I, Planilha Orçamentária constante no anexo II e Cronograma
Físico Financeiro, inserto no anexo III do presente edital.
2. As despesas do presente certame licitatório onerarão o seguinte elemento econômico:

02.07.05 15.4520022.1012 4.4.90.51.00 554 01 (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS
URBANOS E MEIO AMBIENTE – OBRAS - URBANISMO – SERVIÇOS URBANOS - AGUAÍ MAIS FORTE
– OBRAS – OBRAS E INSTALAÇÕES).

3. O valor estimado dessa licitação é de R$ 232.140,47 (duzentos e trinta e dois mil, cento e quarenta reais
e quarenta e sete centavos), com base na CPOS 175 (mar/19)

4. O prazo de execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias.

5. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses.
II - DA PARTICIPAÇÃO
1. Poderão participar desta licitação, os interessados, empresas do ramo pertinente ao objeto descrito no
item I.
2. As empresas convidadas ou não convidadas, mas interessadas em participar do presente certame,
deverão manifestar seu interesse junto ao Setor de Licitações, sito à Avenida Olinda Silveira Cruz Braga,
215, Pq. Interlagos, Aguaí – SP; até 24 (vinte e quatro) horas da data e horário previsto no preâmbulo, cujo
objeto seja compatível com o da presente licitação.
3. Quanto às Microempresas e empresas de pequeno porte:

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da preferência prevista na
Lei Complementar nº 123/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV
deste Edital, e apresentada FORA dos envelopes nº 1 (habilitação) e nº 2 (Proposta).

3.1. Para fins de comprovação que se encontram enquadradas nas condições de microempresas, Empresas
de Pequeno Porte ou equiparadas, 01 (um) dos seguintes documentos:
a) Certidão de Enquadramento (ME ou EPP), expedida pela Junta Comercial do seu Estado, caso exerçam
atividade comercial;
b) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área que não a
comercial.
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c) Declaração elaborada, preferencialmente em papel timbrado, e subscrita por seu representante legal de
que a licitante se enquadra na condição de Micro Empresa,

4. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue:

4.1 - Quanto aos representantes:
a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento
constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma
reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas
e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame (conforme modelo contido no Anexo XII). No caso de instrumento particular, o
procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento
oficial que contenha foto.

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder
praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de
participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar
ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há
de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais
licitantes retardatários.
f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles
poderá representar apenas um licitante credenciado.

5. Declaração que a empresa aceita todas as condições contidas neste Edital; conforme modelo de
declaração inserto no anexo VI, FORA dos envelopes nº1 (habilitação) e nº 2 (proposta).
6. Para participar a licitante deverá apresentar 02 (dois) envelopes, devidamente fechados de forma a não
permitir violação, contendo no envelope de nº 01 os documentos de "HABILITAÇÃO" e no envelope nº 02
– “PROPOSTA DE PREÇO”.
7. Os envelopes deverão conter na parte externa, os seguintes dizeres:
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ/SP
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
CONVITE Nº- 003/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO SEC ADM/LIC Nº - 051/2019
NOME DA PROPONENTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ/SP
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA
CONVITE Nº- 003/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO SEC ADM/LIC Nº - 051/2019
NOME DA PROPONENTE
8. Os envelopes deverão ser entregues no endereço e horário mencionado no preâmbulo deste Edital.
9. A entrega poderá ser feita por qualquer pessoa em nome da empresa. No entanto, somente o
representante devidamente autorizado na forma prevista no item 4 – SUB ITEM SEGUINTES deste Edital,
e que poderá exercer qualquer outra prerrogativa ou praticar qualquer ato dentro da presente licitação.
10. Em hipótese alguma será concedida, substituição do conteúdo dos mesmos ou, ainda, a correção do
que constar nos documentos e propostas.
11. Será vedada a participação de empresas:

11.1. Declaradas inidôneas para licitar e contratar com o poder público;
11.2. Suspensas de participar de licitações realizadas pela Prefeitura de Aguai;
11.3. empresas das quais participe, seja a que título for, servidor público municipal de Aguaí;
11.4. Daqueles que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município
de Aguaí, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou estejam
impedidos de licitar e contratar.
12. A participação nesta licitação implica no atendimento ao preenchimento de todas as condições de
habilitação e requisitos da proposta.
III – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
1. O envelope nº 01- HABILITAÇÃO deverá conter os seguintes documentos:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades comerciais;

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem;
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d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a
atividade assim o exigir.

1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 1.1 não precisarão constar do
Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Comprovação de regularidade de débito com a, Fazenda Estadual (Certidão de Regularidade e ICMS –
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida
Ativa do Estado da Sede da Licitante emitida via internet ou declaração de isenção ou de não incidência
assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei e Fazenda Municipal (Certidão Negativa
ou positiva com efeito de negativa de Tributos Mobiliários) da sede da licitante ou outra prova equivalente,
na forma da lei;

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) mediante a apresentação da CND
- Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, 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, (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida via internet pelo TST - Tribunal Superior
do Trabalho).

g.) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrição;

g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, conforme Lei
Complementar nº 155 de 27 de Outubro de 2016, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar
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da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta Administração,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

g.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.1, implicará na decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos
licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art.
4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº. 10.520/02

1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou Inscrição da licitante e seus respectivos técnicos na entidade profissional competente, no
caso, CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo).

b) Comprovação de capacidade técnica-operacional da empresa-licitante, de serviços pertinentes e
compatíveis em características, com as constantes dos objetos deste Edital, através de certidão(ões) ou
atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados das respectivas
Certidões de Acervo Técnico – CAT nos termos do art. 30, § 1º da Lei 8.666/93, contemplando os seguintes
serviços, devidamente registrado no órgão competente CREA ou CAU, no(s) qual(is) se indique(m) a
execução dos seguintes serviços, que correspondem às parcelas de maior relevância do objeto licitado,
indicando as quantidades que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da quantidade do objeto
similar licitado, sendo um dos itens abaixo apresentado:
DESCRIÇÃO

MEDIDA

Junta estrutural com perfil elastométrico e lábios poliméricos para obras

QTD TOTAL

M

44,80

(tixotrópica),

M³

2,665

Içamento de Obra de arte – Pórtico de 500 toneladas, mobilização e

SV

1

de arte, movimentação máxima 55 mm ou;
Reparo

superficial

com

argamassa

polimérica

bicomponente ou;

desmobilização

c) Comprovar o vínculo profissional dos engenheiros com a licitante, que poderá ser comprovado mediante
contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, como segue:
c.1) no caso de profissional empregado, por meio de Ficha de Registro de Empregado ou cópia autenticada
da Carteira de trabalho e Assistência Social – CTPS.
c.2) no caso de profissional proprietário ou sócio da empresa licitante, mediante apresentação do contrato
social em vigor.

Prefeitura Municipal de Aguaí
Avenida Olinda Cruz Braga, 215 – Parque Interlagos - CEP.: 13.860-000 - Aguaí - SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
c.3) no caso de sociedade por ações, ato constitutivo em vigor, acompanhado da prova de eleição de seus
administradores em exercício.
c.4) no caso de profissional autônomo, mediante contrato de prestação de serviços, conforme disposto na
sumula nº 25 do TCE/SP: “Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar
mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo
possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execução dos serviços”.

d) Declaração firmada pela licitante, de que o profissional indicado para fins de comprovação de Capacitação
Técnico-Profissional na alínea anterior (e), participará da obra objeto da presente Licitação e dispensará
assistência permanente, devendo o mesmo assinar a ”ART Anotação de Responsabilidade Técnica” ou
“RRT Registro de Responsabilidade Técnica” inicial da obra, conforme ANEXO XIII.

1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida há no máximo 90 dias pelo
distribuidor da sede da empresa licitante.

b) No caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar, na fase de habilitação, o Plano de
Recuperação Judicial devidamente homologado pelo juízo competente e em pleno vigor..

c) Comprovante de depósito de garantia, na importância, correspondente a 1,0% (um por cento) do valor
estimado do contrato, nos termos do artigo 31, III, da Lei 8.666/93, em qualquer uma de suas modalidades
(dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária): R$2.321,40 (Dois mil, trezentos e
vinte e um reais e quarenta centavos).
c.1) A garantia das licitantes consideradas inabilitadas será restituída após decorrido o prazo para
interposição de recursos ou após julgamento dos recursos eventualmente interpostos.
c.2) A garantia das licitantes consideradas habilitadas e não vencedoras será restituída após a adjudicação
do objeto à licitante vencedora desta licitação.
c.3) A garantia da licitante vencedora será restituída após a prestação da garantia para contratar

d.) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível, e apresentados
na forma da lei e registrados, assinados por profissional competente e pelos diretores da empresa, vedada
à substituição por balancete ou balanços provisórios, comprovando a boa situação econômico-financeira da
licitante.
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d.1) As empresas recém constituídas, ou seja, aquelas constituídas no exercício em andamento,
comprovarão sua boa situação financeira através de Balancete devidamente assinado e encerrado até o
mês que antecede o certame, bem como extrair deste, e atender todas as demonstrações exigidas para os
licitantes.
d.2) O demonstrativo financeiro deverá ser apresentado da seguinte forma:
I)- Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1,00:
ILC = AC , onde
PC
AC = Ativo Circulante;
PC= Passivo Circulante.

II)- Índice de Liquidez Geral- ILG – igual ou superior a 1,00:
ILC = AC + RLP , onde
PC+ ELP
AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizável a Longo Prazo;
PC = Passivo Circulante;
ELP= Exigível a Longo Prazo.

III)- Solvência Geral – igual ou superior a 1,00:
SG = AT______

, onde:
PC+ ELP

SG = Solvência Geral;
PC = Passivo Circulante;
ELP= Exigível a Longo Prazo;
AT- Ativo Total. (Excluído o valor ref. ao compensado e as despesas antecipadas)
IV)- Todos os índices apresentados devem estar acompanhados das respectivas
memórias de cálculo.

e) As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado assim como as demonstrações
contábeis e as demais empresas deverão apresentá-lo, através da cópia extraída do livro diário devidamente
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arquivado no órgão competente, assinado por contador com registro no CRC e pelo sócio gerente, incluindo
o termo de abertura e encerramento;

f) As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverão
apresentar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, referente ao último exercício social exigível,
com o respectivo recibo de entrega. A boa situação financeira das ME e EPP será comprovada mediante a
verificação da Declaração do IRPJ em confronto com a proposta apresentada.
f.1) As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que NÃO
optantes pelo simples nacional, deverão apresentar Escrituração Contábil Fiscal (ECF), referente ao último
exercício, com o respectivo recibo de entrega.
f.1.a) Na impossibilidade da impressão da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) tratando-se documento fiscal
acima de 100 folhas, será aceito o respectivo documento em formato digital, em arquivo “pdf” salvo em CDROM, com declaração firmada pela empresa e assinada por seu responsável, conforme ANEXO XVII.

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) Declaração feita pela empresa indicando expressando os seguintes itens:

a.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de acordo com o § 2º do
art. 32 da Lei 8.666/93 e suas alterações; conforme ANEXO XV
a.2. Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal
(Lei nº 9.854/1999). Anexo V.
c) Declaração de inexistência de impedimento legal, em conformidade com o modelo inserto no anexo VII.
d) Atestado de visita técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços Urbanos e Meio
Ambiente, comprovando que local onde será executada a obra objeto deste Edital, foi vistoriado pelo licitante
constando, neste documento, que o mesmo tomou conhecimento das condições locais e de todos elementos
técnicos, necessários ao cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A visita técnica, que será
coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, e deverá ser
efetuada, mediante agendamento prévio entre o período de 13 de maio de 2019 até 21 de maio de 2019,
observando o prazo legal previsto no artigo 21, § 2º da Lei 8.666/93, através de um funcionário responsável
pelo setor, entrando em contato pelo telefone (19) 3653-7117 / (19) 3653-7100, OU Declaração da Dispensa
de Visita Técnica conforme ANEXO XI.
e) Termo de ciência e notificação devidamente preenchido e assinado conforme anexo IX.
f) Declaração de inexistência de vínculo conforme artigo 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93, conforme modelo
ANEXO XIV.
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g). Os documentos para habilitação deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia
autenticada, ou por publicação em órgão de Imprensa Oficial e permanecerão anexados ao processo.
h). Quando não houver explicitação do prazo de validade nos documentos referidos nos itens, os mesmos
serão aceitos quando emitidos em data não anterior a 30 (trinta) dias da data prevista para a apresentação
do envelope nº 01 - HABILITAÇÃO.
IV – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA
1. As propostas deverão ser de forma clara, concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, constando das
mesmas a identificação da proponente, a assinatura de seu responsável legal e as seguintes especificações
mínimas:
1.1. A empresa licitante proponente deverá preencher Modelo de Proposta – ANEXO X – que integra o
presente Edital, com os preços unitários e total e Planilha Orçamentária conforme ANEXO II, Cronograma
Físico-Financeiro conforme ANEXO III e Planilha de BDI conforme ANEXO XX que devem ser entregues
juntas. Será aceita planilha computadorizada pela proponente, desde que guarde, sob pena de
desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha do MUNICÍPIO, no que se referem às atividades,
unidades e quantidades.
1.2. Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura do envelope nº
02;
1.3. O prazo para execução dos serviços, não poderá ser superior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data da assinatura da autorização para início dos serviços;
1.4. A alteração do contrato que implique em prorrogação de prazo, somente será admitida nos casos de
alteração e/ou acréscimo do objeto contratado, caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
2. Os preços deverão incluir todos os impostos, seguros, taxas, contribuições sociais, transporte e quaisquer
outras despesas relacionadas com o objeto da presente licitação;
3. Os preços serão fixos e irreajustáveis.
4. As licitantes poderão incluir nas respectivas propostas, informações adicionais, catálogos ou quaisquer
outros elementos elucidativos sobre as mesmas.
V - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
1. A Comissão de Permanente de Licitação efetuará, no local e período referidos no preâmbulo do presente
edital, o recebimento dos envelopes nº 01 - HABILITAÇÃO e 02 - PROPOSTA.
2. Imediatamente após o encerramento do prazo de recebimento dos envelopes, terá início à abertura
destes, que será dividida em 02 (duas) fases:
2.1. Primeira fase consistirá na abertura dos envelopes nº 01 - HABILITAÇÃO
2.2. Os conteúdos dos envelopes - HABILITAÇÃO serão conferidos e examinados pela Comissão de
Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes, sendo rubricados, folha a folha; e
2.3. As licitantes que não apresentarem os documentos previstos no item III ou apresentarem-nos com
vício, defeito ou fora do prazo de validade, serão inabilitadas pela Comissão de Licitação, sendo-lhe
devolvidos fechados os envelopes nº 02, tais como foram recebidos, ao final do prazo recursal.
3. Durante o transcurso das sessões de abertura e/ou julgamento da habilitação e das propostas os
representantes credenciados dos licitantes poderão fazer constar da ata qualquer declaração,
manifestação ou impugnação.
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4. Os licitantes habilitados nesta primeira fase não poderão, na fase de abertura dos envelopes nº 02
PROPOSTA, serem desclassificadas por motivos relacionados com capacidade jurídica, técnica,
idoneidade financeira, e/ou regularidade fiscal, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos
após o julgamento.
A Comissão de Licitações, após o recurso definitivo da fase de habilitação, isto é, após o julgamento dos
eventuais recursos interpostos ou na ausência destes, em ato público previamente designado e para qual
os licitantes habilitados serão convocados, dará início à Segunda fase, com abertura dos envelopes nº 02
PROPOSTA DE PREÇO, dos licitantes habilitados. Caso a Comissão de Licitação julgue os documentos
de habilitação na própria Sessão de Abertura dos Envelopes nº 01 e os representantes legais de todas as
empresas (conforme item subitem 2 do inciso VI deste Edital) abram mão do prazo recursal através do
registro em ata, poderá a Comissão proceder a abertura dos envelopes de nº 02 – PROPOSTA, na mesma
sessão.
5. Os licitantes somente poderão retirar suas propostas, desistindo de concorrer no certame, antes do
encerramento da fase de habilitação, obrigando-se, após conhecimento dos preços ao cumprimento das
condições ofertadas até o término do prazo do contrato.
6. Para efeitos de julgamento das propostas poderá a Comissão de Licitação proceder, a qualquer tempo,
diligências para esclarecer e/ou melhor, fundamentar suas decisões.
7. A classificação das propostas será efetuada na ordem crescente dos valores apresentados.
8. De todas as sessões serão lavradas atas, sendo as mesmas assinadas pelos membros da Comissão de
Licitações e pelos representantes das licitantes, credenciados na forma prevista no item subitem 2 do inciso
VI, eventualmente presentes.
9. Para exercício do direito de petição, as intimações, avisos e comunicações, bem como o resultado final
da licitação, serão feitas através de e-mail, telegrama, carta registrada com aviso de recebimento ou por
carta devidamente protocolada, salvo nas hipóteses em que a Lei nº 8.666/93, expressamente, determine
a publicação da Imprensa Oficial, caso em que serão feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
10. O critério adotado para o julgamento das propostas é o de MENOR PREÇO (GLOBAL).
11. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no parágrafo 2º do
artigo 3º da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio,
na presença dos licitantes.
VI – DO RECURSO

1. Dos atos decorrentes desta licitação caberão recursos na forma do disposto no artigo 109 da Lei nº
8.666/93.
2. A participação em qualquer ato da presente licitação executada o disposto no item II (entrega dos
envelopes nº 01 e nº 02), deverá ser feita por representante legal da empresa, devidamente credenciado
por contrato social ou ato constitutivo, ou, ainda, mediante procuração por instrumento público ou particular,
neste caso com firmas dos outorgantes devidamente reconhecidas em Tabelionato de Notas, identificandose através de Cédula de Identidade.
VII – DA FORMA DE PAGAMENTO
1. O pagamento será efetuado em ATÉ 15 (quinze) dias, contados do aceite da nota fiscal/fatura no protocolo
do Almoxarifado Central, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo.
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2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
começara a fluir da data de sua reapresentação.
3. O pagamento será efetuado através de depósito bancário em quinze dias a contar do recebimento do
objeto da licitação, em conformidade com o cronograma físico financeiro constante do presente edital, e da
documentação fiscal, devidamente atestada no protocolo do Almoxarifado Central.
4 - Não será efetuado em hipótese alguma pagamento através de boleto bancário.
5 - Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do
artigo 74 da Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao
mês, calculados "pro rata tempore" em relação ao atraso verificado.
VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1. Responsabilizar-se pela exatidão dos serviços e qualidade dos materiais, obrigando-se a reparar,
exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras
irregularidades ocorridas na execução.
2. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução,
pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo.
3. Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene de trabalho, fornecendo os
adequados equipamentos de proteção individual a todos que trabalharem, ou por qualquer motivo
permanecerem na obra.
4. Entregar na Prefeitura, no início dos trabalhos, a respectiva ART - anotação de Responsabilidade Técnica
junto ao CREA ou RRT – registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU, devidamente preenchida e
quitada.
5. Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto
contratado.
6. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem na obra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7. A Contratada é obrigada a fornecer à Contratante, planilha demonstrativa dos percentuais relativos ao
custo global da mão-de-obra, materiais e equipamentos, nos termos da Ordem de Serviços nº 209 de
20/05/99, do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sob pena de responsabilidade. Este documento
será parte integrante do contrato.
XIX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um engenheiro, que será o representante
da contratante especialmente designado para esse fim através da autorização para início da obra.

X – DO CONTRATO
1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante expedição de ordem de
fornecimento e contrato, constante do anexo VIII.
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2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária
perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a
Fazenda Nacional (Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e dívida ativa da União)
estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico
hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos
passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada
para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 2 deste
item XI, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena
de a contratação não se realizar.
2. A adjudicatária deverá, no prazo de 2 (dois) dias corridos, providenciar a retirada da ordem de
fornecimento.
3. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que trata o subitem 2 deste item XI, ou se recusar a assinar o contrato (ou retirar o
instrumento equivalente), serão convocadas as demais licitantes classificadas, com vistas à celebração da
contratação.
4. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE e
veiculação na Internet.
5. As normas e condições estabelecidas por este EDITAL e pela proposta vencedora, farão parte integrante
do CONTRATO, cuja minuta se encontra no anexo VIII, bem como outras condições necessárias à fiel
execução do objeto desta licitação.
6. O contrato deverá ser assinado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data da comunicação
do resultado final da licitação.
7. Os preços constantes da proposta serão fixos e irreajustáveis.
XI - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
Nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento – 0,5%
– sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado na execução dos
serviços, até o limite de dez por cento – 10% – do valor empenhado, após três – 03 – dias da notificação
escrita pela fiscalização do CONTRATANTE, por não estar executando o objeto licitado nos termos do Edital.
§ 1º. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das
condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei
Federal nº. 8.666/93:
I – advertência;
II – multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato;
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por
prazo não superior a 02 (dois) anos e,
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
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§ 2º. Fica estabelecido multa no percentual de 4% (quatro por cento) do valor da fatura mensal por dia, até
o limite de 10 (dez) dias por irregularidades, tais como:
a) não atendimento às determinações para manter em número de pessoal e equipamentos necessários a
execução dos serviços;
b) não fornecimento das informações solicitadas pela fiscalização;
c) fraude ou sua tentativa na execução dos serviços e ou contratação de mão-de-obra, admitindo
profissionais não qualificados ao desempenho das atividades a ele atribuídas;
d) impedir o acesso da fiscalização às obras e serviços executados pela CONTRATADA.
§ 3º. O CONTRATANTE poderá ainda sugerir o cancelamento da nota de empenho e impor à firma outras
sanções legais cabíveis, inclusive a de comunicar a todos os órgãos federais, estaduais e municipais sobre
a inidoneidade da mesma.
§ 4º. As multas elencadas na presente Cláusula, serão descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela CONTRATADA em conta
corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias
a contar da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
§ 5º. A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras.
XII – DO VALOR E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

1. A despesa, estimada é no valor de R$ 232.140,47 (duzentos e trinta e dois mil, cento e quarenta reais e
quarenta e sete centavos), com base na CPOS 175 (mar/19) e onerará o seguinte elemento econômico:
02.07.05 15.4520022.1012 4.4.90.51.00 554 01 (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS
URBANOS E MEIO AMBIENTE – OBRAS - URBANISMO – SERVIÇOS URBANOS - AGUAÍ MAIS FORTE
– OBRAS – OBRAS E INSTALAÇÕES).
XIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A participação na presente licitação evidencia ter o participante examinado cuidadosamente o seu objeto
e se inteirado sobre os diversos aspectos que possam influir direta ou indiretamente, na execução objeto
da licitação, aceitando irretratavelmente todos os termos deste Edital e seus anexos.
2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação.
3. Para efeitos de julgamento das propostas poderá a Comissão de Licitação proceder, a qualquer tempo,
diligência para esclarecer e/ou melhor, fundamentar a decisão.

4. Até 05 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do edital, sendo-lhe assegurada a
resposta da Administração em até três dias úteis. Já se tratando de licitante, até o segundo dia útil que
proceda a data estabelecida para a sessão de abertura.
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5. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 dia útil anterior a
data fixada para recebimento das propostas.

6. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

7. Os Pedidos de esclarecimentos, impugnações, informações, encaminhados por e-mail, fax, ou por
qualquer outro processo eletrônico, não serão acatados, devendo os mesmos serem protocolados
diretamente junto ao Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Aguaí, mediante documento escrito e
devidamente assinado por representante legal da interessada, no seguinte endereço: Avenida Olinda
Silveira Cruz Braga, nº 215 - Parque Interlagos, no horário das 09:00 horas às 15:00 horas, em dias de
expediente.
8. Fica eleito o Foro da Comarca de Aguaí SP, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta licitação, com
renúncia a qualquer outro por mais especial que seja.
XIV – DOS ANEXOS
Fazem parte integrante do presente Edital, os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Planilha Orçamentária;
Anexo III – Cronograma Físico – Financeiro;
Anexo IV - Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
Anexo V - Declaração de situação regular perante o ministério do trabalho;
Anexo VI – Declaração de pleno atendimento ao edital;
Anexo VII - Declaração de inexistência de impedimento legal;
Anexo VIII – Minuta de Contrato;
Anexo IX – Termo de Ciência e Notificação;
Anexo X – Modelo de Proposta;
Anexo XI – Declaração de Dispensa de Visita Técnica;
Anexo XII – Modelo de Credenciamento Específico;
Anexo XIII – Declaração de indicação de responsável técnico;
Anexo XIV – Declaração de inexistência de vínculo, conforme artigo 9º da lei federal nº 8.666/93;
Anexo XV - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;
Anexo XVI – Projetos;
Anexo XVII - Declaração de apresentação de escrituração contábil fiscal;
Anexo XVIII – Relatório de inspeção das estruturas
Anexo XIX – Relatório de recuperação estrutural
Anexo XX - Composição de BDI
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Aguaí, 10 de maio de 2019.
___________________________________________
DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO
Secretário de Planejamento, Serviços Urbanos e Meio Ambiente
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para execução de recuperação nos elementos
estruturais e tratamento das patologias existentes do Viaduto da Rua Joaquim José, com
fornecimento de material e mão de obra, na Rua Joaquim José cruzamento com as
Avenidas Presidente Castelo Branco e Rui Barbosa.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A execução destes serviços é de suma importância para recuperação de umas das
principais vias de travessia de linha férrea que conecta os bairros do Município,
principalmente durante a passagem das composições que interditam frequentemente a
passagem em nível.
2.2 Além disso, o viaduto em questão encontra interditado judicialmente pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo e portanto necessita que seja reparado e devolvido a
circulação viária ao Município o quanto antes, sob risco de constante aumento de
tráfego em vias não projetadas para tal e prejuízos diversos.
2.3 Elencamos a seguinte ficha orçamentária:
• Ficha 554 – Obras e instalações.
1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1.1. A obra em questão está detalhadamente descrita nos documentos em anexo, sendo:
1.1.1. Relatório Técnico – RT-7061-IP-01;
1.1.2. Memória de Cálculo – MC-7061-IP-01;
1.1.3. Levantamento da Geometria da Obra de Arte – DE-7061-IP-001;
1.1.4. Levantamento das Manifestações Patológicas da Obra de Arte – DE-7061-IP-002;
1.1.5. Projeto de Reforço Estrutural da Obra de Arte – DE-7061-IP-003;
1.1.6. Projeto de Reforço Estrutural da Obra de Arte – DE-7061-IP-004.

2. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
2.1. Fica estabelecido como os itens de maior relevância:
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2.1.1. Código CPOS 32.08.130 – Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios
poliméricos para obras de arte, movimentação máxima 55 mm - Representa 19,7% da
obra;
2.1.2. Código CPOS 11.20.120 – Reparo superficial com argamassa polimérica
(tixotrópica), bicomponente – Representa 10,8% da obra;
2.1.3. Cotação – Içamento de Obra de Arte – Pórtico de 500 Toneladas, Mobilização e
Desmobilização – Representa 9,0% da obra;
2.1.4. Código CPOS 01.23.030 – Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de
epóxi – Representa 7,1% da obra;
2.1.5. Código CPOS 33.03.740 – Resina acrílica plastificante – Representa 6,2% da
obra;
2.1.6. Código CPOS 01.23.702 – Fibra de carbono para reforço estrutural de alta
resistencia - 300 g/m² - Representa 3,8% da obra;
2.2. Os itens indicados representam a totalidade de 56,6% da obra.

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:
3.1.1. executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, mão de obra, equipamentos,
ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade de acordo com Termo
de Referência e Anexo II – Planilha Orçamentária e Estrutura Analítica do Projeto (EAP),
em sua proposta;
3.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, no prazo máximo de 10 dias, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados,
a critério da Administração;
3.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;
3.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
3.1.5. manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis
para a realização dos serviços;
3.1.6. instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção
das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de
trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:
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3.1.6.1. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha
própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de
verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;
3.1.6.2. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para
todos os empregados;
3.1.6.3. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção
de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio
eletrônico, quando disponível.
3.1.7. vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a
vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;
3.1.8. disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção
Individual - EPI, quando for o caso;
3.1.9. comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês
subsequente ao do início da execução contratual, sua exclusão obrigatória do Simples
Nacional, nos termos do artigo 30, II, e § 1°, II, da Lei Complementar n° 123, de 2006,
caso se trate de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo referido
regime tributário que venha a incidir na vedação do artigo 17, XII, da mesma lei.
3.1.9.1. apresentar à Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a
referida comunicação, o respectivo comprovante.
3.1.10. apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando
nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da
Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social –
CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;
3.1.11. apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome
completo, CPF, cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados
alocados, para fins de divulgação na internet, nos termos do artigo 84, §§ 4° e 5°, da Lei
n° 12.465, de 2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012);
3.1.12. substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias
e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente
o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
3.1.13. responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação
constante do item anterior;
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3.1.14. responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade à Administração;
3.1.15. efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução
contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a
conferência do pagamento por parte da Administração;
3.1.16. apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição
cível de toda a mão-de-obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério da
Administração;
3.1.17. não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus
serviços no turno imediatamente subseqüente;
3.1.18. não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada
normal de trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando
devidamente determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado
e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
3.1.19. atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos
empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;
3.1.20. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas;
3.1.21. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar à Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de
evitar desvio de função;
3.1.22. relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
3.1.23. fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos
empregados colocados à disposição da Contratante;
3.1.24. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
3.1.25. fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados;
3.1.26. não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus
empregados;
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3.1.27. manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
3.1.28. não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
3.1.29. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1. A Contratante obriga-se a:
4.1.1. proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;
4.1.2. exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
4.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
4.1.4. notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
4.1.5. não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade
do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da
legislação trabalhista;
4.1.6. pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;
4.1.7. zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.1.8. não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
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4.1.8.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando
o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de
recepção e apoio ao usuário;
4.1.8.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas
contratadas;
4.1.8.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;
e
4.1.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito
de concessão de diárias e passagens.
5. AVALIAÇÃO DO CUSTO
5.1. O valor global da contratação é de R$ 232.140,47 (duzentos e trinta e dois mil, cento
e quarenta reais e quarenta e sete centavos).
5.2.
O custo da obra foi apurado mediante boletim referencial de custos CPOS
tabela 175, vigência março/2019, com BDI de 22,47% incluso.
6. MEDIDAS ACAUTELADORAS
6.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem
a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
7. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
7.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
7.1.2. A fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da
Contratada, referentes aos empregados alocados na execução do contrato, deverá
seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da
Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que
couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com
a especificidade do objeto e do local.
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7.1.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos no Termo de Referência.
7.2. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel
cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando
for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.4. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº
10.520 de 2002, no Decreto nº 3.555 de 2000 e no Decreto nº 5.450, de 2005. Ficará
impedido de licitar e contratar com a União, e será descredenciado no SICAF e no Cadastro
de fornecedores da Prefeitura Municipal de Aguaí, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas
neste edital, o licitante que:

8.1.1. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;
8.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato;
8.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital;
8.1.4. Apresentar documentação falsa;
8.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;
8.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade;
8.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
8.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
8.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

8.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
PMA, enquanto durarem os fatos de impedimento, por prazo não superior a 2 (dois) anos,
nos casos citados no item 11.1, conforme detalhado nos itens 11.1.1 ao 11.1.9.
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8.3. A pena de advertência poderá ser aplicada nos caso previstos no item 11.1, sempre
que a administração entender que a(s) justificativa(s) de defesa atenua a responsabilidade
da CONTRATADA e desde que não tenha havido prejuízo ao erário público.

8.4. Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, a PMA poderá,
garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo
de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais legislações aplicáveis à
espécie;

8.4.1. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia de
atraso do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). Acima do
limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;

8.4.2. Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de sua
inexecução total ou parcial, ou ainda, pela recusa injustificada em assinar o contrato;

8.4.3. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de descumprimento
de qualquer outra obrigação pactuada;

8.5. As sanções previstas nos itens 11.1 e 11.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com a de multa.

8.6. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela PMA, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas nos itens
11.2 e 11.3.

8.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

8.8. O percentual de multa previsto no item 11.4 incidirá sobre o valor atualizado do contrato
ou do item do contrato (nesse último caso, quando a licitação tenha sido julgada e
adjudicada por item), tendo como fator de atualização o percentual da taxa SELIC –
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – que incidirá a partir da data em que ocorrer
o fato, até o dia do efetivo pagamento da multa.

8.9. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada/compensada dos
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pagamentos
eventualmente
devidos
pela
administração.
Efetuados
esses
descontos/compensações, caso ainda haja saldo devedor, ou inexistentes a garantia e/ou
pagamentos devidos pela CONTRATANTE, o valor da multa aplicada deverá ser recolhido
junto à agência do Banco do Brasil S/A, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da
notificação, por meio de Guia de Recolhimento da União – GRU.

8.10. Na hipótese de não pagamento ou recolhimento referido no subitem imediatamente
acima, os valores serão objeto de inscrição em dívida ativa e sua consequente cobrança
pelos meios legais.

8.11. Independente da sanção aplicada, a inexecução total ou parcial do contrato poderá
ensejar, ainda, a rescisão contratual, nos termos previstos na Lei nº. 8.666/93, bem como
a incidência das consequências legais cabíveis, inclusive indenização por perdas e danos
eventualmente causados à CONTRATANTE.

8.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de
1999.

8.13. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

9. Da Vigência do Contrato

12.1
O início da prestação dos serviços será em 5 dias após a assinatura do contrato. O
prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, e o prazo de vigência do
Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura, podendo, por
interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos, limitado a sua
duração a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de
1993.
9.1.1. A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

12.2
Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de
preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da
Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa
para a Administração, em relação à realização de uma nova licitação.
9.1.2. O contrato não poderá ser prorrogado quando:
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9.1.2.1. O valor estiver acima do limite máximo fixado em ato normativo do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a negociação para
redução de preços, para readequação ao referido limite;

9.1.2.2. A Contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa ou impedida de
licitar ou contratar no âmbito de qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal,
enquanto perdurarem os efeitos;

9.1.2.3. Para tanto, a Contratante consultará o SICAF, o Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), e o Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php),
em
nome
da
empresa contratada e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992.

9.1.2.4. A Contratada não mantiver, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.3
A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo
aditivo.
Aguaí, 03 de Abril de 2019.
DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços Urbanos e Meio Ambiente
Aprovo, em ___ de __________ de _____.
__________________________________

Identificação e assinatura da autoridade competente
APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA
E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO.
(inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05)
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ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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33

Prefeitura Municipal de Aguaí
Avenida Olinda Cruz Braga, 215 – Parque Interlagos - CEP.: 13.860-000 - Aguaí - SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONVITE Nº: 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEC ADM/LIC Nº. 051/2019
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa
________________________ (denominação da pessoa jurídica). CNPJ nº ______________é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no
procedimento licitatório da modalidade Convite nº 003/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Aguaí SP.
Aguaí,. ...de

de 2019

_______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome:
RG nº:
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO
CONVITE Nº 003/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEC ADM/LIC Nº. 051/2019
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar no
processo administrativo, Carta Convite 003/2019, da Prefeitura Municipal de Aguaí, declaro, sob as penas da lei, que nos
termos do § 6º do artigo 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1989, a (nome da pessoa jurídica), encontra-se em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.

Local e data.

_________________________________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

(Em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO)

CONVITE nº: 003/2019
PROCESSO nº. 051/2019

Eu, ________________________(nome completo), representante legal da empresa ________________________(nome da
pessoa jurídica), interessada em participar no processo administrativo, Carta Convite n.º 003/2019, da Prefeitura Municipal de
Aguaí, declaro, sob as penas da lei, que esta empresa atende aos requisitos de habilitação constantes no edital.

Local e data.

_________________________________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
(Em papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL

Declaramos a inexistência de impedimento legal desta empresa para licitar ou contratar com a Administração Pública
ou qualquer de seus entes descentralizados, sobretudo referente a Carta Convite 003/2019, da Prefeitura Municipal de Aguaí.
Declaro ainda, que caso lhe seja adjudicado algum item, segue abaixo a identificação da pessoa que irá assinar o
contrato.

Nome:
Nacionalidade:
Estado Civil:
RG: C.P.F.:
End Res: Bairro:
Cidade: UF:
Qualificação:
Local e data.

____________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SECADM/LIC Nº 051/2019
CARTA CONVITE Nº 003/2019
contratação de empresa especializada para execução de recuperação nos elementos estruturais e tratamento das
patologias existentes do Viaduto da Rua Joaquim José, com fornecimento de material e mão de obra.

Termo de contrato, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Aguaí, Estado de São Paulo, com o CNPJ sob o nº.
46.425.229/0001-79, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Planejamento, Serviços Urbanos e Meio
Ambiente, nos termos do artigo 1º, § 5º, do Decreto Municipal nº 3.568/2017, o Sr. DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO,
portador do RG nº 295.519.429-7 SSP/SP, CPF/MF sob o nº 324.771.008-66, domiciliado neste município, à Av. Olinda
Silveira Cruz Braga, nº 215 – Parque Interlagos, de agora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de
outro lado, a empresa .........., com o CNPJ sob o nº ............., estabelecida à ..........., representada por .........., daqui por
diante denominada simplesmente CONTRATADA, tem por justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO PROCEDIMENTO

1.1. O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa para abertura de Processo Administrativo nº. 051/2019,
na modalidade CARTA CONVITE nº. 003/2019, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. A despesa com a execução do presente contrato correrá a conta da seguinte dotação orçamentária:
02.07.05 15.4520022.1012 4.4.90.51.00 554 01 (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SERVIÇOS URBANOS E MEIO
AMBIENTE – OBRAS - URBANISMO – SERVIÇOS URBANOS - AGUAÍ MAIS FORTE – OBRAS – OBRAS E
INSTALAÇÕES).

CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO

3.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de recuperação nos
elementos estruturais e tratamento das patologias existentes, com fornecimento de material e mão de obra, no viaduto
localizado à Rua Joaquim José, cruzamento com as Avenidas Presidente Castelo Branco e Rui Barbosa, conforme
especificações e medição constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital), Planilha Orçamentária constante
no anexo II e Cronograma Físico Financeiro, inserto no anexo III do edital, todos parte integrantes deste contrato, os
quais ora são adjudicados à CONTRATADA com fulcro no julgamento e respectiva homologação do procedimento
licitatório realizado, que passa a fazer parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de sua
transcrição, para todos os efeitos legais.
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§ 1º. A CONTRATADA fica obrigada a executar o objeto do Contrato nos termos do Edital e Anexos do Processo em
epígrafe, que complementam e integram o objeto deste Contrato.
§ 2º. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessárias ao Objeto do presente Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, conforme artigo 65, § 1° da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO

4.1. Pela execução dos serviços, objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor
global de R$ (), conforme quantitativos propostos no Edital e Cronograma Físico-Financeiro apresentado.

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado em ATÉ 15 (quinze) dias, contados do aceite da nota fiscal/fatura no protocolo do
Almoxarifado Central, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo.
5.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento começará
a fluir da data de sua reapresentação.
5.3. O pagamento será efetuado através de depósito bancário em quinze dias a contar do recebimento do objeto da
licitação, em conformidade com o cronograma físico financeiro constante do presente edital, e da documentação
fiscal, devidamente atestada no protocolo do Almoxarifado Central.
5.4. Não será efetuado em hipótese alguma pagamento através de boleto bancário.
5.5. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária nos termos do artigo 74 da
Lei estadual nº 6.544/1989, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro
rata tempore" em relação ao atraso verificado.
CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA

6.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93.
§ 1º. A CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura deste contrato para o início dos serviços.
6.2. O prazo da execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA SETIMA: DO ATRASO NA ENTREGA

7.1. O atraso na prestação de serviços, somente será justificável quando decorrente de caso fortuito ou de força maior,
conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro.
Parágrafo único. Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados em
requerimento, antes de findar o prazo original, com comprovação de fatos que justifiquem tal solicitação.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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8.1. Para a execução do determinado nas cláusulas deste Contrato, as partes se obrigam a:

I – CONTRATANTE:
a) proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as
determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
b) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais
e os termos de sua proposta;
c) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
d) notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção;
e) não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade
de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que
observado o limite da legislação trabalhista;
f) pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
g) zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações
assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
I. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;
II. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar na empresa contratada;
III. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o
trabalhador foi contratado; e
IV. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade
responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

II – CONTRATADA:
a) executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais, mão de
obra, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade de acordo com Termo de
Referência e Anexo II – Planilha Orçamentária e Estrutura Analítica do Projeto (EAP), em sua proposta;
b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de
10 dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados, a critério da Administração;
c) arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão
de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a
terceiros;
d) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade
com as normas e determinações em vigor;
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e) manter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização dos serviços;
f) instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses
junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as
seguintes medidas:
I. viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social
e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;
II. viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados;
III. oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
IV. vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo
em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que
dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;
V. disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além
de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
VI. comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês subsequente ao do início da
execução contratual, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, nos termos do artigo 30, II, e § 1°, II, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, caso se trate de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo referido
regime tributário que venha a incidir na vedação do artigo 17, XII, da mesma lei.
VII. apresentar à Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a referida comunicação, o respectivo
comprovante.
g) apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na
execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados
à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS,
devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;
h) substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a
serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;
i) responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do item anterior;
j) responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas
na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;
l) efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito bancário na
conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração;
m) apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão-de-obra
oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério da Administração;
n) não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente
subsequente;
o) não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada normal de trabalho, em finais de
semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho
seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
p) atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo
de Referência;

41

Prefeitura Municipal de Aguaí
Avenida Olinda Cruz Braga, 215 – Parque Interlagos - CEP.: 13.860-000 - Aguaí - SP
FONE: (19) 3653-7100 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
q) instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas;
r) instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades
não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido,
a fim de evitar desvio de função;
s) relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
t) fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e
benefícios dos empregados colocados à disposição da Contratante;
u) não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para
os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
v) fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados;
w) não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;
y) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
x) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência
ou neste contrato;
z) arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da obra será de competência e responsabilidade exclusiva da Secretaria Municipal de Planejamento,
Serviços Urbanos e Meio Ambiente, desta Prefeitura, para o que designar-se-á funcionário competente por meio de
portaria, a quem caberá a observância do presente termo, bem como a responsabilidade da liberação e liquidação dos
pagamentos de faturas e as práticas de todos os atos que se fizerem necessários para o fiel cumprimento deste
contrato.
§ 1º. A Fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica coresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES

10.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº. 8.666/93, fica estipulado o percentual de meio por cento – 0,5% – sobre
o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado na execução dos serviços, até o limite
de dez por cento – 10% – do valor empenhado, após três – 03 – dias da notificação escrita pela fiscalização do
CONTRATANTE, por não estar executando o objeto licitado nos termos do Edital.
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§ 1º. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições
avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93:
I – advertência;
II – multa de dez por cento – 10% – do valor do contrato;
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE por prazo não
superior a 02 (dois) anos e,
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
§ 2º. Fica estabelecido multa no percentual de 4% (quatro por cento) do valor da fatura mensal por dia, até o limite de
10 (dez) dias por irregularidades, tais como:
a) não atendimento às determinações para manter em número de pessoal e equipamentos necessários a execução
dos serviços;
b) não fornecimento das informações solicitadas pela fiscalização;
c) fraude ou sua tentativa na execução dos serviços e ou contratação de mão-de-obra, admitindo profissionais não
qualificados ao desempenho das atividades a ele atribuídas;
d) impedir o acesso da fiscalização às obras e serviços executados pela CONTRATADA.
§ 3º. O CONTRATANTE poderá ainda sugerir o cancelamento da nota de empenho e impor à firma outras sanções
legais cabíveis, inclusive a de comunicar a todos os órgãos federais, estaduais e municipais sobre a inidoneidade da
mesma.
§ 4º. As multas elencadas na presente Cláusula, serão descontadas do pagamento eventualmente devido pelo
CONTRATANTE ou na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhida pela CONTRATADA em conta corrente em
agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da notificação,
ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
§ 5º. A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXTENSÃO

11.1. Para todos os fins e efeitos de direito, os contratantes declaram aceitar o presente instrumento nos expressos
termos em que fora lavrado, obrigando-se a si e seus herdeiros e/ou sucessores a bem e fielmente cumpri-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESOLUÇÃO

12.1. O Contrato poderá ser resolvido:

I – por ato unilateral da CONTRATANTE, face ao interesse público, reduzido a termo no respectivo processo;
II – por inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA, nos
termos da Seção V, do Capítulo III, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;
III – quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a execução dos serviços, desatendendo ao
cronograma físico-financeiro, por prazo superior a vinte por cento (20%) do prazo total;
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IV – quando a CONTRATADA suspender a execução dos serviços por prazo superior a dez (10) dias consecutivos,
sem justificativa ou sem prévia autorização da CONTRATANTE;
V – quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, sem prévia autorização da
CONTRATANTE;
VI – quando a CONTRATADA não iniciar a execução dos serviços após trinta (30) dias, contados da data do
recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo CONTRATANTE;
VII – quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por caracterizada
má-fé;
VIII – quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;
XIX – independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos:
a) falência ou liquidação da CONTRATADA;
b) incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda cisão ou fusão da mesma com outra empresa,
sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE;
c) extinção da CONTRATADA.
§ 1º. Sempre que ocorrerem as hipóteses de resolução contratual será assegurado o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, em conformidade com artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações.
§ 2º. Quando a CONTRATADA motivar a resolução contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, respeitadas e observadas as disposições
legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO

14.1. Dentro do prazo legal, contados de sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do
presente Contrato do Diário Oficial do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Aguaí, Estado de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para a resolução de questões eventualmente levantadas em decorrência deste Contrato.

E por estarem as partes de pleno acordo em tudo que se encontra disposto neste Contrato, ciente das obrigações
contraídas e das consequências de sua inobservância, firmam-no em três (03) vias de igual teor e forma, na presença
de duas testemunhas que infra assinam.
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Aguaí, de de 2019.
Contratante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ

DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO
Secretário Municipal de Planejamento, Serviços Urbanos e Meio Ambiente

Contratada

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IX – TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAÇÃO

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO
CONVITE Nº. 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEC ADM/LIC Nº. 051/2019

MUNICIPIO DE AGUAÍ
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
CONVITE Nº. 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEC ADM/LIC Nº. 051/2019
OBJETO: O objeto deste CONVITE é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
RECUPERAÇÃO NOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS EXISTENTES DO VIADUTO DA
RUA JOAQUIM JOSÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA RUA JOAQUIM JOSÉ CRUZAMENTO
COM AS AVENIDAS PRESIDENTE CASTELO BRANCO E RUI BARBOSA, observadas as especificações constantes do
Termo de Referência e demais Anexos deste instrumento convocatório, de acordo com as especificações contidas no ANEXO
I deste edital.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
CONTRATADA:

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos
por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação
e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº
709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, com inicio de então, a contagem dos prazos processuais.
Aguaí, de de 2019.
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ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA

MODELO DE PROPOSTA
CONVITE nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SEC ADM/ LIC. 051/2019

Á (ÓRGÃO CONTRATANTE)

Proponente:_________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________
Cidade: ______________________________ Estado: _______________________
CEP: _____________________
Telefone: _______________________________________________________________
CNPJ: ______________________________________
Inscr. Estadual: _________________________________________

CONVITE Nº 003/2019

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
ITEM

DESCRIÇÃO/

UNI

QUANTIDADE

ESPECIFICAÇÃO

1

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE
RECUPERAÇÃO NOS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
E TRATAMENTO DAS
PATOLOGIAS EXISTENTES
DO VIADUTO DA RUA
JOAQUIM JOSÉ, COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA,
NA RUA JOAQUIM JOSÉ
CRUZAMENTO COM AS
AVENIDAS PRESIDENTE
CASTELO BRANCO E RUI
BARBOSA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

SV
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$___________(_______________)

Propomos executar, sob nossa integral responsabilidade, os serviços objetos do presente ajuste, de acordo com
os prazos e as especificações constantes do respectivo Edital e seus Anexos, estando incluídos, nos valores
acima propostos todos os encargos operacionais e tributos devidos.

Declaramos que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Declaramos aceitar, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no Edital da licitação em referência e, em
seus anexos, e que inexiste qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista
com servidor ou dirigente da (ÓRGÃO CONTRATANTE)
Data
Assinatura
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ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

CONVITE Nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEC ADM/LIC Nº 051/2019

_________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade RG nº ____________ e do
CPF nº ____________, como representante devidamente constituído da empresa _________________________
(identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº ____________, para fins do disposto no Edital da presente Licitação,
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que possui pleno conhecimento das condições
da obra e que não alegará desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para
se eximir das obrigações assumidas.

Aguaí, em ___ de_____________ de ______.

________________________________________
(assinatura do representante legal do Licitante)
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ANEXO XII

(MODELO DE CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO)

CONVITE Nº. 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. SEC ADM/LICIT 051/2019

Pelo presente a empresa ............................., situada a ..... ....................., CNPJ n.º ..............., através de seu ............. .............,
Sr. ....................., outorga, ao Sr. ................... ..............., RG n.º .............., amplos poderes para representá-la junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ no CONVITE n.º 003/2019, Processo Administrativo n.º SEC ADM/LICIT 051/2019,
inclusive para interpor ou desistir de recursos, receber citações, intimações, responder administrativamente e judicialmente
por seus atos, apresentar os envelopes, contendo habilitação e proposta, praticar todos os atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente.

................., ..... de ................. de 2019.
(local e data)
.....................................................
(Assinatura e identificação do declarante)
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ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AGUAÍ/SP

Ref. CONVITE Nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEC ADM/LIC 051/2019

Prezado Senhores,

A empresa ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ________, com sede localizada na
_______ (endereço), Município de _______, Estado de _______, CEP: _____, por intermédio de seu representante legal,
declara para os devidos fins, que o Sr. ____________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no Órgão Competente
CREA/CAU / Estado nº ____, R.G nº _______, inscrito no CPF/MF nº __________, residente e domiciliado ____________
(endereço), Município de ______, Estado de _____, CEP: ______, indicado como responsável técnico, caso venhamos a ser
vencedores do certame, participará da obra objeto da presente Licitação e dispensará assistência permanente, se
comprometendo ainda, a assinar a “ART – Anotação de Responsabilidade Técnica” ou “RRT – Registro de Responsabilidade
Técnica” inicial da obra.

_______________________
(local, data)

_________________
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF
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ANEXO XIV- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO, CONFORME ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

Declara-se,

para

os

devidos

fins

e

sob

as

penas

da

lei,

que

a

Empresa

_______________________ não possui em seu quadro societário servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação, em especial da Prefeitura Municipal de Aguaí/SP, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei Federal
nº 8.666/93.

Aguaí, de de 2019

________________________________________
(assinatura do representante legal do Licitante)
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ANEXO XV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

À Prefeitura Municipal de Aguaí/SP
A Comissão Permanente de Licitações
Ref.: Convite nº 003/2019

Razão Social da Empresa), estabelecida na ....(endereço completo)...., inscrita no CNPJ sob n.° ......................, neste ato
representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação no processo administrativo em pauta, sob as penas da lei, para efeito de participação
no processo licitatório em epígrafe, que a empresa
até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no CONVITE N.º 003/2019 da
Prefeitura Municipal de Aguaí/SP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade assina a presente.

..................., ......... de ........................ de 2019.

_________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador
N.° do documento de identidade
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ANEXO XVI – PROJETOS
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ANEXO XVII – DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
A COMISSÃO
AGUAÍ/SP

Ref. CONVITE Nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEC ADM/LIC 051/2019

A empresa __________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº _______, com sede localizada na
________, nº __, Bairro _______, cidade _____, estado _____, CEP _____, neste ato representado por seu (representante
legal, sócio ..) o Sr. _____, nacionalidade ____, estado civil ____, profissão ____, portador do RG. nº ______, e inscrito no
CPF/MF sob o nº ___, residente na ______, nº _____, Bairro _____, cidade _____, estado _____, CEP ____, DECLARA, sob
as penas da lei, que em cumprimento a letra “c.1” do item 6.6.5 a empresa vem através deste apresentar CD-ROOM com
arquivo da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), tendo em vista a impossibilidade da impressão de todas as páginas que contém
o arquivo, sendo ___ (nº de páginas por extensão) páginas, sendo total responsabilidade a gravação do arquivo da empresa.
Atenciosamente,

Local, data
____________________________
Assinatura
Carimbo ou dados da empresa
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ANEXO XVIII – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DAS ESTRUTURAS

CLIENTE: PREFEITURA DE AGUAÍ
ESCOPO: INSPEÇÃO CADASTRAL DO VIADUTO RUA JOAQUIM JOSÉ
OBJETO: INSPEÇÃO DAS ESTRUTURAS
Nº DOCUMENTO: RT-7061-IP-01
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INFORMAÇÕES GERAIS

1

1.1

CLIENTE

Prefeitura de Aguaí

1.2
•

1.3

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
ABNT NBR 9452:2016 – Inspeção de pontes, viadutos e passarelas de concreto – Procedimento.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS INSPEÇÕES A inspeção da

OAE foi realizada no dia 05/12/2018.

1.4

REVISÕES

Rev. 00 – Está é a versão inicial do relatório.

1.5

DECLARAÇÃO DE LIMITE

Os resultados das inspeções, bem como o restante deste relatório, se aplicam apenas e tão somente
à OAE descrita no item 3.

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

O estudo apresentado faz parte do diagnóstico realizado no Viaduto Rua Joaquim José, localizado em
Aguaí/SP.
O presente relatório contempla as informações referentes à Inspeção Cadastral, realizada de acordo
com a NBR 9452:2016.

2.1

INSPEÇÃO CADASTRAL

A inspeção cadastral refere-se ao registro de identificação e localização da obra, das características
estruturais e funcionais.
Esta inspeção compreende a coleta e registro de informações a partir de documentos iniciais e de
serviço de campo. O produto dos trabalhos realizados é apresentado em uma Ficha de Inspeção
Cadastral, cujos componentes são abordados no item 2.1.2.

2.1.1

Documentos iniciais

Documentos e informes construtivos referentes à OAE disponibilizados pela contratante e que serviram
de auxílio para as inspeções. Os documentos iniciais foram:

•

COPEM – Consultoria e Projetos de Engenharia de Estruturas S/S Ltda. Vistoria
Expedita
Data: 28/03/2016

•

Ministério Público do Estado de São Paulo SEI
29.0001.0052369.2018-14
Parecer Técnico nº: 0263013
Assunto: Viaduto Rua Joaquim José – Complementação do Parecer Técnico nº 0259215
Data: 29/10/2018

•

CPOS
Verificação da Situação do Viaduto
Data: 29/10/2018

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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Ficha de inspeção cadastral

A Ficha de Inspeção Cadastral compreende os itens “a” a “e” apresentados a seguir.

a) Parte I – Cadastro
Registro de identificação e localização da OAE, das características estruturais e funcionais.

b) Parte II – Anomalias
A partir de inspeção visual das estruturas, as anomalias existentes foram levantadas e mapeadas. Esta
parte apresenta os registros das manifestações patológicas em cada elemento estrutural e funcional da
OAE. Devido a inexistência de dados de inspeções anteriores, a verificação da evolução de tais
anomalias desde sua concepção não se mostrou possível.

c) Parte III – Classificação da OAE
A OAE foi classificada em função dos seus parâmetros de durabilidade e funcionalidade, relacionados
respectivamente aos seus estados de conservação e aos fins a que elas se destinam. Esta classificação
foi realizada a partir dos critérios apresentados na Tabela 1, extraída da NBR 9452:2016. Atribuíramse notas de 1 a 5, sendo 5 a condição excelente e 1, crítica.

Tabela 1 – Classificação da condição de OAE segundo os parâmetros funcional e de durabilidade (ABNT NBR
9452:2016)
Nota

5

Condição

Excelente

Caracterização
estrutural
A estrutura apresenta-se
em condições satisfatórias,
apresentando defeitos
irrelevantes e isolados.

Caracterização
funcional
A OAE apresenta
segurança e
conforto aos
usuários.

Caracterização de
durabilidade
A OAE apresenta-se em
perfeitas condições, devendo
ser prevista manutenção de
rotina.
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A OAE apresenta pequenas e
poucas anomalias, que
comprometem sua vida útil, em
região de baixa agressividade
ambiental.
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Tabela 1 – Classificação da condição de OAE segundo os parâmetros funcional e de durabilidade (ABNT NBR
9452:2016) – continuação

Nota

3

Condição

Regular

2

1

Ruim

Crítica

Caracterização estrutural
Há danos que podem vir a
gerar alguma deficiência
estrutural, mas não há sinais
de comprometimento da
estabilidade da obra.
Recomenda-se
acompanhamento dos
problemas. Intervenções
podem ser necessárias a
médio prazo.
Há danos que comprometem
a segurança da OAE, sem
risco iminente. Sua evolução
pode levar ao colapso
estrutural. A OAE necessita de
intervenções significativas a
curto prazo.

Há danos que geram grave
insuficiência estrutural na
OAE. Há elementos
estruturais em estado crítico
com risco tangível de colapso
estrutural. A OAE necessita
intervenção imediata,
podendo ser necessária
restrição de carga, interdição
total ou parcial ao tráfego,
escoramento provisório e
associada instrumentação, ou
não.

Caracterização
funcional

A OAE apresenta
desconforto ao
usuário, com
defeitos que
requerem ações
de médio prazo.

Caracterização de
durabilidade
A OAE apresenta pequenas e
poucas anomalias, que
comprometem sua vida útil, em
região moderada a alta
agressividade ambiental ou a
OAE apresenta moderadas a
muitas anomalias, que
comprometem sua vida útil, em
baixa agressividade ambiental.

OAE com
funcionalidade
visivelmente
comprometida,
com riscos de
segurança ao
usuário,
requerendo
intervenções de
curto prazo.

A OAE apresenta anomalias
moderadas e abundantes, que
comprometem sua vida útil, em
região de alta agressividade
ambiental.

A OAE não
apresenta
condições
funcionais de
utilização.

A OAE encontra-se em elevado
grau de deterioração, apontando
problema já de risco estrutural
e/ou funcional.

d) Croqui
Cadastro gráfico, mostrando o mapeamento das manifestações patológicas. O croqui é apresentado
no Anexo I.

e) Levantamento fotográfico
NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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Registro fotográfico das manifestações patológicas encontradas nas estruturas e da sua condição
funcional.
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INSPEÇÃO CADASTRAL
Tabela 2 – Ficha de inspeção cadastral da OAE da via 1

Viaduto Rua José Joaquim

Data da inspeção:

05/12/2018

Parte I - Cadastro
A - Identificação e Localização
Município

Aguaí/ SP

Trecho

Operação Norte

Ano da construção

Sem evidência

Projetista

Sem evidência

Trem tipo

TB 240 (provável)

Construtor

Sem evidência

Traçado

Reta esconsa

Classe de Agressividade
Ambiental

II - Moderada

Comprimento total (m)

45,00

Sistema construtivo

Concreto moldado in loco

Largura total (m)

5,00

Natureza da
transposição

Rodovia

Largura útil (m)

3,29

Material

Concreto armado

Descrição da estrutura

Superestrutura constituída por duas longarinas, transversinas e tabuleiro. As
longarinas formam dois vãos isostáticos com balanço nas extremidades e um
vão central apoiado em dentes Gerber.

B - Características da estrutura

A mesoestrutura é constituída por pilares circulares e os encontros são em
muros.
Nº de vãos

5

Comprimento maior
vão (m)

13,95

Nº de apoios

8

Altura dos pilares (m)

Aprox. 3,93 e 5,50

Nº de pilares por apoio

1

Pilar (cm)

Ø55 e Ø60

30 x 110

Junta de dilatação

Ausente

Gabarito Rodoviário
mínimo (m)

9,0 (H) x 3,90 (V)
Rodoviário

Viga Longarina
(base x altura em cm)
Aparelho de apoio (cm)

Sem evidência

OBS.: As medidas podem conter pequenas variações
C - Características funcionais
Largura passeio (m)

0,70

Guarda corpo

Gradil metálico

Parte II – Registro de anomalias
A – Elementos estruturais
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Superestrutura

Desplacamento do concreto / Armadura exposta e oxidada/ Umidade/ Infiltração/
Vegetação

Encontros

Umidade / Fissuras/ Desplacamento do concreto
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Infraestrutura

Sem acesso
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B - Elementos de via permanente ou funcionais
Drenagem

Drenagem proveniente da declividade adequada

Guarda corpo

Sua fixação causou danos no passeio e o gradil metálico está oxidado

Passeio

Desplacamento do concreto e desnível nas juntas

C – Recomendações de terapia
- Tratamento e recuperação das armaduras oxidadas e do concreto danificado;
- Tratamento da superfície do concreto infiltrado, com manchas de umidade e posterior pintura de
proteção;
- Instalação de pingadeiras;
- Execução de juntas jeene;
- Limpeza e pintura.
Parte III – Classificação da OAE
Super
estrutura

Meso
estrutura

Infra
estrutura

Estrutural

1

2

Funcional

3

Durabilidade

3

Parâmetro

Elementos
complementares
Estrutura

Encontros

-

3

3

1,5

3

-

3

3

3

3

-

3

5

3

OBS.: Para a nota final foram consideradas somente as notas dos elementos estruturais, ou seja,
Superestrutura, Mesoestrutura e Infraestrutura.

Croquis
Apresentado no Anexo I
Levantamento fotográfico

Foto 1: Muro ala do encontro 2
- Fissura no muro lateral do encontro.

Nota final

Foto 2: Encontro 2
- Umidade e infiltração.
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Foto 4: Face inferior da viga travessa ao lado do
encontro 2
- Desplacamento do concreto e armadura exposta.

Foto 5: Face inferior da longarina

Foto 6: Passeio e face superior do tabuleiro

- Desplacamento do concreto e armadura
exposta

- Ausência de junta jeene, desnível do passeio e
guarda roda danificado

Foto 7: Apoio 1
- Manchas de umidade.

Foto 8: Face inferior do dente gerber
- Umidade, infiltração e armadura exposta.
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Foto 9: Pilar 1
- Desplacamento do concreto, armadura exposta e
oxidada.

Foto 11: Muro do encontro 1
- Desplacamento do concreto na região da junta,
fissura e presença de vegetação.

Foto 13: Apoio da longarina no pilar
- Presença de forma de madeira de madeira no apoio
da viga longarina no pilar.
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Foto 10: Pilar 6
- Corte no concreto.

Foto 12: Dente gerber e passeio
- Presença de umidade e vegetação no dente gerber,
fechamento do dente, desplcamaneto da face inferior
do passeio.

- Foto 14: Face inferior do passeio
- Ausência de pingadeira.
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AÇÕES RECONSTITUIDORAS DA INTEGRIDADE DA OBRA

As ações reparadoras estão associadas à reconstituição dos elementos estruturais, mediante ações
localizadas, com objetivo de restabelecer as características originais da obra de arte.
Os procedimentos reparadores estão explicitados referem-se de forma geral as seguintes anomalias:

•

Trechos de concreto disgregado com armaduras expostas ao longo da estrutura;

•

Trechos com armaduras expostas oxidadas devido ao baixo cobrimento do concreto;

•

Manchas de umidade nos encontros e nas vigas dos dentes gerber, principalmente devido à falta de
selo nas juntas de dilatação;

•

Juntas de dilatação inadequadas, travadas e sem selo de vedação;

•

Fissuras;

•

Longarina danificada;

•

Ausência de aparelhos de apoio adequados.

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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PROCEDIMENTOS DE REPAROS

Toda a metodologia e logística de execução dos serviços devem ser concebidas tendo em conta a
minimização das interferências com o trânsito local.
Atender a todas as recomendações e especificações dos fabricantes dos diversos produtos a serem
utilizados, bem como o respeito às normas vigentes que tratam do assunto em questão.
A execução dos serviços relacionados nesse relatório, necessários à recuperação das anomalias da
OAE, deverão ser executados, observando as sequências construtivas das metodologias de
recuperação, descritas a seguir e apresentadas nos anexos:

•

ANEXO I: METODOLOGIA PARA SERVIÇOS INICIAIS DE REPARO ESTRUTURAL

•

ANEXO II: METODOLOGIA PARA REPAROS SUPERFICIAIS LOCALIZADOS COM ARGAMASSA DE REPARO

•

ANEXO

III:

METODOLOGIA

PARA

REPAROS

PROFUNDOS

COM

MICROCONCRETO

•

ANEXO IV: METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DAS FISSURAS DO MURO ALA

•

ANEXO V: METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DA TRINCA/DESPLACAMENTO NAS CORTINAS DOS
ENCONTROS

•

ANEXO VI: METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES COM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA OU
MANCHAS DE UMIDADE COM EFLORESCÊNCIA

•

ANEXO VII: METODOLOGIA PARA LIMPEZA E PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA ESTRUTURA

•

ANEXO VIII: METODOLOGIA PARA PINTURA PROTETORA EM ESTRUTURAS METÁLICA

•

ANEXO IX: METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DA LONGARINA DANIFICADA

•

ANEXO X: METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE APARELHOS DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO

•

ANEXO XI: METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LAJE DE TRANSIÇÃO

•

ANEXO XII: METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO DE PERFIL ELASTOMÉRICO

•

ANEXO XIII: METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PINGADEIRAS

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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CONCLUSÃO

Tendo em vista o exposto, entende-se que as anomalias constatadas na estrutura estão associadas
principalmente ao método executivo utilizado na obra assim como à sua atual utilização.
Conclui-se que, pelo atual quadro patológico apresentado, as anomalias constatadas comprometem a
estabilidade estrutural do conjunto.
A durabilidade da obra está comprometida, devido principalmente aos pontos de disgregação do
concreto e trechos com armaduras expostas e oxidadas. Estas anomalias / insuficiências estruturais
devem ser mitigadas, com objetivo de impedir o ataque dos elementos estruturais por agentes externos,
(gases, umidade, etc.) provocando a deterioração do concreto e aço da estrutura da OAE.
Recomenda-se o reforço da longarina danificada, além do tratamento dos trechos do concreto
desagregado, com armaduras expostas e oxidadas, implantação de juntas de dilatação com berços de
aproximação e elastômeros, tratamento das áreas com eflorescências ou manchas de umidade, costura
da cortina e muro ala, implantação de aparelhos de apoio de neoprene fretado sobre os pilares e nos
dentes gerber, nivelamento do passeio, construção da laje de aproximação além de limpeza superficial,
pintura protetora em toda a estrutura da OAE e sinalização viária.

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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ANEXO I: METODOLOGIA PARA SERVIÇOS INICIAIS DE REPARO
ESTRUTURAL

Esta metodologia trata dos serviços de localização, identificação, avaliação da extensão dos reparos e
de preparo do substrato de concreto e aço.

1.

Localizar e identificar as regiões da estrutura que estejam apresentando as manifestações patológicas

apresentadas no relatório de patologia, através de exame visual.

2.

Demarcação com giz de cera (ou escolar) das regiões com anomalias a serem reparadas, criando figuras

geométricas (poligonais, com cantos em ângulos iguais ou superiores a 90o) que envolvam com folga estas áreas;
não utilizar demarcações em figuras circulares ou onduladas.

3.

Remoção do concreto deteriorado (contaminado, lixiviado, desagregado, segregado ou desplacado),

através de apicoamento manual (ponteiros e marretas leves) ou mecânico (rebarbadores pneumáticos leves, de
até 6 kg, ou marteletes elétricos), até a permanência apenas de concreto são e a exposição mínima de 10,0 cm
de armadura sã (sem corrosão), em cada extremidade do trecho corroído da barra, liberando-a do concreto, em
toda a sua superfície (distância mínima ao concreto de 2,0 cm).

4.

Delimitação das regiões a serem reparadas com serra elétrica circular dotada de disco de corte

diamantado, tipo Makita, com a profundidade de aproximadamente 1,0 cm. Esta medida pode variar em função
do cobrimento das armaduras (estribos), no entanto deve apresentar no mínimo 0,5cm.

5.

Remoção do concreto deteriorado (e parte do são), dentro da área delimitada, até o friso formado pelo

disco de corte, através de apicoamento manual (preferencialmente) ou mecânico, evitando-se o rompimento
das bordas do friso.

6.

Limpeza das armaduras (todas as barras, em trechos corroídos), através escovas com cerdas de aço,

deixando-as na condição de metal cinza com cor uniforme.

7.

Caso se verifique, em decorrência da oxidação da armadura longitudinal e/ou transversal, uma redução

de seção da barra de aço superior a 20% da nominal e/ou redução do diâmetro em 10% em relação a barra
original, deverá ser adicionada para reforço outra barra de mesmo tipo e bitola da existente, observando-se os
transpasses mínimos estabelecidos pela norma ABNT NBR 6118.
Para a ancoragem de novas armaduras (estribos suplementares) ao concreto: respeitar
recomendações contidas na metodologia de reparo específica.

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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Limpeza das superfícies de aço e concreto, com jato de ar comprimido filtrado (isento de óleos, graxas,

agua, etc.).

9.

Aplicação de pintura passivadora das armaduras, composta de primer rico em zinco (zinco metálico

puro, com teores superiores a 55% em peso).

10.

Recompor a seção dos elementos conforme metodologia apresentada a seguir.
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ANEXO II: METODOLOGIA PARA REPAROS SUPERFICIAIS
LOCALIZADOS COM ARGAMASSA DE
REPARO

Esta metodologia deve ser aplicada em reparos superficiais localizados em áreas apresentando
concreto disgregado ou segregado com ou sem armadura exposta e oxidada, caracterizados
genericamente pela pequena profundidade (até 5,0 cm em relação a face original do elemento).
O preparo de toda a superfície deverá ser realizado conforme metodologia do Anexo I deste relatório.

1.

Após a execução dos serviços iniciais, proceder a saturação do substrato de concreto com água limpa,

deixando-o na condição de “saturada superfície seca” (poros saturados, sem excesso de agua na superfície do
concreto).

2.

Aplicação, com pincel ou trincha, de ponte de aderência a base de pasta de cimento aditivada com

polímero (emulsão) acrílico, na proporção de 1 parte de agua, 1 parte de emulsão acrílica e 3 partes de cimento
(em volume).
Nesse caso, utilizar a proporção indicada pelo fabricante do produto.
Para reparos com pequenas dimensões (a < 0,01m2), pode-se optar pela aplicação apenas da emulsão
acrílica, sem a necessidade do uso da pasta de cimento.
A ponte de aderência deverá ser aplicada somente nas áreas que receberão a aplicação da argamassa
imediatamente em seguida, ou seja, deverá ser evitada a aplicação em grandes áreas

3.

Imediatamente após a aplicação da ponte de aderência, executar a reconstituição da seção transversal

do elemento estrutural nas áreas de reparo previamente preparadas, com a aplicação de argamassa polimérica
(argamassa de base cimentei-a modificada por polímeros, pré-formulada industrialmente), devidamente
misturada e homogeneizada em misturador de ação forcada ou utilizando-se de uma haste metálica dotada de
hélice helicoidal acoplada a uma furadeira de baixa rotação.

4.

Aplicar a argamassa de reparo em camadas de no máximo 2,0 cm de espessura (observar

recomendações especificas para cada fabricante), deixando ranhuras na superfície para facilitar a aderência das
camadas subsequentes, com acabamento final dado por desempenadeira metálica.
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NOTA: Para reparos executados em superfície de concreto projetado, o acabamento final deverá seguir
o mesmo padrão, ou seja, a argamassa de reparo deverá ser aplicada por projeção.
Para reparos mais profundos, na faixa dos 6,0 cm de espessura, pode-se aplicar o sistema “dry pack”,
que consiste da aplicação de uma argamassa seca até a recomposição parcial da seção, com diferença
de 1,0 cm para o preenchimento total. Esta argamassa de reparo, é aplicada em camadas de 1,0 cm
incorporando manualmente brita a argamassa aplicada. Após o endurecimento, até que não haja
marcas com a pressão do dedo, saturar sua superfície e aplicar a argamassa polimérica na espessura
final de 1,0 cm.

5.

Imediatamente após a reconstituição das áreas de reparo com a argamassa de reparo, promover a cura

úmida com água limpa por um período mínimo de 03 (três) dias.

6.

Caso necessário, a fiscalização poderá solicitar ao executor dos serviços os seguintes ensaios de controle

de qualidade dos materiais e/ou serviços:

- Aderência ao substrato: como referência a resistência deve ser > 1,0 MPa. Utilizar para o ensaio a norma ABNT
NBR 13528 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Determinação da resistência de
aderência a tração.

- Resistencia a compressão: como referência os dados do fabricante e utilizar para ensaio a norma ABNT NBR
5739 - Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos.
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ANEXO III: METODOLOGIA PARA REPAROS
PROFUNDOS COM
MICROCONCRETO

O preparo de toda a superfície deverá ser realizado conforme ANEXO I

1. Montagem de formas lisas (plastificadas), estanques e indeformáveis, dotadas de “cachimbos”.
2. Saturação do substrato de concreto com agua limpa, deixando-o na condição de “saturada superfície
seca” (poros saturados e sem excesso de água na superfície do concreto);

3. Após a saturação do substrato de concreto (aguardar cerca de 1/2 hora, para evaporação e secagem
superficial do concreto), lançar o microconcreto de base cimentícia pré-formulado e de elevada fluidez
(autonivelante e auto adensável). Propriedades requeridas: retração compensada, altas resistências
mecânicas iniciais e finais, baixa porosidade e baixa permeabilidade (relação água/pó ≤ 0,13). Utilizar o
microconcreto neoplástico devidamente misturado e homogeneizado em misturador de ação forcada
ou utilizando-se de haste metálica dotada de hélice helicoidal acoplada a furadeira de baixa rotação. O
lançamento do microconcreto deverá ser feito sempre a partir da mesma face da forma (caso em que a
forma envolve a peça) evitando-se o aprisionamento do ar e a formação de bolhas internas e vazios
(regiões não preenchidas); observar recomendações especificas para cada fabricante;

4. Imediatamente após a reconstituição da área de reparo com o graute, promover cura úmida,
ininterrupta, com água limpa, durante 7 (sete) dias.

5. Após a cura do microconcreto, remover os cachimbos salientes com o corte de baixo para cima,
utilizando-se disco rígido de corte acoplado a politriz elétrica. Evitar o uso de ponteiros manuais ou
mecânicos e, caso seja necessário, dar acabamento superficial com argamassa polimérica.

6.

Caso necessário, a fiscalização poderá solicitar ao executor dos serviços os seguintes ensaios de
controle de qualidade dos materiais e/ou serviços:

- Resistência a compressa o: como referência os dados do fabricante e utilizar para ensaio a norma
ABNT NBR 5739 - Concreto - Ensaio de compressa o de corpos-de- prova cilíndricos.
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- Homogeneidade do concreto: realizado para a verificação de eventuais vazios e utilizar para ensaio
a norma ABNT NBR 8802 - Concreto endurecido – Determinação da velocidade de propagação de
onda ultrassônica.
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ANEXO IV: METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DAS FISSURAS DO
MURO ALA

As sequências de serviços propostos visam a simples vedação das fissuras do muro ala. A sequência
de tratamento é a seguinte:

1.

Limpeza manual da superfície do concreto através de escova com cerdas de aço, numa faixa em torno

de 30 cm em toda a extensão do eixo da fissura, com a finalidade de retirar a película de nata superficial bem
como todo o material solto, poroso e/ou duvidoso, melhorando a aderência do selante com a superfície do
concreto;

2.

Abertura superficial em forma de “V” com 10 mm de largura e 5 mm de profundidade, em toda a

extensão da fissura, mediante o emprego de máquina de corte dotada de disco adiamantado e/ou manualmente,
com ponteira;

3.

Eliminação do pó e detritos das bordas do “V”, preferencialmente com a utilização de jato de ar

comprimido, com a finalidade de obter substrato seco e limpo;

4.

Aplicação, com pincel ou trincha, de ponte de aderência a base de pasta de cimento aditivada com

polímero (emulsão) acrílico, na proporção de 1 parte de água, 1 parte de emulsão acrílica e 3 partes de cimento
(em volume).

5.

Imediatamente após a aplicação da ponte de aderência, executar o fechamento dos sulcos, com a

aplicação de argamassa polimérica, devidamente misturada e homogeneizada em misturador de ação forçada
ou utilizando-se de uma haste metálica dotada de hélice helicoidal acoplada a uma furadeira de baixa rotação.

6.

Realizar cura úmida por um período mínimo de 03 (três) dias.
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ANEXO V: METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DA
TRINCA/DESPLACAMENTO NAS CORTINAS
DOS ENCONTROS

Esta metodologia deve ser utilizada para o tratamento das trincas/desplacametno do concreto que
foram observadas nos encontros na região da ligação da cortina com o muro ala, como ilustrado na
Foto 3.
Para esse reparo deverá ser seguida as seguintes etapas:

1.

Demarcar a área a ser reparada (112 cm ao longo de toda altura do muro ala);

2.

Cortar o concreto na região demarcada, com auxílio de serra circular dotada de disco diamantado, com

profundidade limite entre 3 a 5 cm, resultando uma figura geométrica regular e cuidando para que não haja corte
das armaduras;

3.

Apicoar toda a região demarcada com profundidade de 5 cm;

4.

Fazer os furos do muro com diâmetro de 20 mm a cada 13mm para inserir a armadura de costura;

5.

Remover todos os resíduos, provenientes do corte de concreto e limpeza das armaduras, mediante

aplicação de jato de ar comprimido;

6.

Fixar a armadura nos furos com resina epóxi e executar a ligação da cortina à ala por meio de uma

armadura de costura, conforme ilustra as figuras a seguir.

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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ANEXO VI: METODOLOGIA PARA TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIES COM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA OU MANCHAS
DE UMIDADE COM EFLORESCÊNCIA

Esta metodologia deve ser utilizada para o tratamento de superfícies com infiltração de água ou
manchas de umidade com eflorescências ou não. As etapas executivas para a execução deste
procedimento são:

1.

Limpeza das superfícies a serem tratadas com jato de ar comprimido. O equipamento de ar comprimido

deverá possuir filtros para não permitir o carregamento de óleo junto com o fluxo de ar;

2.

Lixamento manual do concreto com escova dotada de cerdas de aço;

3.

Aplicação de estuque sobre as superfícies previamente lixadas e molhadas, constituída por uma nata de

cimento e adesivo à base de resina acrílica do tipo “Nitobond AR” de fabricação da Fosroc ou equivalente, com
traço 3:1:1 (cimento : resina : água) em volume, na superfície do concreto a ser reparada com utilização de broxa;

4.

Cura química ou úmida ininterruptamente por um período de 3 dias;

5.

Lixamento manual do estuque com lixa de grão médio;

6.

Remoção final dos resíduos com jato de ar comprimido.

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.

Nº DOCUMENTO: RT-7061-IP-01

REVISÃO: 00

EMISSÃO: 27/03/2019

Página: 2 de 44

ANEXO VII: METODOLOGIA PARA LIMPEZA E PROTEÇÃO
SUPERFICIAL DA ESTRUTURA

Esta metodologia deve ser utilizada ao final de todas as etapas de recuperação e restauro da obra,
com o intuito de garantir impermeabilidade e proteção do concreto estrutural contra agentes químicos
do meio. Seguem abaixo as etapas executivas a serem adotadas:

1.

Limpeza de toda a superfície aparente da estrutura através de hidrojato de água fria de pressão mínima de
2.500psi. A água utilizada deve estar isenta de misturas ou impurezas;

2.

Aplicação de pintura protetora a base nata de cimento e emulsão acrílica, com brocha;

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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ANEXO VIII: METODOLOGIA PARA PINTURA PROTETORA
EM ESTRUTURAS METÁLICA
Seguem abaixo etapas executivas a serem adotadas:

1.

Limpeza mecânica ou jateamento abrasivo de toda a superfície;

2.

Aplicação de pintura a base de epóxi.
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ANEXO IX: METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DA LONGARINA
DANIFICADA

Para recuperação da viga longarina deve-se proceder da seguinte forma:

1.

Interditar a passagem dos veículos sobre e sob o viaduto;

2.

Apoiar a superestrutura sobre a Av. Castelo Branco de forma que o carregamento devido ao peso
próprio seja mínimo;

3.

Apicoar todas as faces da viga na região danificada e em mais 120 cm para cada extremidade.

4.

Cortar as armaduras longitudinais danificadas e também a parte inferior dos estribos, como ilustra a
figura abaixo:

5.

Executar a ponte de aderência na superfície apicoada por meio de emulsões de polímeros ou adesivos
de base epóxi.

6.

Fixar as 6 barras com diâmetro de 20mm às 6 barras existentes (lb = 120 cm).

7.

Fixar o estribo conforme a figura abaixo;

8.

Executar a forma e seguir os procedimentos do ANEXO III.

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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Após a cura do concreto, executar a colagem da fibra carbono. Serão 4 camada de fibra, com 25 cm de
largura e toda a face inferior da viga, entre pilares, como ilustra a figura abaixo:

O procedimento de colagem das fibras é o seguinte:
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a) Preparação da superfície onde será aplicada a fibra de carbono;
b) Aplicação do imprimante primário para criar a ponte de aderência;
c) Aplicação da massa regularizadora para o nivelamento da superfície;
d) Aplicação da primeira camada do saturante na superfície do concreto;
e) Aplicação da fibra de carbono sobre a superfície previamente saturada;
f)

Aplicação do rolo metálico para o alinhamento das fibras e eliminação (rolagem) das bolhas de
ar aprisionadas no sistema composto;

g) Aplicação da segunda camada de saturante sobre a fibra de carbono já aplicada sob a viga e
repetição dos itens “e”, “f” e “g” até a colagem de todas as camadas.

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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ANEXO X: METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE
APARELHOS DE APOIO DE NEOPRENE
FRETADO

1.

Remoção de madeira, vegetação, argamassa e/ou concreto existente, com o auxílio de ferramentas
manuais ou marteletes, nas juntas de dilatação do tabuleiro e dos dentes gerber;

2.

Elevação da superestrutura:
Para o procedimento de elevação, deverão ser utilizados macacos hidráulicos, ligados a uma

bomba de injeção elétrica ou manual, apoiados em anteparos ou andaimes provisórios. Os andaimes
provisórios deverão suportar a carga do tabuleiro, sem que haja recalque diferencial.

3.

Após a elevação, a estrutura deverá ser reescorada na posição de trabalho para oferecer condições
seguras para inspeções e execução dos reparos.

4.

A condição dos dentes gerber deverá ser avaliada após o içamento, caso seja observada a presença de
infiltração, armaduras expostas ou qualquer outra manifestação patológica, deverão ser executadas
medidas de reparo.
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ANEXO XI: METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LAJE DE
TRANSIÇÃO

Caso identifique a inexistência da laje de transição, essa deve ser construída. A laje
de transição tem por função:

•

Cobrir o vazio que se pode desenvolver por baixo do pavimento, sobre o aterro do encontro;

•

Prevenir a deflexão do pavimento, que poderá resultar em assentamentos próximos do
encontro;

•

Atenuar o assentamento diferencial entre o aterro e o encontro;

•

Fornecer uma melhor selagem contra a percolação de água e contra a erosão do aterro.

A execução da laje de transição poderá ser realizada após o posicionamento dos aparelhos de apoio
sobre o pilares, seguindo as seguintes etapas:

1.

Remover o pavimento e aterro na região do encontro, em toda a largura da pista, com 4m de
comprimento e profundidade como indicada no desenho;

2.

Romper a parede da cortina com as dimensões de 345 x 80 cm, preservando a armação vertical
existente;

3.

Executar furos verticais de  12,5mm a cada 15 cm, com profundidade de 40 cm, para inserção da
armadura na junta freyssinet;

4.

Remover todos os resíduos provenientes do corte do concreto, furos e limpeza das armaduras,
mediante aplicação de jato de ar comprimido;

5.

Fixar a armadura nos furos com resina epóxi;

6.

Aplicar a armação indicada para execução da viga transversal da laje de aproximação, ajustando a
armação existente como indicado no projeto;

7.

Executar a laje de aproximação conforme projeto;

8.

Executar o pavimento da via conforme procedimentos do DNIT.

O esquema final da laje de aproximação está ilustrado da figura a seguir.
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ANEXO XII: METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE
JUNTAS DE DILATAÇÃO DE PERFIL
ELASTOMÉRICO

As juntas são aberturas previstas nas estruturas, que tem por finalidade permitir movimentos de origem
térmica, deformação lenta, retração, frenagem, movimentos mecânicos e outros. Portanto, a escolha
da junta deve estar sempre condicionada à expectativa de abertura máxima e mínima da junta.
A sequência executiva para implantação de junta de dilatação de perfil elastomérico é a seguinte:

1.

Corte do pavimento (serra diamantada) em uma faixa de 0,60 m; 0,30 m de cada lado do eixo da junta,
na região de aplicação da mesma.

2.

Remoção do pavimento cortado e apicoamento das superfícies que estarão em contato com o concreto
novo.

3.

Limpeza geral da superfície com jato de ar.

4.

Fixação dos grampos de aço com resina epóxi nos furos, conforme orientações contidas no
procedimento abaixo e conforme indicado no desenho a seguir:

✓

Localização prévia das armaduras imersas no concreto utilizando-se pacômetro (aparelhos
detectores de metal) ou através da execução de rasgos superficiais, retirando o concreto de
cobrimento;

✓

Execução dos furos de ancoragem:

•

Utilizar equipamentos elétricos de rotopercussão (furadeira-marreta) para a perfuração,
proibindo-se a utilização de equipamentos percussivos pneumáticos;

•

Para ancoragens utilizando-se resinas poliéster, executar furos com duas bitolas comerciais
acima do diâmetro da barra a ser ancorada;

•

Para ancoragens utilizando-se resinas epóxi, executar furos com uma bitola comercial acima
do diâmetro da barra a ser ancorada;

•

Os furos deverão ser executados com uma leve inclinação descendente da boca para o fundo,
com aproximadamente 1:10;

•

A limpeza interna dos furos deve ser realizada escovando-se com buchas de aço ou nylon,
retirando-se o pó prensado nas paredes pela ponta de vídea
NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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(metal duro) da broca. Em seguida, proceder ao jateamento de ar pressurizado filtrado
(isento de óleos e água). É proibida a limpeza dos furos com hidrojateamento;

•

O trecho da barra a ser ancorado deverá receber escovação enérgica com escovas de cerdas
de aço, devendo-se evitar contato com as mãos (gordura impede adesão da resina);

✓

Para furos horizontais utilizar resinas epóxi ou poliéster de consistência tixotrópica (de alta
viscosidade, que não escorre); para furos verticais para baixo, utilizar resinas mais fluidas (auto
adensáveis, de baixa viscosidade);

•

As resinas deverão ser aplicadas ao longo da superfície da barra (em todo o perímetro), no
trecho a ser ancorado (região limpa com escova de aço), em camadas generosas (o excesso
será expelido, quando da introdução da barra no furo);

•

Paralelamente, preencher totalmente o furo do fundo em direção à boca, utilizando-se
êmbolo apropriado (mangueira cristal cheia de resina, dotada de êmbolo interno, para
empurrar o material após a ponta de a mangueira ter atingido o fundo do furo, ou aplicador
tipo revolver, introduzindo-se o bico no furo);

✓

Introduzir a barra no furo com um movimento de giro, de forma contínua e progressiva (evitar vaie-vem), até atingir o fundo do furo. É necessário que uma parte da resina extravase pela boca do
furo confirmando seu total preenchimento. Retirar o excesso e rasar a superfície. Devem-se manter
as barras imobilizadas pelo período de tempo indicado pelo fabricante do material.
A figura a seguir ilustra a armadura a ser utilizada na junta.
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Nº DOCUMENTO: RT-7061-IP-01

REVISÃO: 00

EMISSÃO: 27/03/2019

Página: 2 de 44

5.

Instalação de “isopor” na junta, impedindo a invasão de concreto e outros elementos.

6.

Limpeza da superfície de concreto com jato de ar comprimido;

7.

Molhar o substrato com água limpa até a saturação e aguardar a secagem da superfície;

8.

Lançar o microconcreto de alta resistência inicial, industrializado, na região de reparo, em camadas
sequenciais, podendo atingir a espessura de até 5,0cm em uma só camada. Para espessuras maiores, de
até 10,0 cm, aguardar 1 hora após o lançamento da primeira camada e lançar a camada seguinte.

IMPORTANTE: Na reconstrução do berço de concreto deverá ser garantido o nivelamento entre
pavimento e berços, não sendo tolerados degraus entre os mesmos.
O material que compõe o reforço (microconcreto de alta resistência inicial) deverá ser aplicado
de forma a preencher todos os vazios. É imprescindível a existência de gabaritos que garantam
com precisão a abertura aonde irá se alojar o perfil elastomérico.

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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No caso de fixação dos perfis metálicos, recomenda-se cuidados especiais na
concretagem sob as cantoneiras evitando-se possíveis vazios.

9.

Dar acabamento com desempenadeira adequada e aplicar membrana de cura pela pulverização de duas
demãos;

10.

Limpar o concreto para remover nata de cimento e as partes soltas ou eventualmente contaminadas;

11.

Aplicar primer de aderência nos detalhes dos lábios,

12.

Lançar, compactar e nivelar a argamassa epóxi, que compõe os lábios poliméricos;

13.

Limpar o concreto nas áreas de colagem do perfil (sede), para remover a nata de cimento, partes soltas
ou eventualmente contaminadas;

14.

Aplicar o adesivo epóxi nas laterais do perfil e na sede,

15.

Instalação do perfil básico do tipo Junta Elástica Nucleada Estrutural, em toda a extensão da sede,
inclusive no trecho das barreiras rígidas, conforme recomendações do fabricante.
Obs: Posicionar a junta de dilatação levando-se em conta o alinhamento e principalmente o
nível em relação ao piso acabado (pavimento flexível);

16.

Após a cura do adesivo, remover as válvulas de pressurização.
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NOTAS:

✓

Os lábios deverão ser totalmente recuperados, não ocorrendo emendas com lábios antigos
deteriorados.

✓

Nos casos em que ocorra apenas problemas de descolamento, ressecamento ou ruptura do perfil
elastômero, também deverá ser realizada a troca dos lábios poliméricos ou elastômeros.

✓

A junta de dilatação deve ser prolongada, abrangendo também os passeios e bordas laterais da obra.

✓

Os guarda-corpos posicionados sobre juntas de dilatação deverão ser adequadamente adaptados
para permitir a continuidade da mesma.

✓

Nas barreiras rígidas e passeios, antes da aplicação do novo perfil, deverá ser realizada a limpeza e
desobstrução das juntas. Caso ocorra irregularidade nas bordas das juntas, a abertura deverá ser
corrigida com disco diamantado ou recomposta com argamassa polimérica.

✓

A liberação do tráfego sobre a região dos berços deverá ser após 3 dias de concretagem
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ANEXO XIII: METODOLOGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE
PINGADEIRAS

Esta metodologia trata da implantação de pingadeiras em superfícies de borda, sujeitas ao escorrimento de
águas pluviais. Segue abaixo procedimento a ser adotado:

1.

Delimitação com disco de corte das áreas a serem implantadas as pingadeiras;

2.

Rebaixamento do concreto com auxílio de disco de desbaste, na profundidade média de 5mm;

3.

Limpeza das superfícies com jato de ar comprimido;

4.

Implantação de perfil pingadeira através de parafusos ou cola a base epoxídica, de modo que o mesmo
não ultrapasse a superfície original do concreto;

5.

Caso o perfil seja parafusado, aplicar selante elastomérico (ou silicone) na superfície em contato com o
concreto de modo a evitar a percolação de água nesta região.
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ANEXO XIV: SUGESTÃO DE SEQUÊNCIA EXECUTIVA
Segue abaixo uma sugestão de sequência executiva.

Semanas

Terapias/Serviços
1
Escoramento da estrurtura. Reparo na longarina, exceto
fixação da fibra carbono. Finalização com a retirada do
escoramento

2

3

Execução
dos serviços

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Cura do concreto

Reparo do encontros (cortina e muro ala) com a armadura de
costura
Reparo na base dos pilar (armadura exposta) e no
preenchimento do desplacamento (corte)
Reparo das fissuras nos muros ala
Corte das juntas da pista e dos dentes gerber, içamento do vão
central, reparos nos dentes gerber, colocação do aparelho de
apoio e posicionamento da estrutura sobre os
aparelhos de apoio
Içamento da superestrutura, dos dois lados simultaneamente,
nivelamento dos pilares (se necessário), posicionameto dos
aparelhos de apoio e posicionamento
da estrutura sobre os aparelhos de apoio
Recuperação geral (limpeza da estrutura, fixação da pingadeira e
pintura sob o viaduto)
Colagem da fibra sob a longarina
Execução da laje de transição, do lado da Av. Rui Barbosa
Execução da laje de transição, do lado da Av. Castelo Branco

Execução
dos serviços

Cura do concreto

Execução
dos serviços

Cura do concreto

Reparo das juntas de dilatação
Execução do pavimento sobre a laje de transição e algum
reparo no pavimento sobre a superestrutura, próximo às
juntas
Recuperação geral (nivelamento do passeio e pintura do
gradil)

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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ANEXO XV: QUANTITATIVO
PLANILHA DE QUANTIDADES E SERVIÇOS
ITEM

SERVIÇO

UNID

QUANT.

PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
A

SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.020

Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem

m²

02.01.180

unxmês

02.01.200

Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme
exigências da CETESB
Desmobilização de construção provisória

02.02.120

Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²

unxmês

02.08.020

Placa de identificação para obra

02.05.200

Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico

05.07.040

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou
metal

15
6

m²

275,79

4.136,85

479,17

2.875,02

15

13,52

202,80
3.564,84

6

594,14

m²

4,50

358,87

1.614,92

mxmês

72,00

68,48

4.930,56

30,50

87,61

2.671,75

m3

Subtotal Serviços Preliminares

B

19.996,74

RECUPERAÇÃO DA LONGARINA DANIFICADA - ANEXO IX E III

08.02.050

Cimbramento tubular metálico

08.02.060

Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico

m³

01.23.010

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para
execução de corte em concreto armado
Demarcação de área com disco de corte diamantado

tx

01.23.070
01.23.100

m³xmês

572

4,18

2.390,96

286

9,89

2.828,54

347,19

347,19

20

3,52

70,40

1,04

324,75

337,74

51,48

6,21

319,67

57,78

4,75

274,46

147,96

4,46

659,90

72,00

17,39

1.252,08

1
m

Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para
reforço e recuperação estrutural
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em
estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em
estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 20,0 mm, utilizado em
estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015
Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive
colagem de armadura (barra de até Ø 8,0mm)

m³

73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

17,80

1,78

31,68

01.23.030

Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi

m²

17,80

103,88

1.849,06

09.02.140

m²

17,80

87,64

1.559,99

11.05.030

Forma plana em compensado para estrutura aparente com
cimbramento tubular metálico
Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência

m³

1,04

3.697,87

3.845,78

11.16.060

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

m³

1,04

75,68

78,71

11.20.030

Cura química de concreto à base de película emulsionada

m²

17,80

4,20

74,76

01.23.680

Sistema de reforço estrutural composto de primer, adesivo
tixotrópico bicomponente à base de epóxi e manta de fibra de
carbono 300 gr/m²

m²
14,40

707,16

10.183,10

92793
92795
92797
01.23.221

Kg
Kg
Kg
un

Subtotal Recuperação da Longarina

C
01.23.010
01.23.070

REPAROS SUPERFICIAIS LOCALIZADOS COM ARGAMASSA DE REPARO - ANEXOS I E II (PILAR COM ARMADURA
EXPOSTA E OXIDADA)
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para
tx
347,19
execução de corte em concreto armado
1
Demarcação de área com disco de corte diamantado
m
1,73
3,52
NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.

26.104,03

347,19
6,08

Nº DOCUMENTO: RT-7061-IP-01
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01.23.060
Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos
01.23.020

Limpeza de armadura com escova de aço

EMISSÃO: 27/03/2019
m²
0,35

19,49

6,74

m²

5,73

1,98

0,35
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73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

0,35

1,78

0,62

01.23.040

Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco

m²

0,35

36,83

12,73

01.23.030

Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi

m²

0,35

103,88

35,90

11.20.120

Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica),
bicomponente
Cura química de concreto à base de película emulsionada

m3

0,02

7.117,01

122,97

m²

0,35

4,20

1,45

11.20.030

Subtotal reparos superficiais localizados com argamassa de reparo no pilar com armadura
exposta e oxidada

535,65

347,19

347,19

01.23.070

REPAROS SUPERFICIAIS LOCALIZADOS COM ARGAMASSA DE REPARO - ANEXOS I E II (VIGAS COM
DEFICIENCIA DE COBRIMENTO E ARMADURA EXPOSTA E OXIDADA-VT6, VT7, VT8, VT9 e VT14)
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para
tx
execução de corte em concreto armado
1
Demarcação de área com disco de corte diamantado
m
24,00

3,52

84,48

01.23.060

Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos

m²

5,84

19,49

113,82

01.23.020

Limpeza de armadura com escova de aço

m²

5,84

5,73

33,46

73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

5,84

1,78

10,40

01.23.040

Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco

m²

5,84

36,83

215,09

01.23.030

Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi

m²

5,84

103,88

606,66

11.20.120

Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente

m3

0,18

7.117,01

1.246,90

11.20.030

Cura química de concreto à base de película emulsionada

m²

5,84

4,20

24,53

D
01.23.010

Subtotal reparos superficiais localizados com argamassa de reparo na face inferior das vigas
VT6, VT7, VT8, VT9 e VT14

2.682,52

347,19

347,19

01.23.070

REPAROS SUPERFICIAIS LOCALIZADOS COM ARGAMASSA DE REPARO - ANEXOS I E II (70% DA FACE
INFERIOR DO PASSEIO)
tx
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para
1
execução de corte em concreto armado
Demarcação de área com disco de corte diamantado
m
125,80

3,52

442,83

01.23.060

Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos

m²

44,03

19,49

858,17

01.23.020

Limpeza de armadura com escova de aço

m²

44,03

5,73

252,30

73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

44,03

1,78

78,38

01.23.040

Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco

m²

44,03

36,83

1.621,68

01.23.030

Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi

m²

44,03

103,88

4.573,98

11.20.120

Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica),
bicomponente
Cura química de concreto à base de película emulsionada

m3

0,88

7.117,01

6.267,44

m²

44,03

4,20

184,93

E
01.23.010

11.20.030

Subtotal reparos superficiais localizados com argamassa de reparo na face inferior do passeio

14.626,90

347,19

347,19

01.23.070

REPAROS SUPERFICIAIS LOCALIZADOS COM ARGAMASSA DE REPARO - ANEXOS I E II (10% DA FACE
SUPERIOR DO PASSEIO)
tx
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para
1
execução de corte em concreto armado
Demarcação de área com disco de corte diamantado
m
16,17

3,52

56,94

01.23.060

Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos

m²

8,09

19,49

157,62

01.23.020

Limpeza de armadura com escova de aço

m²

8,09

5,73

46,34

73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

8,09

1,78

14,40

01.23.040

Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco

m²

8,09

36,83

297,86

01.23.030

Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi

m²

8,09

103,88

840,12

11.20.120

Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica),
bicomponente

m3

0,16

7.117,01

1.151,16

F
01.23.010
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8,09

4,20

Subtotal reparos superficiais localizados com argamassa de reparo EM 10% face superior do
passeio

33,97
2.945,59

1

347,19

347,19

01.23.070

REPAROS SUPERFICIAIS LOCALIZADOS COM ARGAMASSA DE REPARO - ANEXOS I E II
(DESPLACAMENTO DO CONCRETO DO MURO ALA PRÓXIMO A JUNTA 3 DA VISTA A-A)
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para
tx
execução de corte em concreto armado
Demarcação de área com disco de corte diamantado
m

0,20

3,52

0,70

01.23.060

Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos

m²

0,10

19,49

1,95

01.23.020

Limpeza de armadura com escova de aço

m²

0,10

5,73

0,57

73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

0,10

1,78

0,18

01.23.040

Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco

m²

0,10

36,83

3,68

01.23.030

Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi

m²

0,10

103,88

10,39

11.20.120

Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente

m3

0,005

7.117,01

35,59

11.20.030

Cura química de concreto à base de película emulsionada

m²

0,10

4,20

0,42

G
01.23.010

Subtotal reparos superficiais localizados com argamassa de reparo EM 10% face superior do
passeio

H

400,67

TRATAMENTO DAS FISSURAS DO MURO ALA - ANEXO IV

84123

Lixamento man c/ lixa calafate de concr aparente antigo

m²

9,90

6,19

61,28

73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

9,90

1,78

17,62

01.23.060

Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos

m²

9,90

19,49

192,95

01.23.030

Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi

m²

9,90

103,88

1.028,41

11.20.120

Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica),
bicomponente
Cura química de concreto à base de película emulsionada

m3

0,50

7.117,01

3.522,92

m²

9,90

4,20

41,58

11.20.030

Subtotal tratamento das fissuras do muro ala

I
01.23.010
01.23.070

4.864,77

TRATAMENTO DA TRINCA/DESPLACAMENTO NAS CORTINAS DOS ENCONTROS - ANEXO V
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para
execução de corte em concreto armado
Demarcação de área com disco de corte diamantado

tx
m

347,19

347,19

16

3,52

56,32

9,20

324,75

2.987,70

85,16

7,24

616,57

154,00

17,39

2.678,06

01.23.100

Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para
reforço e recuperação estrutural

92883

Armação utilizando aço CA-25 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

kg

01.23.221

Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive
colagem de armadura (barra de até Ø 8,0mm)

un

73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

18,40

1,78

32,75

01.23.030

Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi

m²

18,40

103,88

1.911,39

11.20.120

Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica),
bicomponente
Cura química de concreto à base de película emulsionada

m3

0,920

7.117,01

6.547,65

m²

18,40

4,20

77,28

11.20.030

m³

1

Subtotal Recuperação da Longarina

J

15.254,92

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES COM INFILTRAÇÃO DE ÁGUA OU MANCHAS DE UMIDADE COM
EFLORESCÊNCIA - ANEXO VI

73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

56,00

1,78

99,68

84123

Lixamento man c/ lixa calafate de concr aparente antigo

m²

9,90

6,19

61,28

33.01.050

Estucamento e lixamento de concreto

m²

56,00

25,44

1.424,64

11.20.030

Cura química de concreto à base de película emulsionada

m²

56,00

4,20

235,20

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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56,00

1,78

Subtotal do tratamento das superfícies com infiltração ou mancha de umidade com
eflorescencia

K

99,68
1.920,48

LIMPEZA E PROTEÇÃO SUPERFICIAL DA ESTRUTURA - ANEXO VII (FACE INFERIOR DA LAJE, VIGAS,
PILARES, MURO E FACE INFERIOR DO PASSEIO)

73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

671,52

1,78

1.195,30

33.03.740

Resina acrílica plastificante

m²

671,52

16,58

11.133,72

Subtotal do tratamento das superfícies com infiltração ou mancha de umidade com
eflorescencia

L

12.329,02

PINTURA PROTETORA EM ESTRUTURAS METÁLICA - ANEXO VIII (GRADIL METÁLICO)

84123

Lixamento man c/ lixa calafate de concr aparente antigo

m²

233,68

6,19

1.446,48

33.11.020

Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo

m²

233,68

27,53

6.433,21

Subtotal da pintura em estrutura metálica

M
01.23.010
11.20.050
03.01.210
03.07.030
03.09.060

7.879,69

IMPLANTAÇÃO DE APARELHOS DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO - ANEXO X
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para
execução de corte em concreto armado
Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação
e acomodação do material
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico,
inclusive fragmentação e acomodação do material
Remoção manual de junta de dilatação ou retração, inclusive apoio

tx
m
m³
m²
m

1

347,19

347,19

6,00

10,88

65,28

1,06

315,34

333,00

5,28

14,47

76,40

26,40

4,18

110,35

2,90

5,27

15,29

Içamento da estrutura
09.01.160

Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com
tábuas

m²

73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

2,90

1,78

5,16

17.01.020

Argamassa de regularização e/ou proteção

m³

0,29

467,60

135,64

Aparelho de apoio fretado (400x250x30mm)

un

8,00

Aparelho de apoio fretado (250x150x32mm)

un

4,00

Instalação dos aparelhos de apoio
Subtotal implantação dos aparelhos de apoio
N
03.01.210

1.088,31

IMPLANTAÇÃO DA LAJE DE TRANSIÇÃO - ANEXO XI
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação
e acomodação do material
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em
estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em
estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em
estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015
Furação para até 10mm x 200mm em concreto armado, inclusive
colagem de armadura (barra de até Ø 8,0mm)

m³

73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

1,38

1,78

2,46

01.23.030

Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi

m²

1,38

103,88

143,35

09.02.040

Forma plana em compensado para estrutura aparente

m²

16,56

97,02

1.606,65

11.01.321

Concreto usinado, fck = 35,0 MPa - para bombeamento

m³

6,90

330,88

2.282,08

11.16.080

Lançamento e adensamento de concreto ou massa por
bombeamento
Cura química de concreto à base de película emulsionada

m³
6,90

114,06

786,67

26,40

4,20

110,88

92792
92793
92794
01.23.236

11.20.030

Kg
Kg
Kg
un

m²

1,66

315,34

522,20

13,41

5,86

78,56

151,05

6,21

938,01

298,53

5,11

1.525,48

18,00

24,89

448,02
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m²

54.01.210

Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive
acomodação do material
Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico,
inclusive fragmentação e acomodação do material
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito
mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km
Base de brita graduada ( 30cm)

54.03.240

Imprimação betuminosa impermeabilizante

m²

54.03.230

Imprimação betuminosa ligante

m²

54.03.210

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente CBUQ (10 cm)

m³

03.07.030
54.01.030
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26,40

4,54

119,86

26,40

14,47

382,01

26,40

15,00

396,00

7,92

140,24

1.110,70

26,40

7,57

199,85

26,40

3,45

91,08

2,64

787,56

2.079,16

m²
m²
m³

Subtotal implantação da laje de regularização

O

13.911,33

IMPLANTAÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO DE PERFIL ELASTOMÉRICO - ANEXO XII

03.01.210

Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação
e acomodação do material

m³

73806/1

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água

m²

01.23.221

Furação para até 10mm x 100mm em concreto armado, inclusive
colagem de armadura (barra de até Ø 8,0mm)
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em
estruturas diversas, exceto lajes. Af_12/2015

un

01.23.030

0,83

315,34

261,10

13,80

1,78

24,56

344,00

17,39

5.982,16

Kg

33,08

5,86

193,82

Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi

m²

13,80

103,88

1.433,54

09.02.040

Forma plana em compensado para estrutura aparente

m²

2,76

97,020

267,78

11.05.040

Argamassa graute

m³

0,83

239,420

198,24

11.16.060

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

m³

0,83

75,68

62,66

11.20.030

Cura química de concreto à base de película emulsionada

m²

13,80

4,20

57,96

32.08.130

Junta estrutural com perfil elastomérico e lábios poliméricos para
obras de arte, movimentação máxima 55 mm

m

44,80

825,21

36.969,41

92792

Subtotal Implantação ou Substituição de Juntas de Dilatação de Perfil Elastomérico

P

45.451,24

IMPLANTAÇÃO DE PINGADEIRAS - ANEXO XIII
Limpeza da superfície através de lixamento manual ou mecânico

m²

27,90

Fornecimento de perfil cantoneira para pingadeira

m

186,00

Implantação do perfil cantoneira, com resina de fixação

m

186,00

Subtotal Instalação de Pingadeiras

Q

0,00

Sinalização

97.04.010

Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica

m²

97.05.100

Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte
sintético

m²

13,200

21,98

290,14

1,571

685,750

1077,176

Subtotal da sinalização

1.367,31
TOTAL

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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INFORMAÇÕES GERAIS
Cliente

1.1

Prefeitura de Aguaí

Documentos de referência

1.2

1.3

•

ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

•

ABNT NBR 7188:2013 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre

•

ABNT NBR 7188:1960 - Cargas móveis em pontes rodoviárias

Revisões

Rev. 00 – Está é a versão inicial do relatório.

1.4

Declaração de limite

Os resultados das inspeções, bem como o restante deste relatório, se aplicam apenas e tão somente à
OAE descrita no item 3.

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar os critérios, especificações técnicas e dimensionamentos
correspondentes ao projeto executivo de reforço e adequação estrutural do Viaduto Rua Joaquim José
em Aguaí / SP, ilustrado na FIGURA 1.
De acordo com o relatório RT-7061-IP-01, a face inferior de uma das vigas longarinas, localizada sobre
a Avenida Presidente Castelo Branco, apresenta ruptura do concreto e de parte da armadura
longitudinal e dos estribos devido aos impactos de veículos pesados com dimensões superiores ao
gabarito inferior da ponte.
Atualmente o viaduto está escorado sobre a Avenida Presidente Castelo Branco e totalmente
interditado.

Figura 1 – Vista geral do viaduto

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.

Nº DOCUMENTO: MC-7061-IP-01

3

3.1

REVISÃO: 00

EMISSÃO: 27/03/2019

Página: 2 de 15

ESFORÇOS SOLICITANTES
ESQUEMA ESTRUTURAL E DIMENSÕES

O esquema estrutural utilizado para o cálculo dos esforços, assim como as dimensões dos vãos e da
seção transversal, está ilustrado na FIGURA 2.

a) Esquema estrutural do viaduto

b) Dimensões da seção transversal
NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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Figura 2 – Esquema estrutural e dimensões
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CARREGAMENTOS

A análise estática foi feita o trem-tipo classe 24, além do peso próprio, conforme apresentados na Tabela
1 e demais figuras.

Tabela 1 − Cargas dos veículos relativas ao trem-tipo classe 45 e 24

Classe 24
Carga uniformemente distribuída (p)

4 kN/m²

Carga uniformemente distribuída (p’)

3 kN/m²

Carga do veículo por roda

40 kN/roda

Figura 3 – Trem-tipo classe 24

Figura 4 – Carregamento distribuído correspondente ao peso próprio

A Equação1 foi utilizada para o cálculo dos esforços na viga

𝐹𝑑 = 1,4 ∗ (𝑃𝑃) + 𝜑 ∗ 1,4 ∗ (𝑇𝐵)
NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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Sendo:
PP: Valor característico das cargas permanentes (peso próprio e pavimentação); TB: Valor
característico da carga do TB 24;
: Coeficiente dinâmico = 1,40 (CIV + CNF, obtidos de acordo com a NBR 6118:2013).
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MOMENTOS FLETORES E CORTANTES

Figura 5 – Envoltória de momento fletor (kN.m) e esforço cortante (kN) característico devido ao TB 24

Figura 6 – Momento fletor (kN.m) e esforço cortante (kN) característico devido ao peso próprio
NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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ARMADURA NECESSÁRIA

Para o cálculo da armadura, a resistência do concreto foi tomada como 20 MPa, a tensão de escoamento do
aço igual a 500 MPa, e os coeficientes do concreto e de aço, c=1,4 e s=1,15.
Na Tabela são apresentados os momentos fletores solicitantes e a armadura necessária.

Tabela 2 – Armadura necessária para flexão

Mk (Peso próprio)
kN.m

MK(TB 24)
kN.m

196,5

576,1

Mk Total
kN.m

Md Total
kN.m

Kc
(kN,cm)

ks
(kN,cm)

As
(cm2)

772,6

1081,64

3,06

0,027

27,81

Mk (Peso próprio)

-

Mk Total

Md Total

Kc

Ks

As

kN.m

-

kN.m

kN.m

(kN,cm)

(kN,cm)

(cm2)

196,5

-

196,5

275,1

16,83

0,024

6,29

𝑏 ∗ 𝑑2
𝑘𝑐 =

𝑀𝑑

𝑘𝑠=

𝐴𝑠 ∗ 𝑑
𝑀𝑑

b: largura da seção da viga (30 cm);
d: altura da seção da viga até o centro da armadura inferior (105 cm); M d:
momento fletor de cálculo em kN*cm.

De acordo com as observações em campo a armadura longitudinal é formada por 6 barras de 25 mm
(29,45 cm2), concluindo que o viaduto foi calculado para o TB 24.

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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Figura 7 – Armadura inferior da longarina danificada

Na Tabela 3 são apresentados os esforços cortantes e a armadura necessária.
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Tabela 3 – Armadura necessária esforço cortante
Vk (Peso próprio)

Vk(TB 24)

Vk Total

Vsd Total

VRd2

kN

kN

kN

kN

KN

211,7

228,1

439,8

615,72

1098,64

Vk Total

Vsd Total

VRd2

kN

kN

KN

211,7

296,38

1098,64

Vk (Peso próprio)
kN

kN

211,7

VC0

VSW

ASW

KN

(cm2/m)

205,3

410,42

9,54

VC0

VSW

ASW

KN

(cm2/m)

91,08

2,12

KN

KN
205,3

Armadura de pele: As,pele: 3,30 cm2 por face Armadura
mínima: 2,65 cm2/cm
9,54 cm2/m = 8 a cada 10,0 cm
2,65 cm2/m =  6,3 a cada 21 cm

5

RECUPERAÇÃO DA LONGARINA DANIFICADA

Sugere-se que a recuperação da longarina seja realizada com a substituição da armadura na região
danificada, por 6 barras com 20 mm de diâmetro, ancoradas na armadura existente e não danificada,
resultando em um área de 18,85 cm2 . Par alcançar o momento fletor resistente para o TB 24, sugere-se
também a utilização de fibra carbono.

Esforços utilizados no cálculo:
Msd = 1081,64 kN.m (Momento fletor solicitante de cálculo);
Mrd = 751,97 kN.m (Momento fletor resistente de cálculo, considerando As= 18,85cm 2);
2
50
0,85 ∗ 0,8 ∗ 30𝑥 ∗ ( ) =
∗ 18,85
1,4

1,15

𝑥 = 28,12
𝑥2𝑙𝑖𝑚 = 0,26 ∗ 𝑑 = 0,26 ∗ 103 = 27,78 𝑐𝑚
𝑥3𝑙𝑖𝑚 = 0,63 ∗ 𝑑 = 0,63 ∗ 103 = 64,89 𝑐𝑚
28,12 cm (Domínio 3)
𝑀𝑟𝑑

18,85 =
(

50
) ∗ (103 − 0,4 ∗ 28,12)
1,15

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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Msd > Mrd => portanto é necessário a execução de um reforço com fibra carbono.

•

Cálculo da fibra de carbono necessária

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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Módulo de elasticidade da fibra = 22.700,00kN/cm 2;
Deformação de ruptura do reforço = fcu = 0,014;
Espessura de uma lâmina de fibra = 0,165 mm
Condições:

•

Desconsideração da armadura superior;

•

Supondo que ocorra simultaneamente o esmagamento do concreto e a deformação plástica
do aço (seção normalmente armada);

•

Desconsideração da deformação inicial da face inferior do concreto devido ao peso próprio
(tabuleiro escorado)

Profundidade da Linha Neutra:
0,35+1/103,2 = 0,13081395
x = 0,35/0,13081395 = 26,75 cm

Força resistida pelo concreto:
Fc = 0,8*26,75*30*(2/1,4)*0,85 = 779,73 kN

Força resistida pelo aço:
Fs = (50/1,15)*18,85 = 819,57 kN Fs’
=0

Força resistida pela fibra carbono:
Ffc = 108.164,00-Fc*(103,2-0,8x/2) / 6,8 = 5.300,06 kN (momento em relação à armadura
tracionada)
Ffc = (108.164,00-Fs*(103,2-0,8x/2)) / (110-(0,8*x/2)= 325,85 kN (momento em relação à resultante
de compressão do concreto)
ffc = (10,89/1000)*22.700,00 = 247,19 kN.cm 2 (tensão na fibra)

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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Afc = 5.300,06/247,19 = 16,93 cm (área de fibra) – Esse valor é muito alto e indica que há
2

insuficiência de resistência a compressão, ou seja, a Linha Neutra deve ser mais profunda.
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Considerando que a linha neutra esteja a 42 cm da fibra superior do concreto: Afc =
1,59 cm2 (área de fibra)

Largura

da

fibra

e

quantidade

de

camadas

bfc=1,59*100/1,65 = 96,3 cm => 4 camadas de 25 cm

Figura 8 – Seção transversal final da viga recuperada
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DIMENSIONAMENTO DOS APARELHOS DE APOIO

Os aparelhos de apoio de neoprene fretado são fabricados com borracha sintética (cloropreno) e entre
as camadas de borracha se encontram intercaladas chapas de aço de grande resistência.
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As diferentes camadas de neoprene unem-se entre si e com as chapas de aço mediante um processo
todo especial de vulcanização, de modo que sob a ação das cargas, o conjunto se comporta como um
monobloco.
Quanto ao seu funcionamento, permitem:

•

Deslocamentos simultâneos em duas direções distintas.

•

Rotações.

•

Absorção de cargas verticais.

•

Absorção de cargas horizontais de curta duração.

A verificação do neoprene foi realizada de acordo com o itens abaixo:

a)

ΣC,MÁX

Tensões normais
N
= MÁX < 1,5 kN/cm2
A´. B´

=
ΣC,MÍN

b)

NMÍN

> 0,3 kN/cm2

A´. B´

Tensão de cisalhamento da força normal

Fator de forma:
ff =

a´. b´

2. t. (a´ + b´)
σmáx
Tn = 1,5.
< 0,3 kN/cm2
ff

c)
Dh =

Recalque
σmáx.(n. t + 2. c)

< 0,25. h

4. G. ff 2. 3. σc,máx

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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<0,5G a´.b´

Htc
2.a´.b´ <0,5G

Tl=Tll+Tlc<0,7G
Tt=Ttl+Ttc<0,7G

Distorção

e)

Hr=√(Hll+0,5.Hlc)2(Htl+0,5.Htc)2

Dab=

n.t.Hr
a´.b´.G

𝑡𝑔𝐴 =

f)

𝐷𝑎𝑏

< 0,5 ℎ

Tensão de Cisalhamento na rotação
G.a´2.(A0+At)

Ta=

g)

2.t.h

<1,5.G

Tensão de Cisalhamento total

T=Tn+Tl+Tt+Ta<0,5.G

h)

Esbeltez e espessura mínima
NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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i)

Levantamento das bordas do aparelho

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.

Página: 2 de 15

Nº DOCUMENTO: MC-7061-IP-01

At

< 3. (σ c,max

EMISSÃO: 27/03/2019

Página: 14 de 15

t2

+ σc,mín

n

REVISÃO: 00

)0,5. ( )
a´

G. ff

Escorregamento
Hr < 0,10 + 0,06
Nmín
σc,mín
j)

Espessura das chapas considerando aço 1020 com e=16kN/cm2

k)

e>

a´ σc,máx
.
ff

σe

Os dados utilizados para as verificações foram:

Dados
Força Vertical permanente (F Mín.)

Nmín.(kN)

Força Vertical TB

N TB24 (kN)
Nmáx (kN)

Força Vertical Nmín + N24 (F Máx.)

Pilares de
extremidade
262,20
194,00
456,20

Pilares
centrais

Dentes
gerber

424,40

110,20

214,50
638,90

205,80
316,00

Rotação devido a carga permanente

θ rad

0,0006671

0,0006742

0,0022340

Rotação devido ao Tb24

θ rad

0,00000

0,00000

0,00000

Força long. de longa duração

Hll (kN)

0,00

0,00

0,00

Força long. de curta duração

Hlc (kN)

36,00

36,00

24,00

Força trans. de longa duração

Htl (kN)
Htc (kN)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

G (kN/cm²)

0,1

0,1

0,1

60

60

60

Força trans. de curta duração
Mód.de Elast. transversal
A

Dureza Shore
Largura

a (cm)

20

20

15

Comprimento

b (cm)

40

40

25

Área

A (cm²)
h (cm)

800
3,000

800
3,000

375
3,200

Espesssura total
Cobrimento horizontal

cob. hor. (cm)

0,4

0,4

0,4

Cobrimento vertical

cob. vert. (cm)

0,25

0,25

0,25

Largura - Cobrimento

a' (cm)

19,2

19,2

14,2

Comprimento - Cobrimento

b' (cm)

39,2

39,2

24,2

Área: a' * b'

A' (cm²)

752,64

752,64

343,64

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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Espessura de cada camada

t (cm)

0,8

0,8

0,5

Espessura de cada chapa

l (cm)

0,3

0,3

0,3

NOTA: É proibida a reprodução parcial ou total deste documento sem autorização prévia.
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Figura 9 – Dimensões dos aparelhos de apoio
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CONCLUSÕES

Os reparos no viaduto deverão sem executados de acordo com os desenhos de projeto e as
metodologias de reparo.
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O recebimento poderá ser comunicado via e-mail com posterior envio do mesmo através dos correios para o
seguinte endereço: Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215, Parque Interlagos, Aguaí-SP, CEP 13860-000,
em mensagem contendo, necessariamente, todos os elementos do modelo a seguir.
O preenchimento deste Recibo é obrigatório, porém não gera obrigações posteriores para com a Prefeitura.
Caso não haja interesse na participação do Certame abaixo especificado, favor enviar uma carta de declínio
ao Setor de Licitações e Contratos, com a maior urgência possível.
RECEBI O PROCESSO ABAIXO
CONVITE Nº 003/2019
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO NOS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS E TRATAMENTO DAS PATOLOGIAS EXISTENTES DO VIADUTO DA RUA
JOAQUIM JOSÉ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA RUA JOAQUIM JOSÉ
CRUZAMENTO COM AS AVENIDAS PRESIDENTE CASTELO BRANCO E RUI BARBOSA”
Empresa:_________________________
_________________________________
Endereço:_________________________
_________________________________
Cidade:___________________________
_________________________________
Estado:___________________________
_________________________________
CEP:_____________________________
_________________________________
CNPJ:____________________________
_________________________________
Inscrição Estadual:__________________
_________________________________
Telefone:__________________________
_________________________________
Fax:______________________________
_________________________________
E-mail:___________________________
_________________________________
Pessoa responsável:________________
_________________________________

(

)
Carimbo CNPJ

______________________, __/__/2019 (MUNICÍPIO) (DATA)

______________________________ Assinatura

