
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

REPUBLICAÇÃO DE PRAZO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 EM 

CUMPRIMENTO AO ART. 21, DA LEI 8.666/93, EDITAL N° 001/2022  
 

Processo Administrativo nº 0044.0093.2254.0010/2021-DET/SETRAP 

Órgão: Secretaria de Estado de Transportes 

 

O Estado do Amapá, através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas 

prerrogativas que lhe confere a lei, torna público aos interessados, a republicação de 

prazo, em cumprimento ao Art. 21, da Lei 8.666/93, que realizará a licitação supracitada 

no dia 25 de março de 2022, às 11:00 horas, na sala da comissão permanente de 

licitação da SETRAP, licitação na modalidade Tomada de Preço n° 001/2022, 

objetivando a OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VILA URBANA COM 

DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADA NO MUNICIPIO-AP, RAMAL DO 

PORTO DO CÉU. 

As empresas interessadas poderão obter o Edital e demais elementos que compõe no site 

do Governo do Estado do Amapá, disponível no site https://compras.portal.ap.gov.br/ 

ou ainda através do email: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br 

 

JOSÉ RONALDO MOTA RACHID 

Presidente da CPL/SETRAP 

Portaria nº033/2022 

https://compras.portal.ap.gov.br/
mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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EDITAL N.º001/2022-CPL/SETRAP 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

TIPO:“MENOR PREÇO” 

 
OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA 

COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE 

MACAPÁ-AP (RAMAL DO PORTO DO CÉU). 

 
 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES DO AMAPÁ 

SR.BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO 

 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
José Ronaldo Mota Rachid 

Presidente da CPL/SETRAP 

Portarianº 033/2022- SETRAP 

MACAPÁ – 

AP/2022 
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AVISO DA LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022–CPL/SETRAP 

PRODOC Nº 0044.0093.2254.0010/2021–DET/SETRAP 

SIGA 00030/SETRAP/2021 

 
O Governo do Estado do Amapá – GEA, por intermédio da Secretaria de Estado de Transportes – 

SETRAP, Órgão da Administração Direta, torna público, às empresas interessadas e enquadradas 

nas condições estabelecidas neste edital de licitação, à realização de licitação para OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS 

NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP (RAMAL DO PORTO DO CÉU), a saber: 

 

MUNICÍPIO MACAPÁ- AP 

 

TRECHO 
Entroncamento da AP-020 – RAMAL PORTO DO CÉU 
Coordenadas geográficas início do trecho 0 º 0'45.57" N 51º 12'40,38"0 
Coordenadas geográficas final do trecho 0 º 0'46.59" N 51º 12'19,69"0 

 
ORÇAMENTO 

R$ 706.210,58 (setecentos e seis mil, duzentos e dez reais e cinquenta e oito 

centavos) 

DATA BASE SICRO de ABRIL/2021 e SINAPI/CEF de AGOSTO/2021 

1 - A licitação em referência será promovida na modalidade de Tomada de Preço nº 001/2022- 

CPL/SETRAP, do tipo “menor preço”, no regime de “empreitada por preço unitário”, nos termos e 

condições fixadas neste Edital e em seu(s) anexo(s). 

2 - As empresas interessadas poderão obter o Edital e demais elementos que o compõe no site do 

Governo do Estado do Amapá, https://compras.portal.ap.gov.br/ ou ainda através do email: 

cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br . 

3 - A Documentação e propostas serão entregues às 11:00 horas, do dia 16 de Março de 2022, no 

endereço da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Secretaria de Estado de Transportes – 

SETRAP, sito à Rodovia BR 210, KM 0, s/n° - São Lázaro CEP: 68.906-130. 

Ressalva-se que, com a entrada em vigor da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, em 01 de 

abril de 2021, a presente licitação será realizada com base nos dispositivos da Lei nº 8.666/93 

e demais legislações citadas no preâmbulo do Edital. 

 
Macapá - AP, 21 de Fevereiro de 2022. 

José Ronaldo Mota Rachid 

Presidente da CPL 
Portaria n°033/2022-SETRAP/2022 
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TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022–CPL/SETRAP 

PRODOCNº 0044.0093.2254.0010/2021–DET/SETRAP 

SIGA Nº 00030/SETRAP/2021 

 
PREÂMBULO 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ – GEA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTES - SETRAP, Órgão da Administração Direta, com Sede no km0 da BR-210, São 

Lázaro, Macapá–AP, através de sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da 

Portaria n.º 033/2022-SETRAP, de 15 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado 

nº   7.608, de 16 de fevereiro de 2022, balizado pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993 e alterações, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e suas alterações, Lei Complementar 

Estadual 108/2018 e pelos demais dispositivos legais pertinentes à matéria, torna público aos 

interessados que promoverá Licitação, na modalidade Tomada de Preço, do tipo “menor preço”, 

sob a execução indireta, no regime de “empreitada por preço unitário”, nos termos e condições 

fixadas neste Edital e em seu(s) anexo(s). 

 

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA. 

1.1. Às 11:00 horas, do dia 16 de Março, ano 2022, na sala de reuniões da Comissão 

Permanente de Licitações da SETRAP localizado no endereço:Rodovia BR 210, Km 0, São Lázaro, 

Macapá-AP, terá início a sessão pública, prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes 

e entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitação, e nº. 02, com a proposta. 

1.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados 

com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 

os seguintes dizeres: 

1.3. A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em um único 

envelope, fechado, denominado Envelope nº 01, ser endereçado ao Presidente da Comissão de 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTES DO AMAPÁ 

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA DE PREÇOS 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTES DO AMAPÁ 

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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Licitação, indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do 

seu conteúdo (DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO), o número do Edital, o objeto da licitação e o 

número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ.Todos os documentos deverão ser 

assinados e/ou rubricados por pessoa legalmente autorizada a fazê-lo. 

1.3.1. As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via em arquivo 

eletrônico/digital (preferencialmente pen-drive) dos Documentos de Habilitação e demais 

documentos constantes no envelope nº 1, com a finalidade de facilitar a análise por parte da 

Comissão de Licitação. 

1.4. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, de igual teor e para o mesmo 

efeito, digitadas em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope 

fechado para o lote único, denominado Envelope nº. 02, e endereçado ao Presidente da Comissão 

de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome da licitante, o número do envelope, a titulação do 

seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇOS), o número do Edital, o objeto da licitação e o número do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ. 

1.4.1. As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via em arquivo 

eletrônico/digital (preferencialmente pen-drive) da Proposta de Preços e demais documentos 

constantes doEnvelope nº. 02, na forma de planilha eletrônica protegida, que permita somente 

a cópia dos dados inseridos, com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta por parte da 

Comissão de Licitação. 

1.5. Todos os volumes deverão ser encadernados, preferencialmente em formato A4, espiral 

contínua com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem crescente, apresentando ao 

final um termo de encerramento, declarando o nº de folhas que os compõem, devendo conter na 

capa a titulação do conteúdo, o nome da licitante, o número do Edital, o objeto em licitação. 

1.6. No volume relativo à Documentação de Habilitação deverá constar um índice com a 

discriminação de cada documento apresentado, com a indicação de suas respectivas folhas, 

obedecido à sequência das solicitações deste Edital. 

1.7. É vedado à Comissão receber propostas além do horário acima descrito ou fora 

dolocaldeterminado. 

2. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

2.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório 

deverão estar devidamente representados por: 

2.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro 

documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa 

individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato 

constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; sendo 

que em tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir 
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obrigações em decorrência de tal investidura; 

2.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento 

particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da 

empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial 

e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso 

de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

2.2. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 
 

3. OBJETO 

3.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para asOBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS 

NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP (RAMAL DO PORTO DO CÉU), conforme condições, quantidades 

e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

3.1.1.A localização completa do local da execução das obras está no item 7 do projeto básico e 

volume XVII do projeto executivo, anexos deste edital. 

3.2. O critério de julgamento adotado será o “menor preço”, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O valor do orçamento do presente certame é de: 
 

TOTAL 
R$ 706.210,58 (setecentos e seis mil, duzentos e dez reais e 
cinquenta e oito centavos) 

Os valores calculados têm como base das tabelas do SICRO/DNIT de ABRIL/2021 
e SINAPI/CEF de AGOSTO/2021. 

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento doEstado do Amapá para o exercício de 2021, na classificação 

abaixo: 

Estrutura Programática: 21.101.1.26.782.0030.1038 (Construção de rodovias estaduais). 

Código do Município: 0.160000(Estado do Amapá) 

Fonte de Recurso: 0.1.03 (Transferências e convênios e aplicações financeiras de 

rendimentos de recursos de convênios – TC/AFRV) – R$ 636.000,00 

3.1.01 (Outras contrapartidas) – R$ 70.210,58 
 

Natureza de Despesa: 4.4.90.51 (Obras e Instalações) 

Plano Orçamentário: 000001 (não definido) 
 

Valor Estimado: R$ 706.210,58 
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Vinculação: Convênio nº 898697/2020-DPCN/MD 
 

5. LOCAL DE EXECUÇÃO 

5.1. Município: MACAPÁ - AP 

5.2. Trecho:        Entrocamento da AP-020 – RAMAL PORTO DO CÉU 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS INÍCIO DO TRECHO 0 º 0'45.57" N 51º 

12'40,38"0 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS FINAL DO TRECHO 0 º 0'46.59" N 51º 

12'19,69"0 

6. PRAZO PARA ASSINATURA DE CONTRATO 

6.1. A licitante vencedora deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e retirar o 

respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 04 (quatro) dias úteis, contados da notificação 

feita pela SETRAP. 

6.2. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 

aceito pela Administração. (Art. 64, § 1º Lei n° 8.666/93). 

6.3. A Administração deve promover, no prazo legal, a publicação do Extrato do Contrato no Diário 

Oficial do Estado do Amapá. 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA 

7.1. O prazo máximo exigido para a execução da obra, objeto do presente Projeto Básico de 

Engenharia, é de 120 (cento e vinte) dias, a contar do início dos serviços. 

7.2. 90 (noventa) dias é o Prazo para Recebimento Definitivo (Definido pelo Art. 73, inciso I, 

letra “b” combinado com § 3º da Lei 8.666/93). 

8. PRAZO DE INÍCIO DA OBRA 

8.1. O prazo máximo para início da obra será de 10 (dez) dias, a partir da entrega da Ordem de 

Início da Obra pela SETRAP à Empresa selecionada. 

9. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1. O prazo de vigência do contrato será de 210 (duzentos e dez) dias, iniciando-se sua 

contagem na assinatura do Contrato. 

10. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

10.1. Poderão participar desta licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação. 

10.2. Não poderão participar desta licitação: 

10.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

10.2.2. que não atendam às condições destes Edital e seus anexos; 
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10.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

10.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

10.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo 

de dissolução ou liquidação; 

10.2.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

10.3. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

10.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula 

Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III,  

do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

10.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante. 

 

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

11.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 

Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02 e 

procederá à abertura da licitação. 

11.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 

participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 

intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o 

bom andamento dos trabalhos. 

11.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 

123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o 

somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no exercício anterior, extrapola 

o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, 

§2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

11.3. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 

exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, 

até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos 

do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar 
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n° 123, de 2006. 

11.4. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 

recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à 

documentação ou proposta de preços apresentadas. 

11.5. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 

Documentos de Habilitação. 

11.5.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 

presentes ou por seus representantes. 

11.6. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, nos termos 

deste Edital. 

11.7. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir- 

se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos 

membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

11.8. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 

desfavorável do recurso. 

11.9. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os 

licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente 

marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

11.9.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de 

recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao 

ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

11.9.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o 

licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

11.10. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 

próprio deste Instrumento Convocatório. 

11.11. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 

de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou 

desclassificaram. 
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11.12. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros 

da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

11.13. Será considerado inabilitado o licitante que: 

11.13.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de 

validade e/ou devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 

regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte. 

11.13.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

11.14. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista 

de microempresa, empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 

regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para 

regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e 

poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

11.15. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 

sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, ou revogar a licitação. 

11.16. Os atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes serão feitas mediante os prepostos dos 

licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por 

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 

Permanente de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- 

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) 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). 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

12.1.1. Para a consulta de licitantes pessoas jurídica poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 

12.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
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impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

a) Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas 

no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

12.1.2.a.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

12.1.2.a.2. O licitante será informado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

12.1.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

12.2. Também serão consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o 

licitante esteja com alguma documentação emitida via internet, para autenticação. 

12.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

12.4. Habilitação Jurídica: 

12.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

12.4.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

12.4.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

12.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

12.4.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

12.4.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

12.5. Regularidades Fiscal e Trabalhista: 

12.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

12.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
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Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

12.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

12.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

12.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

12.5.6. provade regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante; 

12.5.7. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 

2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade 

fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas 

no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

12.6. Qualificação Econômico-Financeira: 

12.6.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante; 

a) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, 

na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, 

devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

OBS: A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser 

relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde 

que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. 

12.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

a) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

b) é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

12.6.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos 

pela aplicação das seguintes fórmulas: 
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LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
SG = 

Ativo Total 
 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 

 

 
LC = 

 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

12.7. Qualificação Técnica: 

12.7.1. As empresas participantes deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da 

apresentação dos documentos que seguem no envelope nº 1: 

a) Capacidade Técnica Operacional - expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove a execução de obras de complexidade tecnológica operacional equivalente 

ou superior ao objeto desta licitação, que sejam compatíveis com o seu objeto, em características, 

quantidades e prazos; 

b) Capacidade Profissional - os Responsáveis Técnicos devem ter experiência na execução de 

objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, 

conforme o disposto no item de maior relevância – 12.7.2., letra “b”, conforme anotação em acervo 

técnico e atestado de boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA. Cada 

Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das 

Licitantes. 

c) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus 

responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou CAU – 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da região a que estiver vinculada, que comprove o 

exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação. 

12.7.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho Profissional competente, 

que exija tal inscrição, da região da sede da empresa para fins de contratação. 

b) Relação dos serviços executados por profissionais de nível superior, vinculados 

permanentemente à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA ou 

Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como Responsável Técnico, 

comprovados mediante atestados e/ou certidões de capacidade técnica por execução de serviços 

compatíveis com o objeto da licitação, conforme os itens de serviços relacionados no quadro a 

seguir: 
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ITEM ITENS MAIS RELEVANTES DA OBRA 

1 Execução de Passeio (calçada ou piso de concreto, com concreto moldado in 

loco – usinado. 

2 Concreto Betuminoso Usinado a quentec/ CAP 50/70. 
 

b.1) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA. 

b.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a 

comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. 

b.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado na alínea "b", 

acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de 

Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do 

FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais). 

b.3.1) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação 

de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

b.3.2) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita 

através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional 

competente, devidamente atualizada. 

b.3.3) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) naequipe 

técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos. 

b.4) Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados: 

b.4.1) A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes 

informações básicas: 

 Nome do contratado e do contratante 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço) 

 Localização das obras (rodovia, trecho, subtrecho, extensão ou ferrovia,hidrovia) 

 Serviços executados (discriminação e quantidades). 

b.4.2) O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições 

acima, não serão considerados pela Comissão Permanente de Licitação. 

b.5) Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo CREA ou 

Conselho Profissional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do 

contratante e discriminação dos serviços. 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Edital Tomada de Preços nº xxx/2021-CPL/SETRAP, processo Nº 0044.0093.2254.0005/2021 – DET/SETRAP, SIGA Nº 00020/2021/SETRAP 
Secretaria de Estado de Transportes do Amapá – SETRAP 

End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro , CEP: 68.908-130, Macapá/AP 

 

 

b.5.1) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra 

(órgão ou ente público), deverá ser junta à documentação: 

b.5.1.1) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

b.5.1.2) Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de 

Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do 

atestado/certidão, ou; 

b.5.1.3) Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional á época da 

execução do objeto do atestado/certidão; 

b.6) A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea b.5.1 não importará 

na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência documental pela Comissão. Caso 

não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por empresas 

privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame. 

b.7) Relação de comprovação de a licitante ter executado, através de certidão e/ou atestado, 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificado pelo 

CREA ou Conselho Profissional competente: b.8 A qualquer tempo pelo menos uma obra de 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, contendo, no mínimo a seguinte extensão: 

b.9) Comprovação de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviárias de 

complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitação, contendo os seguintes 

quantitativos: 

ITEM ITENS MAIS RELEVANTES DA OBRA UNIDADE QUANTIDADE 

1 
Execução de Passeio (calçada ou piso de concreto, com 

concreto moldado in loco – usinado. 
M³ 45,00 

2 Concreto Betuminoso Usinado aquente c/ CAP 50/70 ton 270,00 

12.7.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante; 

12.7.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que participarão da obra, que demonstre a 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, 

relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor 

significativo da contratação. 

300 

EXTENSÃO (m) 
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12.7.5. Os responsáveis técnicos deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, 

na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o 

sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador 

ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e 

o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. 

12.7.6. No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

12.7.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias 

à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo 

Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços 

de engenharia. 

12.7.8. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual, (ANEXO 

VIII): 

12.7.9. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável; 

a) O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que 

conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que 

tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, 

assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante. 

12.8. Todos os licitantesdeverão apresentar, ainda, no envelope nº 1: 

12.8.1. Declaração de que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 

9.854, 1999, conforme modelo do ANEXO V; 

12.8.2. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP n° 02/09, conforme modelo anexo a este edital, ANEXO VII; 

12.8.3. Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega dos envelopes, 

inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, ANEXO VI; 

12.8.4. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de 

Pequeno Porte – EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, 

de 2007 apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar n. 123, de 2006, ANEXO IV. 
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a) A apresentação declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser 

entregue tãosomente pelas licitantes efetivamente enquadradas que pretendam se beneficiar do 

regime legal diferenciado e que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do 

tratamento jurídico diferenciado. 

b) A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação 

das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão 

poderá realizar diligências para verificar a veracidade da declaração. 

c) Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 

123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o 

somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, 

extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que 

trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado. 

d) Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o 

exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela 

recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima 

referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, 

da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

12.9. Declaração que a Licitante está apta a realizar a prestação dos serviços imediatamente após 

a assinatura do contrato, ANEXO IX; 

12.10. Declaração de que a licitante está cumprindo todas as exigências contidas no edital, ANEXO 

X; 

12.11. A ausência dos documentos mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação da 

proposta. 

12.12. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

12.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

12.12.2. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

12.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 
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12.14. As certidões que não indicarem a data de validade somente serão aceitas se emitidas nos 

últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da sessão de abertura. 

12.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará 

habilitado para a fase de classificação. 

 

13. DA PROPOSTA 

13.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, 

rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, 

sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

13.1.1. a razão social e CNPJ da empresa licitante; 

13.1.2. descrição do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto 

Básico e demais documentos técnicos anexos; 

13.1.3. As propostas a serem apresentadas pelas empresas participantes do ato licitatório deverão 

conter: 

a) Preço por item fixo e irreajustável da obra, em algarismos e por extenso, em moeda corrente 

do país. 

b) Orçamento constante de planilhas com indicação de preços unitários por item, apresentando: 

as unidades, quantidades de etapas da obra, preços unitários, subtotais, e total geral em moeda 

corrente do país. 

c) Composição de custos unitários dos preços unitários de cada serviço da obra constando 

obrigatoriamente os quantitativos de material e mão de obra, bem como os percentuais adotados 

para os Encargos Sociais e BDI. 

d) Planilhas de composição analítica das taxas de B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas, 

sendo OBRIGATÓRIA à indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados na 

planilha a ser apresentada. 

e) Planilhas de composição analítica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, sendo 

OBRIGATÓRIA a indicação de Taxa de Percentual positiva para cada um dos itenslistados no 

modelo. 

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da datada entrega 

das propostas. 

g) O Cronograma físico-financeiro de barras deverá ser idêntico ao apresentado neste 

documento. 

h) Declaração explicita do prazo de garantia integral da obra, que deverá ser no mínimo de 

5 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se 

compromete em solucionar os problemas decorrentes de falhas ou inadequações na 

execução da obra, num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da 

comunicação formal da SETRAP, na forma do art. 69 combinado com o art.73, da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações. 
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i) O prazo de garantia exigido no Item 9, do Projeto Básico, começa a contar a partir da emissão 

do atestado de conclusão definitiva da obra, expedido pela SETRAP, em consonância com as 

disposições legais pertinentes. 

13.2. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão 

"verba" ou de unidades genéricas. 

13.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

13.4. A Contratada deverá 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 do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 

do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

13.4.1. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às 

necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente 

as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente 

com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, 

com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93. 

13.5. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de 

erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as 

orientações a seguir: 

13.5.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a 

execução contratual; 

13.5.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente 

da planilha e haverá glosa, quando do pagamento. 

13.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar à Comissão 

Permanente de Licitação ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos 

recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 

13.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços, 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

13.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. 

13.8.1. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que 

não haja majoração do preço proposto. 

13.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 
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compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

13.10. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, serão de exclusiva responsabilidade do 

licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto. 

13.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - 

Plenário). 

13.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas e, após o devido processo 

legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 

necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

13.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

14.1. O critério de julgamento será o MENOR PREÇO por regime de empreitada por preço unitário. 

14.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos 

pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes. A 

Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas. 

14.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

14.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 

julgamento da proposta. 

14.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

14.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 

microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-á à comparação com os valores da 

primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

14.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

14.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo deno 
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prazo de 02 (dois)dias úteis, contados da comunicação da Comissão de Licitação. Neste caso, a 

oferta deverá ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

14.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem 

anterior. 

14.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o 

valor cotado pela primeira colocada, a Comissão de Licitação convocará os licitantes para um sorteio 

na sessão, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

14.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das 

propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não 

havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

14.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

14.9.1. produzidos no País; 

14.9.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

14.9.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

14.9.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

14.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante 

vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

14.11. Será desclassificada a proposta que: 

14.11.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

14.11.2. contiver vício insanável ou ilegalidade; 

14.11.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

14.11.4. Apresentar, na composição de seus preços: 

14.11.4.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

14.11.4.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

14.11.4.3. quantitativos de mão de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a 

unidade dos serviços. 

14.12. Será desclassificada a proposta vencedora nos quais se verifique que qualquer um dos seus 

custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em 

conformidade com os projetos anexos a este edital. 
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14.13. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 

executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance 

que: 

14.13.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

14.13.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados 

em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

coletivas de trabalho vigentes. 

14.13.3. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 

8.666, de 1993. 

14.13.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 

43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MP nº 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

14.13.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos 

preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por 

inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta. 

14.13.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

14.13.7. Será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) úteis para comprovar a viabilidade dos 

preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 

1993, sob a pena de desclassificação. 

14.14. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração 

do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

14.15. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao 

preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, 

ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 

materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a 

causar prejuízos aos demais licitantes. 

14.16. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

14.17. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Edital Tomada de Preços nº xxx/2021-CPL/SETRAP, processo Nº 0044.0093.2254.0005/2021 – DET/SETRAP, SIGA Nº 00020/2021/SETRAP 
Secretaria de Estado de Transportes do Amapá – SETRAP 

End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro , CEP: 68.908-130, Macapá/AP 

 

 

subsequente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 

e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

14.18. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para 

apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado 

aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

14.19. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos 

interpostos, a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do 

resultado do certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante 

vencedor. 

14.20. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante a presençados 

prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 

feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

14.21. O resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Estado do Amapá e no Diário 

Oficial da União. 

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 

propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666, de 1993. 

15.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos 

interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

15.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

15.4. Os recursos deverão ser encaminhados para osetor de Protocolo da Secretaria, na Sede da 

SETRAP, instalada no endereço descrito noitem 1.1. 

15.5. O recurso será dirigido à da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP por intermédio 

do Presidente da Comissão de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 

caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

 
16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

16.1. A caução inicial será reforçada durante a execução da obra contratada, de forma a totalizar 

sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato. 

16.2. A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

a).1 Caso a empresa opte por caução em dinheiro, deverá fazer o depósito na Conta nº 11780-3 
Agência nº 3575, Governo do Estado do Amapá, CNPJ nº 00.394.577/0001-25 
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b) seguro-garantia; 

c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital; 

16.3. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 

aceito pela Administração. (Art. 64, § 1º Lei n° 8.666/93). 

16.4. A Administração deve promover, no prazo legal, a publicação do Extrato do Contrato no 

Diário Oficial do Estado do Amapá e no Diário da União. 

17. DO REAJUSTE 

17.1. A parcela dos preços contratuais, em reais, deverá ser reajustada pelos índices setoriais 

utilizados pela SETRAP, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 

01(um) ano desde o mês base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido 

no edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01, sendo o índice do orçamento 

referente as tabelas do e SICRO/DNIT (JULHO/2021). Tal procedimento somente será admitido se, 

após prorrogação, a vigência do ajuste for superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art. 

2º da Lei nº. 10.192/2001. 

17.2. Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

 
 

 
Onde: 

R = I1 – IO x V 
IO 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 

Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SETRAP 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 
18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no item 9 e 20, 

respectivamente, do Projeto Básico. 

 

19. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

19.1. Os critérios de acompanhamento e fiscalização do objeto estão previstos no item 17 do 

Projeto Básico e a indicação do fiscal, consta no itemV doProjeto Executivo. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

20.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, mediante apresentação dos 

requisitos registrados no item 13 – MEDIÇÕES DA OBRA E FORMAS DE PAGAMENTO do Projeto 

Básico; 

20.2. Acompanhar e fiscalizar a execução da Contratação, através de um representante ou de uma 

Comissão de servidores designados, nos termos do Art.67 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, sob 

o aspecto qualitativo e quantitativo da obra, podendo e devendo rejeitar no todo ou em partes, as 
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etapas da obra executadas em descordo com o contrato, não eximindo a Contratada de total 

responsabilidade quanto à execução da obra; 

20.3. Avaliar e aprovar previamente os orçamentos dos serviços solicitados à Contratada; 

20.4. Notificar, por escrito, a Contratada, nas ocorrências de eventuais imperfeições no transcorrer 

da execução da obra, fixando prazo para sua correção; 

20.5. Fornecer à Contratada os demais elementos indispensáveis à execução do trabalho. 

 
21. DAS OBRIGAÇÕESDA CONTRATADA 

21.1. Na execução do objeto do contrato, obriga-se a Contratada, além de outras exigências da 

legislação pertinente, e deste Instrumento, a envidar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel 

e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a: 

21.1.1. Dispor às suas expensas de ferramentas (chaves, escadas, equipamentos) e dos 

Equipamentos de Proteção Individual conforme disposto neste Projeto Básico; 

21.1.2. Arcar com todas as despesas decorrentes da execução da obra tais como: locomoção de 

pessoal técnico, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos 

trabalhistas, encargos fiscais, e demais despesas necessárias à plena prestação dos serviços; 

21.1.3. Responder por quaisquer danos ou avarias nos equipamentos e seus componentes, que 

tenha dado causa por ocasião da execução da obra. Deste modo deverá responder por quaisquer 

danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais da obra, mesmo aqueles 

provocados em virtude da própria execução; 

21.1.4. Cumprir fielmente este ajuste, de modo que o objeto avençado se realize com esmero e 

perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 

21.1.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Fiscalização da SETRAP, 

quanto à execução objeto contratado; 

21.1.6. Manter, durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e 

qualificação financeira da licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas neste ajuste, 

informando à SETRAP sobre ato ou fato que venha modificar as condições iniciais de habilitação; 

21.1.7. Ter responsável técnico devidamente registrado e que esteja em dias com suas obrigações 

junto ao CREA/AP - Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Amapá, ou CAU – 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 

21.1.8. Acatar integralmente as exigências da SETRAP quanto à execução do objeto contratado, de 

acordo com as especificações técnicas, constantes no projeto básico e em obediência ao Edital de 

Licitação, fornecido pela Contratante; 

21.1.9. A eficiência na execução da obra é de inteira responsabilidade da Contratada, cabendo-lhe 

ainda a responsabilidade de fazer a reconstrução de todos os danos e avarias causados nas etapas 

já realizadas; 

21.1.10. A Contratada obrigar-se-á a retirar do local dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da 
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notificação, todo e qualquer material impugnado pela Fiscalização; 

21.1.11. A guarda e vigilância dos materiais necessários a obra são de responsabilidade da 

Contratada; 

21.1.12. A empresa poderá inspecionar a área onde são executados os serviços, não podendo 

sobre nenhum pretexto, argumentar desconhecimento dos serviços a serem realizados e as 

condições para realizá-los; 

21.1.13. Qualquer funcionário da Contratada, ou qualquer subcontratada que, na opinião da 

Fiscalização não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou venha a desrespeitar 

ou negar a dar quaisquer informações sobre os serviços, deverá mediante solicitação por escrito da 

Fiscalização, ser afastado imediatamente da obra pela Contratada; 

21.1.14. As construções provisórias para depósito de material, do alojamento para operário e da 

Administração da obra, se houver, são de inteira responsabilidade da Contratada, não cabendo a 

Contratante, nenhuma obrigação de indenizar estas construções depois da obra realizada, a não 

ser que estas instalações constem da planilha de quantidades deste projeto básico; 

21.1.15. A contratada providenciará a remoção dos materiais resultantes de demolição, se houver, 

para local a ser determinado pela Fiscalização da SETRAP; 

21.1.16. Antes de ser iniciada a obra, a Contratada concentrará no local, todos os meios 

necessários, tais como: materiais, instrumentos e ferramentas para que, iniciados os serviços 

possam prosseguir sem atrasos nem interrupções; 

21.1.17. A Contratada é obrigada a manter constantemente na área dos trabalhos, um diário de 

ocorrências, no qual a Fiscalização da SETRAP e/ou encarregado dos serviços anotará toda e 

qualquer alteração ou ocorrência. Não serão tomadas em consideração, pela Contratante, 

quaisquer reclamações decorrentes de entendimentos verbais; 

21.1.18. A contratada deverá atender aos requisitos de matéria prima especificada posteriormente 

no Projeto Executivo de Engenharia; 

21.1.19. O não cumprimento deste item acarretará o não recebimento do valor da primeira fatura 

constante do contrato. 

22. DA SUBCONTRATAÇÃO 

22.1. para atividades que não constituam o escopo principal do objeto, até o limite de 30% do 

orçamento. 

23. DO PAGAMENTO 

23.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo Ideste Edital. 
 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

24.1. A licitante/contratada responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra por 

ela executada, estabelecidas no Projeto Básico, anexo Ideste Edital: 
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24.2. A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à 

Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato; 

24.3. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução da 

obra que vierem a acarretar prejuízos a SETRAP, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil 

por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei; 

24.4. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no 

caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 

inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 

prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

I. Advertência; 

II. Multa; 

III. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir 

a Administração da SETRAP pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada. 

24.5. Das multas administrativas: Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, 

por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do 

direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei; 

24.6. Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço, será cobrada multa de 1% (um por 

cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas 

das garantias contratuais. 

24.7. Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 1% (um por cento) incidentes 

sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 

24.8. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

24.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho 

fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou 

Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

24.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
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24.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal, 

resultantes de atos lesivos cometidos por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 

24.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 

do Código Civil. 

24.13. 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. 

24.14. 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. 

24.15. As penalidades serão obrigatoriamente registradas. 

24.16. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto Básico. 
 

25. DA IMPUGNAÇÃO 

25.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas 

falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 

de recurso. 

25.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

25.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 

da Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 

impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da 

referida Lei. 

25.4. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço descrito no item 

1.1. deste Edital; 
 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 

parecer escrito e devidamente fundamentado. 

26.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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26.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nele contidas. 

26.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo instrumento 

de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

26.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Comissão em sentido contrário. 

26.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

26.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

26.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico 

(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as obras e serviços de 

engenharia. 

26.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

26.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus anexos, o 

valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, 

§ 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

26.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

26.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do 

interesse público. 
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26.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

26.15. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 8.666, 

de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

26.16. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço https://compras.portal.ap.gov.br/, e 

também poderá ser lido e/ou obtido no endereço eletrônico email: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br, 

nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas, mesmo endereço e período no qual os 

autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

26.17. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da o Foro da Justiça Estadual 

– Comarca de Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

26.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

26.18.1. ANEXO I – Projeto Básico; 

26.18.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

26.18.3. ANEXO III –Modelo de Proposta de Preços; 

26.18.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de ME/EPP; 

26.18.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 

7º, da Constituição Federal; 

26.18.6. ANEXO VI – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação; 

26.18.7. ANEXO VII – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

26.18.8. ANEXO VIII –Declaração da empresa em papel timbrado, informando sobre as 

instalações físicas, equipamentos, aparelhamento e de todo o pessoal técnico, 

adequados e disponíveis para a realização dos serviços; 

26.18.9. ANEXO IX – Modelo de Declaração de que a empresa licitante está apta a realizar a 

prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato; 

26.18.10. ANEXO X – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

26.18.11. ANEXO XI –Modelo de Termo de Encerramento; 

 
 

 
Macapá - AP, 21 de Fevereiro de 2022. 

 

José Ronaldo Mota Rachid 

Presidente da CPL 

Portaria n°033/2022 
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1. OBJETO 

 
Contratação de Empresa Especializada para EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM 
SUPERFICIAL E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP (RAMAL DO 
PORTO DO CÉU). 

1.1. DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS  
 Regime de execução: empreitada por preço unitário. 

  Sistema de Registro de Preços: Não. 
 Tipo de Serviço: Comum.  
 Natureza da Contratação: Obra.  
 Forma de Serviço: Não contínuo. 

 Justificativa de loteamento: Não aplicável. 
 Permite participação de consórcios ou empresas estrangeiras: Sim. 
 Permite subcontratação: Sim, para atividades que não constituam o escopo principal do 

objeto, até o limite de 30% do orçamento. 
  Referência de Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento 

referencial foram extraídos das Tabelas SICRO/AP DATA BASE ABRIL/2021 e 
SINAPI/AP DATA BASE AGOSTO/2021. 

 Tipo de licitação: A presente licitação obedecerá ao tipo de “a de menor preço”, sob a 
forma de execução indireta por regime de empreitada por preço unitário conforme o Art. 
45, § 1º, inciso I, e Art.10, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas 
alterações posteriores. 

 Classificação Orçamentária: Constante no Edital de Licitação. 
 

 
2. DA LEGALIDADE 

 
O presente Projeto Básico visa regulamentar a contração de Empresa para a 
execução dos serviços do Item 1 - OBJETO, conforme orçamento, especificações, 
plantas e demais elementos técnicos que o compõem, oriundos de Projeto Executivo 
de Engenharia para OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA 
COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP 
(RAMAL DO PORTO DO CÉU), elaborado pela Empresa Projetista FW ENGENHARIA E 
SERVIÇOS EIRELI, através do Contrato 021/2021 - SETRAP. 

 
Este Projeto Básico é fundamentado no Art. 7o da Lei n o 8.666/93, proporcionando 
assim subsídios que viabilizem a execução dos serviços propostos, através de 
contratação de Empresa via o processo licitatório devido. 

 
Para a execução da obra, além de serem observadas as metodologias e 
especificações anexas, deverão ser respeitadas as Normas Técnicas Brasileiras 
vigentes, cujas Especificações Técnicas têm por finalidade estabelecer critérios para 
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a execução das etapas de serviços e classificar os materiais a serem empregados nas 
obras. 

 
3. JUSTIFICATIVAS 

 
O Governo do Estado do Amapá, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Transportes – SETRAP, órgão da Administração direta, tem dentre suas principais 
atribuições a de implantar, desenvolver e manter a política de Transporte Rodoviário 
do Estado do Amapá. Dentro dessas diretrizes básicas vem desenvolvendo ações em 
toda malha rodoviária do Estado do Amapá, assim como nas sedes dos Municípios, 
através da execução de obras de Construção, Pavimentação e Conservação 
Rodoviária. 

 
A crescente demanda pela execução de serviços de Construção, Pavimentação e 
Conservação Rodoviária, exige que o Governo do Estado do Amapá execute o 
planejamento e o desenvolvimento de estratégias gerenciais para garantir a realização 
de ações voltadas para a execução de obras de infraestrutura rodoviária, sejam 
através da contratação de obras terceirizadas, ou mesmo pela execução direta de 
obras e/ou serviços, usando sua capacidade técnica e operacional própria ou 
sublocada, visando fortalecer seu suporte de execução das obras de sua 
competência. 

 
Ressalta-se que a crescente demanda pela execução de serviços de Pavimentação 
Asfáltica ao longo de toda a malha rodoviária de acesso aos municípios, faz com que 
a Secretaria de Estado de Transportes, não consiga atender a todas as demandas de 
serviços por execução direta, tendo em vista possuir uma capacidade técnica e 
operacional limitada. 

 
Para que as demandas de serviços de grande porte sejam executadas com maior 
celeridade, eficiencia e economia, tem-se maior vantagem para a Administração, a 
contratação de Empresa Especializada para a execução dos serviços de 
pavimentação asfáltica, visto que economia e rapidez são critérios básicos da 
Administração Pública. 

 
Neste sentido, a contratação via licitação pública, das obras de PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS 
NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP (RAMAL DO PORTO DO CÉU), se faz necessária, 
tendo em vista o regramento do órgão concedente dos recursos financeiros necessários 
para viabilizar a execução das obras assim o exigir, além do que representa para a 
Secretaria de Estado de Transportes, uma oportunidade única de executar uma obra 
rodoviária que pode apresentar resultados efetivos tanto como rota alternativa de tráfego 
para veículos de carga escaorem a produção de grãos do agronegócio com destino ao Proto 
de Santana, como para a melhoria e segurança da trafegabilidade de veículos leves no 
trecho viária entre tais rodovias, uma vez que o fluxo de veículos de carga irá diminuir, assim 
como para a melhoria da condição social e econômica da comunidade local diretamente 
atingida pela execução das obras. 
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Portanto, ao buscar a contratação de uma Empresa para Execução da obra objeto 
deste Projeto Básico, reforça a capacidade resolutiva da SETRAP no atendimento de 
serviços que exijam rapidez na resposta da Adminitração Pública, e ainda, que está 
adotando a mais adequada estratégia administrativa para economizar tempo e 
recursos financeiros. 

 
 
4. FINALIDADE PÚBLICA 

 
A execução do objeto tem por finalidade pública a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
VIA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE 
MACAPÁ-AP (RAMAL DO PORTO DO CÉU). A obra visa atender a premente 
necessidade de se fazer cumprir o compromisso de forte estímulo ao processo econômico e 
social do município de Macapá, o qual ainda necessita de mais investimentos em obras de 
infraestrutura rodoviária, pois sempre são incalculáveis os benefícios sociais à população 
quando se garante condições de trafegabilidade que serão geradas com a realização da obra 
objeto deste PROJETO BÁSICO. 

 
5. CUSTOS DA OBRA 

 
O valor total deste PROJETO BÁSICO está calculado em R$ 706.210,58 
(setecentos e seis mil, duzentos e dez reais e cinquenta e oito centavos)   com   
preço   base   das   tabelas   SICRO/AP,   na   data   base de ABRIL/2021 e 
SINAPI/AP na data base de AGOSTO/2021, últimas referências de preços 
disponibilizadas nos sites do DNIT e da CEF, na ocasião da elaboração do 
orçamento, conforme planilhas orçamentárias em anexo e demais peças técnicas 
que compõe este Projeto Básico. 

 
A Empresa contratada fará jus ao Reajustamento de Preços com base na data 
acima citada, obedecido a critérios técnicos da Lei 8.666/93, ART. 55, inciso III e 
na lei Federal Nº. 10.192/2001, Art. 2º e Art. 3º. 

 
6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
Os recursos necessários para a execução do objeto são provenientes de Emenda 
Parlamentar na forma de Convênio Federal, sendo pactuados através do Convenio 
Nº 898697/2020 – DPCN/MD com o Ministério da Defesa - Programa Calha Norte, 
sendo o detalhamento de contrapartida especificado posteriormente pelo NSP – 
Núcleo Setorial de Planejamento da SETRAP, devendo estar de acordo com a 
previsão do Plano Plurianual do Governo do Estado do Amapá. 
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7. LOCAL DE EXECUÇÃO 
 
RAMAL DE ACESSO A COMUNIDADE DO PORTO DO CÉU NO MUNICÍPIO DE 
MACAPÁ-AP 
 
Trecho: 
Entrocamento da AP-020 – RAMAL PORTO DO CÉU 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS INÍCIO DO TRECHO 0 º 0'45.57" N 51º 12'40,38"0  
COORDENADAS GEOGRÁFICAS FINAL DO TRECHO 0 º 0'46.59" N 51º 12'19,69"0 
 

Ver detalhamento completo da localização no Volume XVII do Projeto Executivo em 
anexo. 
 
1.1. VISTORIA 

 
1.1.1. As empresas interessadas, por intermédio do seu responsável técnico, se 
desejar, deverão enviar correspondência a Comissão Permanente de Licitação, que 
comunicará ao Departamento de Engenharia de Transporte - DET/SETRAP, o qual 
agendará a realização da visita técnica individual ou coletiva dos serviços do referidas 
no objeto, para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à 
natureza dos trabalhos. 

 
1.1.2. As visitas técnicas coletivas poderão ser agendadas pelo Departamento de 
Engenharia de Transporte - DET/SETRAP, em data(s) definida(s) pelo Diretor, e serão 
acompanhadas pelo(s) Engenheiro(s) responsável(is), que certificará a visita, 
expedindo o necessário Atestado de Visita e Informações Técnicas. Esse atestado 
será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do Inciso III do Artigo 30, 
da Lei n. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

 
1.1.3. Após o recebimento do atestado a licitante não poderá alegar, à posteriori, 
desconhecimento de qualquer fato em relação ao objeto licitado. 

 
1.1.4. Caso a licitante não queira participar da visita, deverá apresentar, em 
substituição ao atestado de visita, DECLARAÇÃO formal assinada pelo responsável 
técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade 
por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Secretaria de Estado de Transporte 
- SETRAP. 

 
8. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 
8.1. Para Assinatura do Contrato 

 
8.1.1 A licitante vencedora deverá comparecer para prestar caução, assinar o 
contrato e retirar o respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 4 (quatro) 
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dias úteis, contados da notificação feita pela SETRAP. 
 
8.1.2 O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. (Art. 64, § 1º Lei n° 8.666/93). 

 
8.1.3 A Administração deve promover, no prazo legal, a publicação do Extrato do 
Contrato no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

 
8.2 Prazo de execução 

 
8.2.1. O prazo máximo exigido para a execução da obra, objeto do presente Projeto 
Básico é de 120 (Cento e vinte) dias, sendo este prazo de  execução contado em 
dias consecutivos, a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço. 

 
8.3. Prazo de Início da Obra 

 
8.3.1. O prazo máximo para início dos trabalhos será de 10 (dez) dias, contados a 
partir da entrega da Ordem de Início da Obra pela SETRAP à Empresa selecionada. 

 

8.4. Prazo de vigência 
 
8.4.1 O prazo de Vigência do Contrato será de 210 (duzentos e dez) dias, 
conforme demonstrado no quadro abaixo, iniciando-se sua contagem na data da 
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com a Lei 
8.666/93. 

 

PRAZOS 

 
120 dias 

Prazo de Execução da Obra (Definidos a partir das 
composições de Custo Unitários – CPU e produções 
das equipes mecânicas) 

 
90 dias 

Prazo para Recebimento Definitivo (Definido pelo 
Art 73, inciso I, letra “b” combinado com § 3º da Lei 
8.666/93) 

 
 
8.5 Qualquer etapa da obra a ser realizada aos sábados, domingo e feriados, deverá 
ser previamente comunicado ao Departamento de Obras Viárias - DOV/SETRAP, a 
FISCALIZAÇÃO, ou aos serviços de apoio administrativo da SETRAP. 

 
a) Qualquer etapa da obra a ser realizada fora dos referidos horários dependerão de 
prévia e formal comunicação ou autorização da fiscalização do DOV/SETRAP. 

 
b) A informação sobre a conclusão, também será feita formalmente à Diretoria de 
Obras Viárias e não implicarão em nenhuma forma de acréscimo ou majoração do 
preço pactuado para a execução da obra ora licitada. 
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9. GARANTIA CIVIL 
 
O prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar da data de seu 
Recebimento Definitivo, que se dará mediante Termo Circunstanciado assinado pelas 
partes, conforme determina o prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei 10.406 
de 10 de janeiro de 2002. 

 
10. DOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TECNICA 

 
Nos casos de obras e serviços de engenharia: 

 
10.1. Capacidade Técnica Operacional - Expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove a execução de obras e/ou serviços de complexidade 
tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, que sejam 
compatíveis com o seu objeto, em características, quantidades e prazos. 

 
10.2. Capacidade Profissional - os Responsáveis Técnicos devem ter experiência na 
execução de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, que 
comprove a parcela relevante, conforme o disposto no item de maior relevância – 
10.4, letra “b”, conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa execução 
emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA. Cada Responsável Técnico só 
poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes. 

 
10.3. Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos 
seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
CREA, ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da região a que estiver 
vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da 
licitação. 

 
10.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) Registro/Certidão de inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho 
Profissional competente, que exija tal inscrição, da região da sede da empresa para 
fins de contratação. 

 
b) Relação dos serviços executados por profissionais de nível superior vinculados 
permanentemente à empresa e constante do seu Registro/Certidão de inscrição no 
CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como 
Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de 
capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, 
conforme os itens de serviços relacionados no quadro a seguir: 
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ITENS MAIS RELEVANTES DA OBRA 

1. Execução de Passeio (calçada ou piso de concreto, com 
concreto moldado in loco - usinado 

2. Concreto Betuminoso Usinado a quentec/ CAP 50/70 

 
 

b.1) O(s) atestado(s) e/ou certidão (ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, somente será (ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão (es) 
do CREA. 

 
b.2) Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e 
suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que 
comprovarão as exigências. 

 
b.3) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado na 
alínea "b", acima, será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da 
Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do 
profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s) 
profissional(ais). 
b.3.1) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de 
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 
b.3.2) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação 
será feita através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho 
Profissional competente, devidamente atualizada. 
b.3.3) Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) 
profissional(ais) apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando 
sua(s) inclusão(ões) naequipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos. 

 
b.4) Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos 
Atestados: 

 
b.4.1) A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as 
seguintes informações básicas: 

 
 Nome do contratado e do contratante 
 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço) 
 Localização das obras (rodovia, trecho, subtrecho, extensão ou ferrovia,hidrovia) 
 Serviços executados (discriminação e quantidades). 

 
b.4.2 O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas 
condições acima, não serão considerados pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
b.5 Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados 
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EXTENSÃO (M) 

300 m 

 
 

pelo CREA ou Conselho Profissional competente, neles constando os contratos, 
nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços. 

 
b.5.1 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da 
obra (órgão ou ente público), deverá ser junta à documentação: 

 
b.5.1.1 Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado 
foi responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

 
b.5.1.2 Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de 
Registrode Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do 
objeto do atestado/certidão, ou; 

 
b.5.1.3 Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional á época 
da execução do objeto do atestado/certidão; 

 
b.6 A não apresentação de documentação comprobatória prevista na alínea b.5.1 não 
importará na inabilitação sumária da licitante, mas a sujeitará à diligência 
documentalpela Comissão. Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos 
atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante será considerada inabilitada 
para o certame. 

 
b.7 Relação de comprovação de a licitante ter executado, através de certidão e/ou 
atestado, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente certificado pelo CREA ou Conselho Profissional competente: 

 
b.8 A qualquer tempo pelo menos uma obra de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, 
contendo, nomínimo a seguinte extensão: 

 

 

b.9 Comprovação de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviárias 
de complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitação, contendo os 
seguintes quantitativos: 

 
 

ITENS MAIS RELEVANTES DA OBRA 
 

UNIDADE 
 

QUANTIDADE 

1. Execução de Passeio (calçada ou piso 
de concreto, com concreto moldado in 
loco - usinado 

M3 45,00 

2. Concreto Betuminoso Usinado aquente 
c/ CAP 50/70 ton 270,00 
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11. INSTRUÇÕES GERAIS 
 
11.1. Serão exigidas aplicações corretas das plantas e detalhamentos constantes 
deste Projeto Básico. 

 
11.2. As etapas da obra somente sofrerão modificações quando forem determinadas, 
por escrito, pela fiscalização da SETRAP. 

 
11.3. A empresa selecionada deverá acatar, no ato da assinatura do contrato, os 
preços referentes às etapas especificados em seu orçamento analítico. 

 
11.4. Todo equipamento a ser empregado na obra deverá ser aplicado somente após 
a aprovação da Fiscalização do SETRAP. 

 
11.5. Exige-se o emprego de mão de obra devidamente qualificada para execução de 
todas as etapas das obras especificados. 

 
11.6. A responsabilidade da Contratada é integral a obra contratada nos termos do 
Código Civil Brasileiro. 

 
11.7. A presença da Fiscalização da SETRAP não diminui a responsabilidade da 
Contratada quanto ao integral cumprimento do contrato dentro das especificações 
pactuadas. 

 
11.8. Fica a empresa Contratada a obrigação de registrar o contrato no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AP ou no Conselho de Arquitetura – 
CAU/AP, para cumprimento das atribuições de competência daquele Conselho, bem 
como regularizar a obra junto aos órgãos competentes, tais como CEA, CAESA, PMM, 
Corpo de Bombeiros, SEMA, IMAP, para tirar qualquer licença, autorização e alvará, 
necessários para instalação e execução da obra objeto do presente Projeto Básico de 
Engenharia e posteriormente Projeto Executivo de Engenharia. O não cumprimento 
deste item acarretará o não recebimento do valor financeiro do Contrato, já a contar 
daprimeira fatura. 

 
11.9. A planilha estimativa de custo apresentada é aquela que deverá constar do 
instrumento contratual com a empresa selecionada, com seus preços, após o devido 
certame licitatório. 

 
11.10. A primeira medição da obra somente poderá ser liberada com a juntada de 
fotoda placa de identificação da obra. 

 
11.11. Todo material a ser empregado na obra deverá ser aplicado somente após a 
aprovação da Fiscalização do SETRAP. 

 
11.12. A fiscalização responsável solicitará à empresa contratada, a preferência pela 
aquisição de mão de obra local no sentido de fomentar a economia local, ressalvada 
a disponibilidade de mão de obra devidamente qualificada no local. Caso contrário à 
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empresa estará liberada para contratar mão de obra qualificada de acordo com sua 
necessidade. 

 
11.13. Outras informações importantes por ventura deixadas de ser especificada, 
neste Projeto Básico, serão apresentadas na confecção do EDITAL DE LICITAÇÃO. 

 
12. SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE 

 
Antes do início dos   trabalhos   a CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização 
as medidas de Segurança e Medicina do Trabalho com a apresentação do PCMAT 
- Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção 
Civil. - NR-18, do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 
NR-7, e todas as medidas de proteção individual e coletiva definidas nos programas 
referidos, a serem adotadas durante a execução da obra em atendimento aos 
princípios e disposições das demais Normas Regulamentares (NR) aprovadas pela 
Portaria do Ministério do Trabalho n° 3214, de 08.06.78. 

 
Os Programas acima referidos deverão ser elaborados e implantados por profissionais 
habilitados e capacitados, como Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do 
Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho todos com registro na Delegacia 
Regional do Trabalho do Amapá, e Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Amapá, conforme legislação vigente. A Contratada deverá fornecer aos 
seus funcionários todos os equipamentos de Proteção Individual exigidos pela NR – 
06 - Equipamento de Proteção Individual – EPI, tais como: 

 
12.1. EPI – Equipamentos de Proteção Individual. 

 
a) Capacetes de Segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões 
decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros 
acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos 
realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete 
especial. 
b) Protetores Faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesões por projeção de 
fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas. 
c) Óculos de Segurança Contra Impactos para trabalhos que possam causar 
ferimentos nos olhos. 
d) Óculos de Segurança Contra Radiações: para trabalhos que possam causar 
irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. 
e) Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços, Luvas e mangas de proteção: 
para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas 
ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais 
aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de 
couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene. 
f) Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas - Botas de borracha ou de PVC: 
para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmentequando 
na presença de substancias tóxicas, Calçados de Couro: para trabalhos em locais em 
que apresentam riscos de lesão do pé. 
g) Equipamentos para Proteção Auditiva Protetores auriculares, para trabalhos 
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realizados em locais em que o nível do ruído seja superior ao estabelecido na NR- 15, 
“Atividades e Operações Insalubres”. 
h) Equipamentos para Proteção Respiratória, Respiradores Contra Poeira: para 
trabalhos que impliquem produção de poeira, Mascaras para Jato de Areia: para 
trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia, Respiradores e Mascaras 
de Filtro Químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de 
poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde. 
i) Equipamentos para Proteção do Tronco, Avental de raspa: para trabalhos de 
soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros. 
j) Trava – quedas individuais- para todos os funcionários que estiverem em ação ou 
suspensos no desenvolvimento das obras externos. 
k) Cinto de Segurança – Todos os funcionários que estiverem desenvolvendo as 
atividades prescritas neste Termo. 

 
12.2 Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC 

 
12.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar o seu quadro de profissionais conforme 
o que estabelece a NR-4: “Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho – SESMET”. 
12.2.2. A CONTRATADA manterá organizadas e limpas e em bom estado de higiene 
as instalações do canteiro de obra, indicado pela fiscalização, especialmente as vias 
de acesso e circulação de funcionários. 
12.2.3. A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não 
prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, será proibido obstruir 
portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combatea 
incêndio. 
12.2.4. Caberá à CONTRATADA comunicar à fiscalização todo o tipo de acidente de 
trabalho ocorrido na obra, e no caso de acidente fatal deverá comunicar à autoridade 
competente a DRT-AP, da maneira mais detalhada possível, por escrito. 
12.2.5. Cumprirá à CONTRATADA manter no canteiro de obra medicamentos básicos, 
e, pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer 
durante a execução dos trabalhos. 
12.2.6. Caberá à CONTRATADA manter vigias ou sentinelas que controlem a entrada 
e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem comomanter ordem e 
disciplina em todas as dependências do canteiro de obra. 
12.2.7. O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de obra, a fim 
de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o 
estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dosdispositivos de 
proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aostrabalhadores, bem 
como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de Segurança 
e Saúde do Trabalho. 
12.2.8. Serão utilizadas tantas frentes de obra que se fizerem necessários para o 
cumprimento das metas definidas no Cronograma Físico Financeiro. As áreasonde 
se efetuarão os trabalhos deverão ser totalmente protegidas ou isoladas, a fim de 
proteger integralmente veículos, funcionários da SETRAP, visitantes, enfim todo e 
qualquer pessoa que necessite circular nas adjacências da obra. 
12.2.9. Finalizando, todos os funcionários da CONTRATADA deverão estar sempre 
equipados com uniforme e Equipamentos de Proteção Individual tais como: uniforme, 
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botas, capacetes, luvas, óculos de proteção, máscaras, travas – quedas. 
 
12.3. CONDICIONANTES AMBIENTAIS : 

 
De acordo com a Constituição Estadual do Estado do Amapá, Capitulo IX – Meio 
Ambiente, os itens relacionados abaixo devem ser condicionantes para a realização 
dos serviços:. 

 
12.3.1. A Contratante deverá solicitar Autorização Ambiental, junto ao órgão 
competente, para os serviços que serão realizados; 

 
12.3.2. A Contratante deve tomar todas as precauções no que tange aos resíduos 
gerados durante a obra, como fragmentos de madeira, areia, seixo, cimento, restos 
de concreto e etc. e os acondicionando em local apropriado para posteriorremoção; 

 
12.3.3. Ao final da obra recolher todos os resíduos resultantes e destiná-los a local 
a ser determinado pela Fiscalização da SETRAP; 

 
13. MEDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO: 

 
13.1. Critério de aceitabilidade 

 
A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do projeto executivo 
de engenharia; ao acompanhamento e atestado de execução das etapas pela 
fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos 
ensaiose determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade 
da obraexecutada e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do 
DNIT, e da SETRAP. 

 
13.2. Medições da Obra: 

 
As obras serão medidas mensalmente, de acordo com os grupos preestabelecidos 
no      Cronograma      Físico-financeiro,      após       sua       devida       conclusão. 
Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa da obra 
serão aqueles estabelecidos pelo Órgão no Cronograma Físico-financeiro, conforme 
tabela      que       não       poderão       ser       modificados       pela       Contratada. 
As medições deverão seguir o preconizado nas especificações de cada etapa da 
obra, elaboradas mensalmente como mencionado no ITEM 17 deste Projeto 
Básico, processadas por meio convencional, consistindo em folhas de resumo com 
a relação das etapas, quantidades parciais e totais, conforme cronograma de 
atividades aprovado. Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada 
se a ela não estiver anexado o relatório de controle de qualidade, contendo os 
o resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade das 
etapas executadas. 
No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo 
respectivo Município. 
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13.3 Forma de Pagamento 
 
O pagamento será efetuado conforme cronograma de desembolso físico-financeiro 
previsto neste Projeto Básico e de acordo com o levantamento dos trabalhos 
executadose atestados pela fiscalização da Contratante. 
Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas disposições 
determinadas pelos Órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 
normativas vigentes. 
O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 
contratada, da Regularidade Fiscal. A contratada deverá apresentar atualizado, para 
fins de pagamento, os seguintes documentos: 
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a 
apresentaçãoda Certidão Conjunta de Débitos Relativos e a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/2014; 
b) Prova de Regularidade com a Seguridade Social (CND) e ao Fundo de 
Garantida por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei; 
c) Prova de Regularidade relativa a Inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (ou 
positiva com efeito de negativa), nos termos do Título VII-A da consolidação das leis 
do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
d) Prova de regularidade com Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante 
ou outra equivalente, na forma da lei. 
e) Prova de regularidade com Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante ou outra equivalente, na forma da Lei. 

 
A SETRAP pagará à contratada, pela obra contratada e executada, os preços 
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a 
ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que o preço total inclui 
todos os custos diretos e indiretos para a execução da obra, de acordo com as 
condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Projeto Básico 
e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos 
trabalhos contratados e executados. 
Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição da 
obra. Emitido o atestado de conformidade, a contratada deverá apresentar na sede 
da SETRAP, as notas fiscais correspondentes à medição, que serão encaminhadas 
ao Setor Competente, NSP – Núcleo Setorial de Planejamento, após devidamente 
atestada pelo DOV – Departamento de Obras Viárias. 
Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da 
data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SETRAP. 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula. 

 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX) I = (6/100) I = 0.00016438 
365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da 
contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que 
apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a 
licitante regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do 
Art.78, da Lei nº 8.666/93. 

 
13.4 Reajustamento de Preços 

 
A parcela dos preços contratuais, em reais, deverá ser reajustada pelos índices 
setoriais utilizados pela SETRAP, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio 
Vargas, após decorrido 01(um) ano desde o mês base da proposta que deverá ser o 
mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 
10.192, de 14/02/01, sendo o índice do orçamento referente as tabelas do 
SICRO/DNIT ABRIL/2021. Tal procedimento somente será admitido se, após 
prorrogação, a vigência do ajuste for superior a 12 meses, em atendimento aos termos 
do art. 2º da Lei nº. 10.192/2001. 
Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

 

 

Onde: 
 
R = Valor da parcela de reajustamento procurado 
I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SETRAP 
I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 
 
Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um índice, as 
parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada 
parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice. 
Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 

 
14. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 
A Contratação da Obra deverá ser efetuada mediante realização de Procedimento 
Licitatório, em Modalidade definida pela Comissão Permanente de Licitação da 
SETRAP nos moldes da Lei 8.666 de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, assim 
como outras leis pertinentes e complementares. No presente Projeto Básico 
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SUGERIMOS A MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO. 
 
15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) 
do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. 

 
A caução inicial será reforçada durante a execução da obra contratada, de forma a 
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato. 
A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes 
modalidades: 

 
a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

 
b) seguro-garantia; 

 
c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital; 

 
No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério da licitante, fornecida por um 
banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada 
providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independentede 
notificação da SETRAP, sob pena de rescisão contratual, ressalvados os casos 
emque a duração do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a 
cauçãoser feita pelo prazo contratual. 

 
Durante o período em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso 
não poderá ser exigida a prorrogação das fianças bancárias. 

 
No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da 
competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da 
SETRAP, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, 
devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, 
independente de notificação da SETRAP, sob pena de rescisão contratual. 

 
No caso de opção pelo Titulo da Dívida Publica, este deverão estar acompanhados 
de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara 
sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições de 
resgate. 

 
No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Secretaria 
de Estado da Fazenda - SEFAZ, para obter instruções de como efetuá-la. 

 
A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada após o 
Recebimento Definitivo da obra. O prazo de validade da garantia contratual será de 
210 (duzentos e dez) dias, correspondente ao prazo da vigência. 

 
A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
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terceiros, na forma do Art.70, da Lei nº 8.666/93. O contratado é responsável pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de suas subcontratadas 
resultantes da execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do cumprimento de 
suas obrigações. 

 
Demais especificidades estarão no corpo do edital de licitação. 

 
16. PROPOSTA 

 
As propostas a serem apresentadas pelas empresas participantes do ato licitatório 
deverão conter: 

 
a) Preço por item fixo e irreajustável da obra, em algarismos e por extenso, em 
moeda corrente do país. 

 
b) Orçamento constante de planilhas com indicação de preços unitários por item, 
apresentando: as unidades, quantidades de etapas da obra, preços unitários, 
subtotais, e total geral em moeda corrente do país. 

 
c) Composição de custos unitários dos preços unitários de cada serviço da obra 
constando obrigatoriamente os quantitativos de material e mão de obra, bem como os 
percentuais adotados para os Encargos Sociais e BDI. 

 
d) Planilhas de composição analítica das taxas de B.D.I. - Bonificação e 
Despesas Indiretas, sendo OBRIGATÓRIA à indicação de Taxa Percentual positiva 
para cada um dos itens listados na planilha a ser apresentada. 

 
Planilhas de composição analítica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, 
sendo OBRIGATÓRIA a indicação de Taxa de Percentual positiva para cada um dos 
itenslistados no modelo. 

 
f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados 
da datada entrega das propostas. 

 
g) O Cronograma físico-financeiro de barras deverá ser idêntico ao apresentado 
neste documento. 

 
h) Declaração explicita do prazo de garantia integral da obra, que deverá ser no 
mínimo de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante 
o qual a licitante se compromete em solucionar os problemas decorrentes de 
falhas ou inadequações na execução da obra, num prazo máximo de 72 (setenta 
e duas) horas, contados a partir da comunicação formal da SETRAP, na forma 
do art. 69 combinado com o art.73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
i) O prazo de garantia exigido no Item 9 começa a contar a partir da emissão do 
atestado de conclusão definitiva da obra, expedido pela SETRAP, em consonância 
com as disposições legais pertinentes. 
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17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. Durante o período de execução da obra, objeto do contrato, o mesmo será 
acompanhado, inspecionado e controlado por equipe de Fiscalização ou por um Fiscal 
devidamente designado pela Diretoria do Departamento de Obras da SETRAP – 
DOV/SETRAP, representando, portanto a Contratante na missão acima referida. 

 
17.2. O representante da contratante anotará em registro oficial “Diário de Obras”, 
todas as ocorrências relacionadas com a obra em desenvolvimento no que tange ao 
objeto do contrato. 

 
17.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas as devidas soluções aos 
seus superiores hierárquicos em tempo hábil, para adoção de medidas convenientes. 

 
17.4. A CONTRATADA poderá manter preposto, desde que aceito pela 
Administração e fiscalização da Contratante, durante o período de vigência do 
contrato, para representá-lo sempre que for necessário. 

 
17.5. A Fiscalização terá como incumbência elaborar em conjunto com a empresa, 
o Boletim de Medição de Obra, controlando, aprovando, assinando, e encaminhado 
para o devido gestor hierárquico para o devido pagamento. 

 
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
18.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, mediante 
apresentação dos requisitos registrados no item 13 – MEDIÇÕES E FORMAS DE 
PAGAMENTO deste Projeto Básico. 

 
18.2. Acompanhar e fiscalizar a execução da Contratação, através de um 
representante ou de uma Comissão de servidores designados, nos termos do Art.67 
da Lei Nº 8.666/93e suas alterações, sob o aspecto qualitativo e quantitativo da obra, 
podendo e devendo rejeitar no todo ou em partes, as etapas da obra executadas em 
descordo com o contrato, não eximindo a Contratada de total responsabilidade 
quanto à execução da obra. 

 
18.3. Avaliar e aprovar previamente os orçamentos dos serviços solicitados à 
Contratada. 

 
18.4. Notificar, por escrito, a Contratada, nas ocorrências de eventuais imperfeições 
no transcorrer da execução da obra, fixando prazo para sua correção. 

 
18.5. Fornecer à Contratada os demais elementos indispensáveis à execução do 
trabalho. 

 
19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
19.1- Na execução do objeto do contrato, obriga-se a Contratada, além de outras 
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exigências da legislação pertinente, e deste Instrumento, a envidar todo o empenho e 
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são 
confiados, obrigando-se ainda a: 

 
a) Dispor às suas expensas de ferramentas (chaves, escadas, equipamentos) e dos 
Equipamentos de Proteção Individual conforme disposto neste Projeto Básico; 
b) Arcar com todas as despesas decorrentes da execução da obra tais como: 
locomoção de pessoal técnico, seguros de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias, encargos trabalhistas, encargos fiscais, e demais despesas 
necessáriasà plena prestação dos serviços; 
c) Responder por quaisquer danos ou avarias nos equipamentos e seus 
componentes, que tenha dado causa por ocasião da execução da obra. Deste modo 
deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus 
empregados nos locais da obra, mesmo aqueles provocados em virtude da própria 
execução; 
d) Cumprir fielmente este ajuste, de modo que o objeto avençado se realize com 
esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade; 
e) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Fiscalização da 
SETRAP, quanto à execução objeto contratado; 
f) Manter, durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de 
habilitação e qualificação financeira da licitação em compatibilidade com as 
obrigações assumidas neste ajuste, informando à SETRAP sobre ato ou fato que 
venha modificar as condições iniciais de habilitação; 
Ter responsável técnico devidamente registrado e que esteja em dias com suas 
obrigações junto ao CREA/AP - Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do 
Amapá, ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo; 
h) Acatar integralmente as exigências da SETRAP quanto à execução do objeto 
contratado, de acordo com as especificações técnicas, constantes no projeto básico 
e em obediência ao Edital de Licitação, fornecido pela Contratante; 
i) A eficiência na execução da obra é de inteira responsabilidade da Contratada, 
cabendo-lhe ainda a responsabilidade de fazer a reconstrução de todos os danos e 
avarias causados nas etapas já realizadas; 
j) A Contratada obrigar-se-á a retirar do local dentro de 48 (quarenta e oito) horas, 
a partir da notificação, todo e qualquer material impugnado pela Fiscalização; 
k) A guarda e vigilância dos materiais necessários a obra são de responsabilidade 
da 
Contratada; 
l) A empresa poderá inspecionar a área onde são executados os serviços, não 
podendo sobre nenhum pretexto, argumentar desconhecimento dos serviços a serem 
realizados e as condições para realizá-los; 
m) Qualquer funcionário da Contratada, ou qualquer subcontratada que, na opinião 
da Fiscalização não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou 
venha a desrespeitar ou negar a dar quaisquer informações sobre os serviços, deverá 
mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente da obra 
pela Contratada; 
n) As construções provisórias para depósito de material, do alojamento para 
operárioe da Administração da obra, se houver, são de inteira responsabilidade da 
Contratada, não cabendo a Contratante, nenhuma obrigação de indenizar estas 
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construções depois da obra realizada, a não ser que estas instalações constem da 
planilha de quantidades deste projeto básico; 
o) A contratada providenciará a remoção dos materiais resultantes de demolição, 
se houver, para local a ser determinado pela Fiscalização da SETRAP; 
Antes de ser iniciada a obra, a Contratada concentrará no local, todos os meios 
necessários, tais como: materiais, instrumentos e ferramentas para que, iniciados 
os serviços possam prosseguir sem atrasos nem interrupções; 
q) A Contratada é obrigada a manter constantemente na área dos trabalhos, um 
diário de ocorrências, no qual a Fiscalização da SETRAP e/ou encarregado dos 
serviços anotará toda e qualquer alteração ou ocorrência. Não serão tomadas em 
consideração, pela Contratante, quaisquer reclamações decorrentes de 
entendimentos verbais; 
r) A contratada deverá atender aos requisitos de matéria prima especificada 
posteriormente no Projeto Executivo de Engenharia; 
s) O não cumprimento deste item acarretará o não recebimento do valor da primeira 
fatura constante do contrato. 

 
20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 

 
Executado o Contrato, o objeto será recebido. 

 
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediantetermo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis, 
contados da comunicação escrita do contratado; 
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
avençados no contrato, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. 

 
20.1 As etapas da obra executadas em desacordo com o estipulado neste 
instrumento e na proposta da Contratada será rejeitado parcial ou totalmente, 
conforme o caso. 

 
20.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da 
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, dentro das limitações 
estatuídas, quer pelo contrato, quer por legislação pertinente. 

 
20.3. O prazo de garantia da obra será de 5 (cinco) anos, a contar da data de 
seu Recebimento Definitivo, que se dará mediante Termo Circunstanciado assinado 
pelas partes, conforme determina o prazo definido no art. 618 do Código Civil, Lei nº 
10.406 de 10 de janeiro de 2002. 

 
21. DAS SANÇÕES 

 
21.1. A licitante/contratada responderá administrativamente pela qualidade e 
eficiência da obra por ela executada. 

 
21.2 A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas que importem 
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em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução 
parcial do contrato. 

 
21.3 Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na 
execução da obra que vierem a acarretar prejuízos a SETRAP, sem exclusão da 
responsabilidade criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos 
da Lei. 

 
21.4 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA 
ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, 
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 
penalidades: 

 
I advertência; 
II multa; 
III suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração da SETRAP pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 
21.5 Das multas administrativas: Nos casos de inadimplemento ou inexecução 
total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da 
penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, 
além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão 
unilateral e demais sanções previstas em lei; 

 
21.6 Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço, será cobrada multa de 1% 
(um por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

 
21.7. Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa 1% (um por 
cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso.. 

 
22. RESPONSÁVEIS PELO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO: 

 
A responsabilidade pela elaboração deste PROJETO BÁSICO é a Diretoria de 
Engenharia de Transporte – DET/SETRAP, na pessoa do Profissional - Analista em 
Infraestrutura – Engº. Civil Marcello Coelho Lima – CREA 305628 AP. 
 
A responsabilidade pela elaboração do PROJETO EXECUTIVO é da Empresa Projetista 
FW ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, através do Contrato 021/2021 - SETRAP na 
pessoa do Profissional Engº. Civil FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA – 
RNP nº 060623102-1. 

 
 
23. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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Faz parte integrante deste PROJETO BÁSICO, a seguinte documentação, listada 
abaixo: 

 

PROJETO BÁSICO : 
 

I. Aprovação do Projeto Básico; 
 
 
PROJETO EXECUTIVO:  
 

I. MEMORIAL DESCRITIVO;  
II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;  
III. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;  
IV. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) e/ou REGISTRO 

DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT); 
V. INDICAÇÃO DE ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA;  
VI. DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA;  
VII. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE HIDROSSANITÁRIA;  
VIII. DECLARAÇÃO DO INCISO XVI DO ART. 18 DA LEI Nº 13.898/19;  
IX. DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE;  
X. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE E LISTA DE 

VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE;  
XI. ORÇAMENTO SINTÉTICO/ANALÍTICO;  
XII. MEMÓRIA DE CÁLCULO;  
XIII. COMPOSIÇÕES DE CUSTO;  
XIV. MEMÓRIA DE CÁLCULO E DECLARAÇÃO DO BDI SEGUNDO A LEI 

13.161/2015; 
XV. MAPA DE COTAÇÕES (MATERIAL BETUMINOSO);  
XVI. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;  
XVII. MAPAS OU CROQUIS;  
XVIII. PLANTAS.  
XIX. ANÁLISE DE PROJETO DE ENGENHARIA - 2021ANA4630 - DPCN/MD 
XX. LICENÇA AMBIENTAL 
XXI. APROVAÇÃO DO PROJETO 

 
 

Macapá-AP, 06 de dezembro de 2021. 
 

 
Engº. Civil Marcello Coelho Lima 

ANALISTA DE INFRAESTRUTURA – DET/SETRAP 
CREA Nº. 8865 D - PA/AP

Cód. verificador: 63169649. Cód. CRC: BAED1B8
Documento assinado eletronicamente por MARCELLO COELHO LIMA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA DE TRANSPORTES / SETRAP, em 07/12/2021 12:39, conforme decreto nº 0829/2018. A
autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 
 
 
O SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DE  TRANSPORTES,  no  uso  das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 0795 de 26 de março 
de 2018. 

 
CONSIDERANDO as informações técnicas e administrativas contidas no 
PROCESSO ADMINISTRATIVO/SETRAP. 

 
CONSIDERANDO as disposições dos Artigos 7º, parágrafo 2º, inciso I da 
Lei 8.666/93; RESOLVE: 

 
I - APROVAR O PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM 
SUPERFICIAL E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP (RAMAL DO 
PORTO DO CÉU), conforme Especificações e as Normas Técnicas vigentes no 
DNIT / SETRAP e demais elementos técnicos que compõe o presente processo. 

 
 
II -  APROVAR  a  estimativa  de  custo  total  do  serviço  no  montante de 
R$ 706.210,58 (setecentos e seis mil, duzentos e dez reais e cinquenta e oito 
centavos), conforme planilhas e demais elementos técnicos  constantes  do  
presente processo. 
 
III- APROVAR o prazo de execução para os serviços de 120 (CENTO E 
VINTE) dias, contados a partir da Emissão da Ordem de Serviço. 
 
IV- DETERMINAR a fiel observância  do  disposto  neste  Projeto Básico, 
bem como da previsão de recursos orçamentários  que assegurem  o  
pagamento  das  obrigações  decorrentes  de  serviço  a ser executada e 
atendimento às formalidades legais e normativas que regem a matéria. 
 
 

Macapá-AP, 06 de dezembro de 2021. 
 
 
 

 

BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 

Cód. verificador: 63170089. Cód. CRC: 80283A2
Documento assinado eletronicamente por BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO, SECRETARIO DE
ESTADO / SETRAP, em 07/12/2021 12:39, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM 
SUPERFICIAL E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP 

(RAMAL DO PORTO DO CÉU) 
Convenio Nº 898697/2020 – DPCN/MD 

Macapá-AP 
Novembro/2021 
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FOLHA DE CONFERÊNCIA 

Convenente: Governo do Estado do Amapá  
Local da Obra: Município de Macapá-AP  
Nome do Projeto: Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem e Calçadas 
no Município de Macapá-AP (Ramal do Porto do Céu)    
Valor Total: R$ 706.665,00  
Valor PCN: R$ 636.000,00  
Valor Contrapartida: R$ 70.665,00  

Documentos que compõem o Projeto Básico – Conferência 

I. MEMORIAL DESCRITIVO;
II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
III. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;
IV. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) e/ou REGISTRO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT);
V. INDICAÇÃO DE ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA;
VI. DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA;
VII. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE HIDROSSANITÁRIA;
VIII. DECLARAÇÃO DO INCISO XVI DO ART. 18 DA LEI Nº 13.898/19;
IX. DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE;
X. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE E LISTA DE 
VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE;
XI. ORÇAMENTO SINTÉTICO/ANALÍTICO;
XII. MEMÓRIA DE CÁLCULO;
XIII. COMPOSIÇÕES DE CUSTO;
XIV. MEMÓRIA DE CÁLCULO E DECLARAÇÃO DO BDI SEGUNDO A LEI 
13.161/2015;
XV. MAPA DE COTAÇÕES (MATERIAL BETUMINOSO);
XVI. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
XVII. MAPAS OU CROQUIS;
XVIII. PLANTAS.
XIX.      ANÁLISE DE PROJETO DE ENGENHARIA - 2021ANA4630 - DPCN/MD

Tenho conhecimento de que a não entrega de qualquer um dos documentos 
acima listados impossibilita a celebração de convênio com o Ministério da Defesa - 
Programa Calha Norte. 

Macapá-AP, 18/11/2021.  

Benedito Arisvaldo Souza Conceição 
Secretário de Estado de Transportes 
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I. MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Projeto de Engenharia trata da Pavimentação Asfáltica em 
Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, com drenagem superficial em 
meio-fio com sarjetas e calçadas em concreto simples, no Ramal do Porto do Céu, 
na extensão de 680,00 m, no Município de Macapá, Estado do Amapá. 

Descrição da Obra: Execução de terraplenagem com escavação, carga e 
transporte de 1.428,00 m³ de material de 1ª categoria, Execução de Pavimentação 
com regularização e compactação de 4.760,00 m² de subleito; Execução de 714,00 
m³ de base estabilizada granulometricamente sem mistura com material de jazida; 
Execução de 714,00 m³ de sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura 
com material de jazida; Execução de 4.760,00 m² de imprimação com asfalto diluído 
do tipo CM-30, Execução de 4.760,00 m² de pintura de ligação com emulsão 
asfáltica do tipo RR-1C, Execução de 571,20 toneladas de capa asfáltica em 
concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 5 cm; Execução de 
sistema de drenagem superficial contendo 1.253,01 m de meio-fio e sarjeta 
moldados no local em concreto simples de 20MPA; Execução de 93,98 m³ de 
passeio (calçada) com espessura de 5 cm em concreto simples de 20MPA; 
Execução de 02 rampas padronizadas para acessibilidade a passeio público, 
com aplicação de 2,25 m² de piso tátil direcional e/ou direcional de 
dimensões 25x25 cm, Execução de sinalização horizontal, com 18,80 m² de 
pintura de setas e zebrados em tinta acrílica e 202,96 m² de pintura de faixa em 
tinta base acrílica; Execução de sinalização vertical com 1,50 m² de placas de 
sinalização em aço com películas do tipo I e III, totalmente refletivas; Execução 
de 6,00 m² de placa de obra em chapa de aço galvanizado. 

Area de Pavimentação 680,00 m 
Custo da Obra sem BDI R$ 530.049,79 

BDI GERAL Adotado 26,85% 

BDI MATERIAIS Adotado 21,24% 
Custo da Obra com BDI R$ 706.210,58 

Custo por m R$ 1.038,54 / m 

Macapá/AP, 18 de novembro de 2021. 
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II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM DRENAGEM 
SUPERFICIAL E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP – RAMAL DO 
PORTO DO CÉU. 

SUMÁRIO 
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2.2 DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 
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2.5 ABREVIATURAS 
2.6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
2.7 MATERIAIS 
2.8 MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
2.9 RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA 
2.10 PROJETOS 
2.11 DIVERGENCIAS 
2.12 CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA 

3. ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
3.2 TERRAPLENAGEM 
3.3 PAVIMENTAÇÃO 
3.4 INSUMOS BETUMINOSOS 
3.5 PASSEIO PÚBLICO E DRENAGEM SUPERFICIAL 
3.6 SINALIZAÇÃO 

4. ENTREGA DA OBRA

5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
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II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. FINALIDADE

As presentes especificações técnicas visam a estabelecer as condições gerais para a 
execução da obra de Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas com Drenagem 
Superficial e Calçadas no Município de Macapá /AP – Ramal do Porto do Céu. 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

Sugere-se às LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes 
da apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das 
instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que 
poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes 
construtivos necessários à sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES 
julgarem duvidosos, dando margem à dupla interpretação, ou omissos nestas 
Especificações, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO através de e-mail e 
elucidados antes da Licitação da obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser 
interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou 
reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos 
no orçamento apresentado por ocasião da Licitação. 

2.1. OBJETO 

O objeto destas especificações é a obra de Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas 
com Drenagem e Calçadas no Município de Macapá/AP – Ramal do Porto do Céu. 
Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD 

2.2. DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 

A obra consistirá na pavimentação de via urbana no ramal do Porto do Céu, no 
município de Macapá-AP, com uma extensão total de 680,00 m, com as seguintes 
características principais: regularização do subleito e aplicação de camada de base 
com solo estabilizado granular e sem mistura, aplicação de imprimação com 
emulsão asfáltica do tipo CM-30, aplicação de ligante asfáltico do tipo RR-1C e 
aplicação de capa asfáltica com 5 cm em concreto asfáltico CA, construção de 
calçadas e sistema de drenagem contendo meio fio com sarjetas em concreto 
simples de resistência mínima de 20 MPa. 

2.3. REGIME DE EXECUÇÃO 

Em atenção ao que dispõe o inciso VII da Lei 8.666/1993, o regime de execução do 
objeto foi definido como empreitada por preço global, pois foi possível definir 
previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços 
a serem executados, consoante também ao disposto no Acórdão TCU nº 1.977/2013 
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– Plenário.

2.4. PRAZO 

O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a 
partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, 
devendo a CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal de Macapá a 
sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra. 

2.5. ABREVIATURAS 

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

FISCALIZAÇÃO : Responsável técnico pela fiscalização dos serviços ou preposto 
credenciado pela contratante. 

CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução das obras.  

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.  

DNER: Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. 

DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

SICRO: Sistema de Custos Referencias de Obras do DNIT  

SINAPI: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil  

2.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, independentes 
de transcrição:  

a) todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas;
b) instruções técnicas e catálogos de fabricantes quando aprovados pela fabricante,
quando aprovados pela FISCALIZAÇÃO
c) manuais e especificações de serviços do DNIT;
d) as normas do Governo do Estado do AP e de suas concessionárias de serviços
públicos e;
e) as normas do CREA/AP.

2.7. MATERIAIS 

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser 
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de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As marcas citadas 
nestas especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras 
previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

2.7.1. Condições de similaridade 

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à 
FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de 
similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, 
equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma 
ordem de grandeza de preço. 

2.8. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução 
dos diversos serviços. 

Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, 
transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra. 

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de 
recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a 
seguinte documentação relativa à obra: 

a) Certidão Negativa de Débitos com o INSS;

b) Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e

c) Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato.

2.9. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA 

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART/RRT 
referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela 
CONTRATANTE. A guia da ART/RRT deverá ser mantida no local dos serviços.  

Com relação ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo 
de cinco anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição.  

O prazo prescricional para intentar ação civil é de dez anos, conforme art. 205 do 
Código Civil Brasileiro. 

2.10. PROJETOS 

O projeto executivo de engenharia será fornecido pela CONTRATANTE. Se algum 
aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, 
CREA e Governo do Estado do Amapá, prevalecerão a prescrição contida nas normas 
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desses órgãos. O projeto executivo foi elaborado pela CONTRATANTE, contendo 
todos os elementos necessários à completa execução da obra. 
2.11. DIVERGENCIAS 

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a 
seguinte prevalência:  

a) as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre
os projetos e caderno de encargos;
b) as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala;
c) os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala; e
d) os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

2.12. CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA 

A CONTRATADA deverá elaborar, antes do início das obras e mediante ajuste com a 
FISCALIZAÇÃO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrões exigidos pelas 
concessionárias de serviços públicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho (NR 18). A construção do canteiro está condicionada à aprovação de seu 
projeto pela FISCALIZAÇÃO. 

2.12.1. Placa de Obra 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão do Programa Calha Norte, 
cujo padrão será fornecido pela CONTRATANTE. A placa deverá ser instalada em 
posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser, 
previamente, aprovada pela FISCALIZAÇÃO.  

A placa deverá ser mantida no local por todo o período de execução do objeto. 

2.12.2. Ligações Provisórias 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providências 
relativas às ligações provisórias hidráulicas, sanitárias e de energia elétrica 
necessárias para o canteiro de obras. As despesas com a utilização de água e 
energia, durante o tempo que durar a obra, também correrão por conta da 
CONTRATADA. 

3. ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e 
equipamentos incorridos pela contratada no local da obra. Será exercida por equipe 
técnica e administrativa, equipe de frente de serviços e equipe de apoio e segurança. 
Para o desenvolvimento das atividades de gerenciamento da obra, apoio 
administrativo, fiscalização e segurança do trabalho, controle tecnológico e de 
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produção está prevista a utilização das seguintes categorias profissionais, a saber: 
engenheiro civil, encarregado geral, técnicos especializados e auxiliares técnicos. 
O custo de referência da administração local pode ser obtido em função do somatório 
das parcelas do custo de mão de obra, conforme metodologia proposta.  

Para o atendimento do planejamento de execução da obra está prevista uma carga 
horária diária de 8 hs de trabalho, de segunda a sexta-feira, para os profissionais que 
compõem as equipes de gerência técnica e equipes de produção de frentes de 
serviço.   

O planejamento da execução do cronograma físico-financeiro da obra prevê a 
possibilidade de discriminar os custos da parcela da administração local na planilha 
orçamentária, permitindo a identificação, mensuração, discriminação, controle e 
medição individualizada dos respectivos itens.  

Destaca-se que as premissas utilizadas na elaboração da composição da 
administração local da obra, corroboram integralmente com as diretrizes preconizadas 
no Acórdão nº 2.622/2013-TCU. 

O critério de medição proposto para a parcela da administração local da obra prevê 
estimar pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, não sendo possível 
utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, para que 
possa ser evitado desembolsos indevidos do item em decorrência de atrasos ou de 
prorrogações injustificadas do prazo de execução da obra. 

Para a execução da parcela da administração local da obra, está prevista a utilização 
com os respectivos prazos mensais para a seguinte equipe de profissionais: 

Quant. Profissional horas/dia dias meses Total 

1 Engenheiro Civil 
Pleno 1 hora 22 dias 4 meses 88 horas 

1 Encarregado 
Geral 8 horas 22 dias 4 meses 4 meses 

1 Vigia Noturno 8 horas 22 dias 4 meses 704 horas  

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. Placa de Obra em chapa de aço galvanizado 

 DISCRIMINAÇÃO

A placa de identificação da obra, deverá conter informações relativas a natureza da 
obra, tais como: nome do órgão concedente, órgão convenente, dados contratuais do 
convênio/contrato de repasse (número de identificação/valores (PI)/prazos), nome da 
empresa contratada e dos profissionais responsáveis com seus respectivos registros 
no CREA/AP, conforme modelo do Programa Calha Norte/Governo Federal. O local 
para posicionamento e fixação das placas será definido pela fiscalização da obra. 
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 EQUIPAMENTOS

Não se aplica. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e 
demais orientações contidas no “Manual de uso da marca do Governo Federal – 
Obras” da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (SECOM/PR), 
podendo ser acessado no link:  
http://www.secom.gov.br/orientacoesgerais/publicidade/manual-da-marca-de-
governo-obras-2016.pdf/view  

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, em 
material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 
(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, 
as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte. Dá-se preferência 
ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas, em 
local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas 
para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam 
mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 
das cores, durante todo o período de execução das obras. 

1. Padrão Geral das Placas

A área total da placa deverá estar na proporção de 8X x 5X, conforme a figura abaixo: 

Área da logomarca do Governo Federal (A)  
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Cor de fundo: Branca.  
Logomarca do Governo Federal centralizada.  

Área do nome da obra (B)  
Cor de fundo: Verde - Pantone 576C (C49 M0 Y100 K39 R92 G135 B39).  
Fonte: Verdana Bold, caixa alta e baixa. 
Cor da Fonte: Branca.  

Área de informações da obra (C)  
Cor de fundo: Verde - Pantone 7483C (C85 M0 Y100 K55 R0 G98 B39).  
Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa alta e baixa.  
Cor da Fonte: Amarela – Pantone 107C (C0 M4 Y79 K0 R255 G234 B83) e Branca.  

Espaço entre linhas  
1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: Corpo 60/72.  

Espaço entre letras  
Espaçamento entre letras é 0.  

Área das assinaturas (D)  
Cor de fundo: Branca.  
As assinaturas devem estar centralizadas.  
Os dizeres “Ministério da Defesa” deverão estar da seguinte forma: o nome Ministério 
em Verdana Regular e o nome Defesa deve estar em Verdana bold. 

2. Marcas do Governo Federal

As marcas a serem utilizadas nas placas obedecerão ao prescrito no “Manual de uso 
da marca do Governo Federal – Obras”. Devem ser observadas as restrições previstas 
em período eleitoral. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição dos serviços será feita por área (m²) total de placa construída. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Não se aplica. 

2.2. Instalação do canteiro de obras 

 DISCRIMINAÇÃO

A NBR 12284/1991 define Canteiro de Obra como um conjunto de áreas destinadas 
à execução e apoio dos trabalhos da indústria da construção, dividindo-se em: áreas 
operacionais e áreas de vivência. São exemplos de áreas operacionais os escritórios, 
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os almoxarifados, os depósitos de materiais e as centrais de concreto. Os vestiários, 
as instalações sanitárias, os alojamentos e os refeitórios são considerados áreas de 
vivência. 
Para a implantação do canteiro de obras está prevista a execução das seguintes 
instalações: 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

2.2.1 Escritório 

Execução de escritório em canteiro de obras em chapa de madeira compensada, não 
incluindo mobiliário e equipamentos, nas dimensões de 6,00 m de comprimento por 
5,00 m de largura, perfazendo uma área de 30 m². 

Para as instalações hidrossanitárias está previsto vaso sanitário sifonado com caixa 
acoplada branca, bancada de mármore sintético 120x60 cm, com cuba integrada, 
lavatório louça branca suspenso, 29,5x39 cm, padrão popular. Para revestimentos e 
tratamentos de superfícies, aplicação de massa única em argamassa traço 1:2:8, 

2.2.2 Refeitório 

Execução de refeitório em canteiro de obras em chapa de madeira compensada, não 
incluindo mobiliário e equipamentos, nas dimensões de 5,00 m de comprimento por 
5,00 m de largura, perfazendo uma área de 25 m². 

2.2.3 Fossa séptica 

Execução de tanque séptico em canteiro de obras em concreto pré-moldado, nas 
dimensões: diâmetro interno igual a 1,40 m, altura interna igual a 2,50 m, perfazendo 
um volume útil de 3.463,6 litros, para 13 contribuintes. 

2.2.4 Guarita 

Execução de guarita em canteiro de obras em chapa de madeira compensada, não 
incluso mobiliário, nas dimensões de 2,00 m de comprimento por 2,00 m de largura, 
perfazendo uma área de 4,00 m². 

 EQUIPAMENTOS

Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Para a execução dos serviços de escritório, refeitório e guarita, o critério de medição 
tem como unidade o metro quadrado (m²). Já para a execução de fossa séptica, o 
critério de medição é a unidade unitária (und). 
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 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 7229: Projeto,
construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Rio de Janeiro, 1997.

2.3. Manutenção do canteiro de obras 

 DISCRIMINAÇÃO

O canteiro de obras é a área destinada à execução e apoio dos trabalhos da obra, 
dividindo-se em áreas operacionais e áreas de vivência.  

A manutenção do canteiro de obras consiste na execução dos serviços de limpeza 
periódica, manutenção de instalações elétricas e de sinalização de canteiro de obras 
e de segurança no trabalho. 

 EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços de manutenção do canteiro de obras será utilizado 
caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 30 T.M 136 KW, cones e 
cavaletes de sinalização de obra. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

A manutenção do canteiro de obras será realizada através a execução dos serviços 
de limpeza periódica das áreas operacionais e de vivência, execução de reparos 
rotineiros das instalações elétricas das áreas operacionais e de vivência, instalações 
de máquinas e equipamentos, bem como através da manutenção dos dispositivos de 
sinalização de obras e de segurança do trabalho.  

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Para a manutenção do canteiro de obras, será utilizado um caminhão carroceria com 
guindauto, sendo o serviço medido pela hora produtiva do equipamento. Para a 
execução da limpeza periódica será utilizado um servente, sendo o serviço medido na 
forma de profissional horista. Para a manutenção das instalações elétricas será 
utilizado um eletricista, sendo o serviço medido na forma de profissional horista 
também. Para a manutenção da sinalização de obra e de segurança do trabalho, o 
serviço será medido através da aquisição unitária de cones e cavaletes de sinalização. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

A manutenção do canteiro de obras deverá seguir o disposto nas diretrizes técnicas 
da NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego e a ABNT NBR 12.284. 
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2.4. Sinalização de obras 

 DISCRIMINAÇÃO

A sinalização de obra é composta em especial por sinais em placas e painéis, marcas 
viárias e dispositivos auxiliares, constituindo-se num sistema de dispositivos fixos e/ou 
móveis de controle de tráfego que, ao serem implantados nas vias, ordenam, 
advertem e orientam os seus usuários. 

A sinalização de obra consiste em indicar um objeto, material, atividade ou situação 
que pode colocar em risco a saúde e a integridade física do trabalhador, visitante ou 
usuário. Ou seja, ela tem como principal objetivo apontar os riscos que o canteiro de 
obras pode oferecer a qualquer pessoa que por ele transite, fornecendo um ambiente 
mais seguro e saudável para todos. 

 EQUIPAMENTOS

O emprego de materiais, tanto na sinalização vertical quanto na horizontal, deve estar 
de acordo com Normas da ABNT para chapas, estruturas de sustentação, tintas, 
películas e dispositivos auxiliares (taxas e elementos refletivos). 

Para a execução dos serviços de sinalização serão utilizados cones e cavaletes de 
sinalização de obras. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

A sinalização deve ser implantada levando em conta padrões de posicionamento 
estabelecidos para os dispositivos, admitindo-se eventuais ajustes decorrentes de 
condicionantes específicas de cada local, nem sempre passíveis de serem 
consideradas no projeto. 

A sinalização de segurança de uma obra é regulamentada pela NR-18 e, segundo ela, 
o objetivo é identificar os locais de apoio e as saídas por meio de setas ou
comunicação verbal, advertir contra perigos de contato e queda, alertar sobre a
obrigatoriedade dos usos de equipamentos de proteção, sejam individuais ou
coletivos, atentar para as áreas isoladas de transporte e circulação de equipamentos,
dentre outras.

Para manter a credibilidade da sinalização junto aos usuários, deve ser feita uma 
manutenção cuidadosa da sinalização, repondo-se dispositivos danificados e 
substituindo-se aqueles que se tornaram impróprios. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Para a instalação da sinalização de obra e de segurança do trabalho, o serviço será 
medido através da aquisição unitária de cones e cavaletes de sinalização. 
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 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias. 2. ed. Rio de Janeiro, 
2010. ( IPR. Publicação. 738). 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Brasília, DF, 2005. Volumes I e II. 

3. TERRAPLENAGEM

3.1. Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria – DMT = 50 m 

 DISCRIMINAÇÃO

Consiste nos serviços de escavação (cortes) do terreno natural em determinados 
segmentos da plataforma viária, ao longo do eixo da via e dentro dos limites das 
seções transversais estabelecidas no projeto. Consiste na retirada mecanizada de 
material em solos de 1ª categoria do leito da via, com respectiva carga e transporte 
do material para locais de bota-fora previamente determinados pela fiscalização. 

 EQUIPAMENTOS

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

Utilizam-se, em geral, tratores equipados com lâminas, escavo-transportadores, ou 
escavadores conjugados com transportadores diversos. A operação deve incluir, 
complementarmente, a utilização de tratores e moto-niveladoras para escarificação, 
manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de tratores 
empurradores (“pushers”). 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

Os serviços de escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria será 
executado através de remoções pontuais realizadas abaixo do greide de 
terraplenagem afim de remover materiais saturados ou com índices de suporte 
mecânico que comprometam a integridade estrutural do subleito, sendo este material 
substituído por material com capacidade estrutural adequada para atender as 
necessidades do projeto. Estes materiais, deverão ser transportados para locais 
previamente indicados pela Fiscalização, de forma a não causar transtornos, 
provisórios ou definitivos, à obra, sendo sua DMT de 50 m.  

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de escavação, carga e transporte de materiais de 1ª categoria devem ser 
medidos em m³, em função do volume de material extraído e a respectiva dificuldade 
em sua extração, medido e avaliado no corte (volume “in natura”), e da distância de 
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transporte percorrida entre o corte e o local de deposição. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de escavação, carga e 
transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT 
n° 106/2009 - Terraplenagem - Cortes. 

4. PAVIMENTAÇÃO

4.1. Regularização do subleito 

 DISCRIMINAÇÃO

A regularização do subleito é a operação destinada a conformar o leito da via, 
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas 
de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou 
aterros até 20 cm de espessura, com rolo compactador até 100% do Proctor Normal. 

 EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços de regularização do subleito são utilizados os seguintes 
equipamentos: Motoniveladora com escarificador; Carro tanque distribuidor de água; 
Rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratórios e 
pneumáticos; Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus; 
Pulvimisturador. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

Para as etapas de execução dos serviços tem-se: Remoção de toda a vegetação e 
material orgânico existentes no leito da via; Após a execução de cortes, aterros e 
adição do material necessário para atingir o greide de projeto, deve-se proceder à 
escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, 
umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A regularização do subleito deve ser medida em metros quadrados (m²), considerando 
a área da plataforma da via efetivamente executada. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação de Serviço - NORMA DNIT 137/2010- ES 
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4.2. Sub-Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos na 
pista com material de jazida 

 DISCRIMINAÇÃO

A Sub-base é a camada de pavimentação complementar a base, executada sobre o 
subleito ou reforço do subleito devidamente regularizado e compactado. 

A Estabilização granulométrica consiste no processo de melhoria da capacidade 
resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego de 
energia de compactação adequada, de forma a se obter um produto final com 
propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade. 

A Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura é camada de sub-base 
executada com utilização do processo de estabilização granulométrica. 

 EQUIPAMENTOS

Para a execução da camada de sub-base, são indicados os seguintes tipos de 
equipamentos: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; 
rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático; grade de discos 
e/ou pulvimisturador; trator de pneus; pá carregadeira; arado de disco; central de 
mistura; rolo vibratório portátil ou sapo mecânico. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

A execução da sub-base compreende as operações de mistura e pulverização, 
umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas 
de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente 
preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, 
atingir a espessura projetada. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A sub-base deve ser medida em metros cúbicos (m³), considerando o volume 
efetivamente executado. 

No cálculo dos volumes da sub-base devem ser consideradas as larguras e 
espessuras médias da camada obtidas no controle geométrico. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação de Serviço - NORMA DNIT 139/2010- ES 
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4.3. Base estabilizada granulometricamente sem mistura de solos na pista 
com material de jazida 

 DISCRIMINAÇÃO

A base é a camada de pavimentação destinada a resistir aos esforços verticais 
oriundos dos veículos, distribuindo-os adequadamente à camada subjacente, 
executada sobre a sub-base, subleito ou reforço do subleito devidamente regularizado 
e compactado. 

A Estabilização granulométrica consiste no processo de melhoria da capacidade 
resistente de materiais “in natura” ou mistura de materiais, mediante emprego de 
energia de compactação adequada, de forma a se obter um produto final com 
propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade. 

A base estabilizada granulometricamente sem mistura é camada de base executada 
com utilização do processo de estabilização granulométrica. 

 EQUIPAMENTOS

Para a execução da camada de base, são indicados os seguintes tipos de 
equipamentos: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; 
rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático; grade de discos 
e/ou pulvimisturador; pá carregadeira; arado de disco; central de mistura; rolo 
vibratório portátil ou sapo mecânico. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, 
umedecimento ou secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas 
de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente 
preparada, na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, 
atingir a espessura projetada. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A base deve ser medida em metros cúbicos (m³), considerando o volume efetivamente 
executado. 

No cálculo dos volumes da base devem ser consideradas as larguras e espessuras 
médias da camada obtidas no controle geométrico. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação de Serviço - NORMA DNIT 141/2010- ES 
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4.4. Pedregulho Ou Piçarra De Jazida, Ao Natural, Para Sub-Base + Base De 
Pavimentação 

A aquisição de material deverá ser de procedência legalizada, jazidas com 
autorização dos órgãos competentes, para extração de material. Material esse deve 
ser homogêneo livre de matéria orgânica. Em caso de desacordo com o especificado 
a CONTRATANTE poderá solicitar que o material seja devolvido a jazida. 

O material empregado constitui-se em solo lateritico (piçarra, barro arenoso, rachão, 
pedregulho), para materiais usados em reforço de subleito, sub-base e bases 
estabilizadas granulometricamente. O material deve ser previamente aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO, que poderá exigir os ensaios tecnológicos que se fizerem 
necessários. 

A medição deste serviço se dará pelo volume de escavação efetivamente executados 
em metros cúbicos (m³), conforme quantitativo e valor apropriado em planilha de 
preço. 

4.5. Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ - Rodovia Com 
Revestimento Primário 

Define-se pelo transporte do material de 1ª categoria, escavado dentro dos “off-sets” 
de terraplenagem. Deve ser transportado por caminhões basculantes, com proteção 
superior. Sua D.M.T. estimada será de 4,91 km.  

Este serviço será medido e pago por (txkm), sendo o volume equivalente aquele das 
escavações e cargas e a distância medida de acordo com o trajeto aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

4.6. Concreto Asfáltico – faixa C – areia e brita comerciais 

 DISCRIMINAÇÃO

O Concreto Asfáltico consiste na mistura executada a quente, em usina apropriada, 
com características específicas, composta de agregado graduado, material de 
enchimento (filer) se necessário e cimento asfáltico, espalhada e compactada a 
quente. 

O concreto asfáltico pode ser empregado como revestimento, camada de ligação 
(binder), base, regularização ou reforço do pavimento. Não é permitida a execução 
dos serviços em dias de chuva. 

O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a 
temperatura ambiente for superior a 10ºC. Todo o carregamento de cimento asfáltico 
que chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante/distribuidor certificado de 
resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, 
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correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com 
destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 10 
dias. 

Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu 
conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. 

 EQUIPAMENTOS

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais 
de instalação das obras, atendendo ao que dispõem as especificações para os 
serviços. Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos: 
Depósito para ligante asfáltico; Silos para agregados; Usina para misturas asfálticas; 
Caminhões basculantes para transporte da mistura; Equipamento para espalhamento 
e acabamento (pavimentadoras automotrizes - acabadoras); Equipamento para 
compactação (rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório); 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

Pintura de ligação: Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da 
imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície 
imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., 
deve ser feita uma pintura de ligação. 

Temperatura do ligante: A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura 
deve ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-
viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico 
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 SSF, “Saybolt-Furol” 
(DNER-ME 004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 75 a 95 SSF. A 
temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C. 

Aquecimento dos agregados: Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas 
de 10°C a 15°C acima da temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C. 

Produção do concreto asfáltico: A produção do concreto asfáltico é efetuada em 
usinas apropriadas, conforme anteriormente especificado. 

Transporte do concreto asfáltico: O concreto asfáltico produzido deve ser 
transportado, da usina ao ponto de aplicação, em caminhões basculantes com 
caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 
sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência 
da mistura à chapa. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante 
asfáltico (óleo diesel, gasolina etc.) não é permitida, para que a mistura seja colocada 
na pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona 
ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura. 
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Distribuição e compactação da mistura: A distribuição do concreto asfáltico deve 
ser feita por equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de 
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no 
alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. 

O equipamento para a compactação deve ser constituído por rolo pneumático e rolo 
metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, 
autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem 
de variação da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 8,4 kgf/cm² . 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem ser sanadas pela 
adição manual de concreto asfáltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de 
ancinhos e rodos metálicos. Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a 
rolagem. 

Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica 
possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. Caso 
sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa 
pressão, a qual deve ser aumentada à medida que a mistura seja compactada, e, 
consequentemente, suportando pressões mais elevadas. 

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 
direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compactação 
deve começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do 
rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em 
qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida 
a compactação especificada. Durante a rolagem não são permitidas mudanças de 
direção e inversões bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre 
o revestimento recém – rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

Abertura ao tráfego: Os revestimentos recém–acabados devem ser mantidos sem 
tráfego, até o seu completo resfriamento. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O concreto asfáltico será medido em toneladas (ton) de mistura efetivamente aplicada 
na pista. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação de Serviço - NORMA DNIT 031/2006- ES 

4.7. Imprimação com asfalto diluído do tipo CM-30 

 DISCRIMINAÇÃO
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Consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base concluída, antes 
da execução do revestimento asfáltico, objetivando conferir coesão superficial, 
impermeabilização e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a 
ser executado. 

 EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços de imprimação são utilizados os seguintes 
equipamentos: Vassouras manual e mecânica; Equipamento de aquecimento e 
distribuição de material betuminoso; Trator agrícola; Caminhão irrigador (pipa); 
Caminhão espargidor. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

O ligante asfáltico empregado na imprimação pode ser o asfalto diluído CM-30, em 
conformidade com a norma DNER – EM 363/97. 

A taxa de aplicação “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, 
devendo ser determinada experimentalmente na obra. A taxa de aplicação do asfalto 
diluído usual é da ordem de 1,2 l/m², conforme o tipo e a textura da base. 

Antes da execução dos serviços, deve ser implantada a adequada sinalização, 
visando à segurança do tráfego no segmento rodoviário, e efetuada sua manutenção 
permanente durante a execução dos serviços. 

Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder à varredura da superfície, 
de modo a eliminar todo e qualquer material solto. Antes da aplicação do ligante 
asfáltico a pista pode ser levemente umedecida. 

Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico, na temperatura adequada, na quantidade 
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicação do ligante asfáltico 
deve ser fixada para o tipo de ligante, em função da relação temperatura x 
viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para 
seu espalhamento. A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento dos 
asfaltos diluídos é de 20 a 60 segundos Saybolt Furol (NBR 14.491:2007). 

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, 
sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se 
em uma faixa de tráfego e executa-se a imprimação da faixa de tráfego adjacente 
assim que a primeira for liberada ao tráfego. O tempo de exposição da base imprimada 
ao tráfego, depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao comportamento da 
mesma, não devendo ultrapassar 30 dias. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
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A imprimação deve ser medida em metros quadrados (m²), considerando a área 
efetivamente executada. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação de Serviço - NORMA DNIT 144/2014- ES 

4.8. Pintura de ligação com ligante asfáltico do tipo RR-1C 

 DISCRIMINAÇÃO

A Pintura de ligação consiste na aplicação de ligante asfáltico sobre superfície de base 
ou revestimento asfáltico anteriormente à execução de uma camada asfáltica 
qualquer, objetivando promover condições de aderência entre esta e o revestimento 
a ser executado. O ligante asfáltico empregado na pintura de ligação deve ser do tipo 
RR-1C, em conformidade com a Norma DNER EM 369/97. 

 EQUIPAMENTOS

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora 
de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante 
asfáltico em quantidade uniforme. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

A taxa recomendada de ligante asfáltico residual é de 0,4 l/m² . Antes da aplicação, a 
emulsão deve ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade 
na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem 
de 0,8 l/m² a 1,0 l/m². 

Antes da execução dos serviços deve ser implantada a adequada sinalização, visando 
à segurança do tráfego no segmento rodoviário, e efetuada sua manutenção 
permanente durante a execução dos serviços. A superfície a ser pintada deve ser 
varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto. 

Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico na temperatura compatível, na quantidade 
recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicação do ligante asfáltico 
deve ser fixada em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a 
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade 
recomendada para o espalhamento da emulsão deve estar entre 20 e 100 segundos 
“Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). 

Após aplicação do ligante deve-se aguardar o escoamento da água e a evaporação 
em decorrência da ruptura. 
Deve ser executada a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno de 
trabalho e deve ser deixada, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto 
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não for possível, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligação da 
adjacente, assim que a primeira for permitida ao tráfego. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A pintura de ligação deve ser medida em metros quadrados (m²), considerando a área 
efetivamente executada. Não devem ser motivos de medição em separado: mão-de-
obra, materiais (exceto emulsão asfáltica), transporte da emulsão dos tanques de 
estocagem até a pista, armazenamento e encargos, devendo os mesmos ser incluídos 
na composição do preço unitário. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação de Serviço - NORMA DNIT 145/2012- ES 

5. INSUMOS BETUMINOSOS

5.1. Aquisição e transporte de asfalto diluído CM-30 

 DISCRIMINAÇÃO

Asfalto diluído de cura média - material resultante da diluição de um cimento asfáltico 
adequado proveniente do petróleo, com um destilado médio conveniente. 

Os asfaltos diluídos tipo cura média têm o símbolo CM precedendo as indicações dos 
tipos, conforme sua viscosidade cinemática. Classificam-se em: CM-30 e CM-70. O 
CM-30 deverá atender às especificações técnicas constantes da Tabela 1 da norma
DNER 363/1997 – EM.

 EQUIPAMENTOS

Não se aplica. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os produtos asfálticos necessários às obras de infraestrutura de transportes da 
SETRAP terão seus preços de referência definidos em função do binômio "aquisição 
+ transporte", adotando-se a solução mais vantajosa ao erário em função do
acompanhamento de preços realizado e divulgado mensalmente pela Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis -ANP e da natureza do
transporte.
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Os produtos asfálticos terão seus preços de referência para aquisição definidos em 
função do acompanhamento de distribuição de asfaltos realizado pela ANP em seu 
endereço eletrônico, por unidade da federação, acrescidos das respectivas alíquotas 
de ICMS, PIS/Pasep, COFINS e BDI diferenciado, função este da desoneração da 
mão de obra e da eventual inclusão da parcela de Contribuição Previdenciária sobre 
a Renda Bruta -CPRB. 

Os preços de referência para o transporte dos produtos asfálticos serão calculados a 
partir das novas equações tarifárias, apresentadas na tabela abaixo e definidas em 
função da natureza do transporte, das condições do pavimento e das distâncias de 
transporte envolvidas. 

A origem do cimento asfáltico de petróleo e do asfalto diluído de petróleo será definida 
no local das refinarias da Petrobras ou nas capitais das unidades da federação com 
divulgação de preços na base da ANP. No caso das emulsões asfálticas e dos asfaltos 
modificados, a origem destes materiais será definida nas bases de industrialização do 
respectivo produto asfáltico mais próximas à localização das obras, conforme cadeia 
produtiva proposta pelo DNIT. 
A adoção deste critério objetiva reduzir as distorções advindas da ponderação de 
preços e quantidades na base de cálculo da ANP. 

Os preços de referência dos produtos asfálticos serão definidos por meio da 
realização de estudo comparativo com, pelo menos, 3 (três) origens diferentes e com 
maior proximidade em relação à localização da obra, respeitando-se as premissas 
definidas no Artigo 4° da Portaria 1.977/2017 e adotando-se como referência a 
condição mais vantajosa ao erário em função do binômio "aquisição+ transporte". 
O critério de medição para a aquisição do asfalto diluído de petróleo do tipo cura média 
CM-30 é em quilograma (kg) de material betuminoso adquirido junto a distribuidora ou
refinaria.

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação de Serviço - NORMA DNER/DNIT 363/1997- EM 

 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (CM-30)

O transporte do asfalto diluído de petróleo (CM-30) será feito por via terrestre, através 
de caminhão tanque com capacidade de 30.000 litros, e por via marítima, através de 
empurrador e balsa de convés com cavalo mecânico e semi-reboque, considerando 
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as distâncias médias de transporte desde a refinaria/distribuidora até o canteiro de 
obras. 

Os caminhões basculantes para transporte da mistura asfáltica deverão apresentar 
suas caçambas basculantes lisas e limpas, feita sua limpeza com a quantidade 
mínima de água ensaboada, óleo solúvel ou solução cal, para evitar aderência da 
mistura à caçamba. Para essa finalidade não será permitido o emprego de gasolina, 
querosene, óleo diesel e produtos similares. 

Quanto às condições climáticas, associadas a distância de transporte, o exigirem, 
todos os carregamentos de mistura deverão ser cobertos com lona impermeável, de 
modo a reduzir a perda de calor e evitar a formação de crosta na parte superior da 
carga transportada. 

 EQUIPAMENTOS

Caminhão com tanque isotérmico; empurrador e balsa de convés com cavalo 
mecânico e semi-reboque. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

O transporte para o asfalto diluído de petróleo (CM-30) segue a seguinte sequência 
logística: via transporte rodoviário da refinaria/distribuidora, através de caminhão com 
tanque isotérmico de 30.000 L, até o porto marítimo da cidade de Belém-PA, de onde 
segue via transporte fluvial, com a utilização de empurrador e balsa de convés com 
cavalo mecânico e semi-reboque com tanques isotérmicos, até o porto marítimo da 
cidade de Santana-AP, de onde segue via transporte terrestre, através de caminhão 
com tanque isotérmico, até as instalações industriais do canteiro de obra. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O transporte comercial do asfalto diluído de petróleo do tipo cura média (CM-30), será 
medido por tonelada (ton) de material betuminoso transportado e entregue, 
considerando o custo desde sua origem na refinaria distribuidora até o seu destino 
final no canteiro de obras. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação Técnica: Conforme Portaria nº 1.977/2017 - DNIT - Produtos Asfálticos 
(Transporte Rodoviário); Portaria nº. 434/2017 – DNIT – Produtos Asfálticos 
(Transporte Fluvial) 

Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o regulamento para o transporte 
rodoviário de produtos perigosos e dá outras providências. 

Agência Nacional de transportes terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 
1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10. 
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NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. 

5.2. Aquisição e transporte de emulsão asfáltica RR-1C 

 DISCRIMINAÇÃO

Sistema constituído pela dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa, ou 
então de uma fase aquosa dispersa em uma fase asfáltica. A emulsão asfáltica para 
pavimentação do tipo RR- 1C deve apresentar as características descritas na Tabela 
1 do Anexo A da norma DNIT 165/2013 - EM, de modo que em sua utilização seja 
alcançada a máxima eficiência. 

 EQUIPAMENTOS

Não se aplica. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os produtos asfálticos necessários às obras de infraestrutura de transportes da 
SETRAP terão seus preços de referência definidos em função do binômio "aquisição 
+ transporte", adotando-se a solução mais vantajosa ao erário em função do
acompanhamento de preços realizado e divulgado mensalmente pela Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis -ANP e da natureza do
transporte.

Os produtos asfálticos terão seus preços de referência para aquisição definidos em 
função do acompanhamento de distribuição de asfaltos realizado pela ANP em seu 
endereço eletrônico, por unidade da federação, acrescidos das respectivas alíquotas 
de ICMS, PIS/Pasep, COFINS e BDI diferenciado, função este da desoneração da 
mão de obra e da eventual inclusão da parcela de Contribuição Previdenciária sobre 
a Renda Bruta -CPRB. 

Os preços de referência para o transporte dos produtos asfálticos serão calculados a 
partir das novas equações tarifárias, apresentadas na tabela abaixo e definidas em 
função da natureza do transporte, das condições do pavimento e das distâncias de 
transporte envolvidas. 
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A origem do cimento asfáltico de petróleo e do asfalto diluído de petróleo será definida 
no local das refinarias da Petrobras ou nas capitais das unidades da federação com 
divulgação de preços na base da ANP. No caso das emulsões asfálticas e dos asfaltos 
modificados, a origem destes materiais será definida nas bases de industrialização do 
respectivo produto asfáltico mais próximas à localização das obras, conforme a cadeia 
produtiva proposta pelo DNIT. 

A adoção deste critério objetiva reduzir as distorções advindas da ponderação de 
preços e quantidades na base de cálculo da ANP. 
Os preços de referência dos produtos asfálticos serão definidos por meio da 
realização de estudo comparativo com, pelo menos, 3 (três) origens diferentes e com 
maior proximidade em relação à localização da obra, respeitando-se as premissas 
definidas no Artigo 4° da Portaria 1.977/2017 e adotando-se como referência a 
condição mais vantajosa ao erário em função do binômio "aquisição+ transporte". 

O critério de medição para a aquisição da emulsão asfáltica catiônica de ruptura rápida 
do tipo RR-1C é em quilograma (kg) de material betuminoso adquirido junto a 
distribuidora ou refinaria.  

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação de Serviço - NORMA DNIT 165/2013- EM 

 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (RR-1C)

O transporte da emulsão asfáltica (RR-1C) será feito por via terrestre, através de 
caminhão tanque com capacidade de 30.000 litros, e por via marítima, através de 
empurrador e balsa de convés com cavalo mecânico e semi-reboque, considerando 
as distâncias médias de transporte desde a refinaria/distribuidora até o canteiro de 
obras. 

 EQUIPAMENTOS

Caminhão com tanque isotérmico; empurrador e balsa de convés com cavalo 
mecânico e semi-reboque. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

O transporte para a emulsão asfáltica (RR-2C) segue a seguinte sequência logística: 
via transporte rodoviário da refinaria/distribuidora, através de caminhão com tanque 
isotérmico de 30.000 L, até o porto marítimo da cidade de Belém-PA, de onde segue 
via transporte fluvial, com a utilização de empurrador e balsa de convés com cavalo 
mecânico e semi-reboque com tanques isotérmicos, até o porto marítimo da cidade 
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de Santana-AP, de onde segue via transporte terrestre, através de caminhão com 
tanque isotérmico, até as instalações industriais do canteiro de obra. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O transporte comercial da emulsão asfáltica catiônica do tipo ruptura rápida (RR-1C), 
será medido por tonelada (ton) de material betuminoso transportado e entregue, 
considerando o custo desde sua origem na refinaria distribuidora até o seu destino 
final no canteiro de obras. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação Técnica: Conforme Portaria nº 1.977/2017 - DNIT - Produtos Asfálticos 
(Transporte Rodoviário); Portaria nº. 434/2017 – DNIT – Produtos Asfálticos 
(Transporte Fluvial) 

Decreto nº. 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 
1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10. 

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior 

5.3. Aquisição e transporte de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 

 DISCRIMINAÇÃO

Cimento asfáltico de petróleo é o asfalto obtido especialmente para apresentar as 
qualidades e consistências próprias para o uso direto na construção de pavimentos.  

Os cimentos asfálticos de petróleo têm o símbolo CAP que deve preceder às 
indicações dos vários tipos, conforme a penetração, de acordo com o item 4 da norma 
DNIT 095/2006 – EM. 

O asfalto CAP 50/70 é fornecido à granel líquido aquecido, em carreta-tanque com 
revestimento isotérmico e sistema de aquecimento com maçarico, por óleo térmico ou 
vapor, sendo comercializado pela unidade de tonelada. 
Os cimentos asfálticos, a que se referem esta Especificação, devem ser homogêneos, 
não conter água nem espumar quando aquecidos a 175 ºC. A amostra, conforme sua 
procedência, será submetida e deverá satisfazer às condições e aos ensaios 
indicados na Tabela 1 da norma DNIT 095/2006 – EM. 

 EQUIPAMENTOS

Não se aplica. 
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 MÉTODO DE EXECUÇÃO

Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os produtos asfálticos necessários às obras de infraestrutura de transportes da 
SETRAP terão seus preços de referência definidos em função do binômio "aquisição 
+ transporte", adotando-se a solução mais vantajosa ao erário em função do
acompanhamento de preços realizado e divulgado mensalmente pela Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP e da natureza do
transporte.

Os produtos asfálticos terão seus preços de referência para aquisição definidos em 
função do acompanhamento de distribuição de asfaltos realizado pela ANP em seu 
endereço eletrônico, por unidade da federação, acrescidos das respectivas alíquotas 
de ICMS, PIS/Pasep, COFINS e BDI diferenciado, função este da desoneração da 
mão de obra e da eventual inclusão da parcela de Contribuição Previdenciária sobre 
a Renda Bruta -CPRB. 

Os preços de referência para o transporte dos produtos asfálticos serão calculados a 
partir das novas equações tarifárias, apresentadas na tabela abaixo e definidas em 
função da natureza do transporte, das condições do pavimento e das distâncias de 
transporte envolvidas. 

A origem do cimento asfáltico de petróleo e do asfalto diluído de petróleo será definida 
no local 
das refinarias da Petrobras ou nas capitais das unidades da federação com divulgação 
de preços na base da ANP. No caso das emulsões asfálticas e dos asfaltos 
modificados, a origem destes materiais será definida nas bases de industrialização do 
respectivo produto asfáltico mais próximas à localização das obras, conforme a cadeia 
produtiva proposta pelo DNIT. 

A adoção deste critério objetiva reduzir as distorções advindas da ponderação de 
preços e quantidades na base de cálculo da ANP. 

Os preços de referência dos produtos asfálticos serão definidos por meio da 
realização de estudo comparativo com, pelo menos, 3 (três) origens diferentes e com 
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maior proximidade em relação à localização da obra, respeitando-se as premissas 
definidas no Artigo 4° da Portaria 1.977/2017 e adotando-se como referência a 
condição mais vantajosa ao erário em função do binômio "aquisição+ transporte". 

O critério de medição para a aquisição do cimento asfáltico de petróleo do tipo CAP 
50/70 é em tonelada (ton) de material betuminoso adquirido junto a distribuidora ou 
refinaria. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação de Serviço - NORMA DNIT 095/2006- EM 

 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO (CAP-50/70)

O transporte do cimento asfáltico de petróleo será feito por via terrestre, através de 
caminhão tanque com capacidade de 30.000 litros, e por via marítima, através de 
empurrador e balsa de convés com cavalo mecânico e semi-reboque, considerando 
as distâncias médias de transporte desde a refinaria/distribuidora até o canteiro de 
obras. 

 EQUIPAMENTOS

Caminhão com tanque isotérmico; empurrador e balsa de convés com cavalo 
mecânico e semirreboque. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

O transporte para o cimento asfáltico de petróleo (CAP 50/70) segue a seguinte 
sequência logística: via transporte rodoviário da refinaria/distribuidora, através de 
caminhão com tanque isotérmico de 30.000 L, até o porto marítimo da cidade de 
Belém-PA, de onde segue via transporte fluvial, com a utilização de empurrador e 
balsa de convés com cavalo mecânico e semi-reboque com tanques isotérmicos, até 
o porto marítimo da cidade de Santana-AP, de onde segue via transporte terrestre,
através de caminhão com tanque isotérmico, até as instalações industriais do canteiro
de obra.

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O transporte comercial do cimento asfáltico de petróleo do tipo (CAP 50/70), será 
medido por tonelada (ton) de material betuminoso transportado e entregue, 
considerando o custo desde sua origem na refinaria distribuidora até o seu destino 
final no canteiro de obras. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação Técnica: Conforme Portaria nº 1.977/2017 - DNIT - Produtos Asfálticos 
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(Transporte Rodoviário); Portaria nº. 434/2017 – DNIT – Produtos Asfálticos 
(Transporte Fluvial) 

Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o regulamento para o transporte 
rodoviário de produtos perigosos e dá outras providências. 

Agência Nacional de transportes terrestres (ANTT): Resoluções Nº. 420/04, 701/04, 
1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10. 

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior 

6. PASSEIO PÚBLICO E DRENAGEM SUPERFICIAL

6.1. Meio-Fio de concreto – MFC 03 

 DISCRIMINAÇÃO

São limitadores físicos da plataforma viária, com diversas finalidades, entre as quais, 
destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosão causada pelo 
escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da 
declividade transversal, tendem a verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os 
meios-fios têm a função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para os 
pontos previamente escolhidos para lançamento. 

Os meios-fios serão executados de acordo com as indicações do projeto. Na ausência 
de projetos específicos deverão ser utilizados os dispositivos padronizados pelo DNIT, 
que constam do Álbum de Projetos-Tipo de dispositivos de Drenagem. 

O concreto utilizado no meio-fio, deverá ser dosado racional e experimentalmente 
para uma resistência característica à compressão mínima (fck) min., aos 28 dias de 
20 Mpa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito na 
norma NBR 6118/2014, além de atender ao que dispõe a norma DNER-ES 330/97. 

 EQUIPAMENTOS

Os equipamentos necessários à execução dos serviços de meio-fio são os seguintes: 
caminhão de carroceria fixa; betoneira; retroescavadeira ou valetadeira; máquina 
automotriz para execução de perfis pré-moldados de concreto de cimento por 
extrusão. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

O processo executivo mais utilizado refere-se ao emprego de dispositivos moldados 
“in loco” com emprego de fôrmas convencionais, desenvolvendo-se as seguintes 
etapas: 
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Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, 
cotas e dimensões indicadas no projeto; execução de base de brita para regularização 
do terreno e apoio dos meios-fios; instalação de formas de madeira segundo a seção 
transversal do meio-fio, espaçadas de 3,00 m. Nas extensões de curvas esse 
espaçamento será reduzido para permitir melhor concordância, adotando-se uma 
junta a cada 1,00 m. A concretagem envolverá um Plano Executivo, prevendo o 
lançamento do concreto em lances alternados;  instalação das fôrmas laterais e das 
partes anterior e posterior do dispositivo; lançamento e vibração do concreto. Para as 
faces dos dispositivos próximas a horizontal ou trabalháveis sem uso de forma, será 
feito o espalhamento e acabamento do concreto mediante o emprego de ferramentas 
manuais, em especial de uma régua que apoiada nas duas formas-guias adjacentes 
permitirá a conformação da face à seção pretendida; constatação do início do 
processo de cura do concreto e retirada das guias e formas dos segmentos 
concretados; execução dos segmentos intermediários. Nestes segmentos o processo 
é o mesmo. O apoio da régua de desempenho ocorrerá no próprio concreto; execução 
de juntas de dilatação, a intervalos de 12,0 m, preenchidas com argamassa asfáltica.   

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os meios-fios serão medidos pelo comprimento linear, determinado em metros (m), 
acompanhando as declividades executadas, incluindo fornecimento e colocação de 
materiais, mão-de-obra e encargos, equipamentos, ferramentas e eventuais 
necessários à execução. 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação de Serviço - NORMA DNIT 020/2006 - ES 

6.2. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco 

 DISCRIMINAÇÃO

O passeio, conforme definição pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é a parte da 
calçada livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres. 

 EQUIPAMENTOS

Não se aplica. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in loco 
são as seguintes: Montagem das fôrmas com sarrafo não aparelhado (2,5x10 cm e 
2,5x7,5 cm); colocação de base de material granular; lançamento, espalhamento e 
sarrafeamento de concreto simples com resistência Fck = 20 Mpa, com preparo 
mecânico em betoneira no traço 1:2,7:3; desempeno da superfície e execução de 
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juntas de dilatação e aplicação da camada seladora. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco terá como 
critério de medição a unidade em metros cúbicos (m³) de concreto executado.  

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

ABNT NBR 12255/1990 – Execução e utilização de passeios públicos. 

6.3. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 

 DISCRIMINAÇÃO

Consiste na execução de reaterro manual de valas com a utilização de equipamento 
de compactação mecanizada do tipo compactador de solos pneumático tipo sapo até 
35 kg e caminhão pipa com capacidade de 10.000 L para a umidificação de solo. 

 EQUIPAMENTOS

Compactador de solos pneumático tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou equivalente. 
Caminhão pipa 10.000 L: utilizado para a umidificação do solo. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor 
umidade ótima de compactação prevista em projeto. Em seguida, executa-se a 
escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia. A escavação deve atender 
às exigências da NR 18. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A execução de reaterro manual de valas com compactação mecanizada terá como 
critério de medição a unidade em metros cúbicos (m³) de reaterro compactado.  

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

NBR 12266/1992 Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 
água, esgoto ou drenagem urbana – Procedimento. 

6.4. Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, para deficientes visuais, 
dimensões 25x25 cm, aplicado com argamassa AC-II, rejuntado 

 DISCRIMINAÇÃO
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Os pisos táteis externos serão no modelo direcional e/ou alerta, assentados sobre 
lastro de concreto. As placas podotáteis caracterizam-se pela diferenciação de textura 
e cor em relação ao piso adjacente, destinado a construir alerta ou linha de guia, 
perceptível por pessoas com deficiência visual. 

Piso Tátil direcional e/ou de alerta – o direcional tem a função de orientar o percurso 
a ser seguido, possui a superfície de relevos lineares e o de alerta tem a função de 
sinalizar perigo ou mudança de direção, com superfície em relevo tronco-cônico. O 
piso tátil será em placa/lajota de concreto com dimensões de 25 x 25 cm, na cor 
amarela. As placas deverão estar em conformidade com a NBR 9050/20 – 
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

 EQUIPAMENTOS

Não se aplica. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

Piso constituído de placas cimentícias com espessura de 2,5 cm, com dimensão de 
25x25cm do tipo alerta ou direcional conforme indicado no projeto. A textura e 
desenho devem obedecer a NBR 9050/2020 – sinalização podotátil de alerta e/ou 
direcional. Para a instalação utilizar argamassa do tipo AC-II. Rejuntar com argamassa 
traço 1:2 (cimento e areia fina peneirada). Nos locais onde não for possível fazer 
recorte com maquita, retirar a peça do piso existente e fazer novo acabamento e 
recomposição do mesmo. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A execução de piso tátil direcional e/ou alerta, com placas de concreto 25x25 cm, 
terá como critério de medição a área em (m²) de placas efetivamente assentadas no 
piso do passeio.  

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

ABNT NBR-9050/20 - Acessibilidade e Edificações, Mobiliário, Espaços e 
Equipamentos Urbanos 

ABNT NBR 16537, Acessibilidade – Sinalização tátil no piso – Diretrizes para 
elaboração de projetos e instalação 

6.5. Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simples Fck = 25 Mpa 

 DISCRIMINAÇÃO

Consiste na execução de rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, 
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em concreto simples Fck = 25 Mpa, desempolada, com pintura indicativa 02 demãos 
e aplicação de piso tátil de alerta com placas de 25x25 cm. O trecho de aproximação 
a rampa, deverá apresentar passeio com largura de 1,50 m, comprimento de 1,80 m 
e espessura de 5,00 cm e inclinação menor que 8,33%, conforme indicação em 
projeto. O trecho em rebaixo da rampa, deverá apresentar inclinação menor que 
3,00% com largura e comprimento de 1,50 m e espessura de 5,00 cm, conforme 
indicação em projeto.  

 EQUIPAMENTOS

Não se aplica. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

Para a execução das rampas, os rebaixamentos de calçada deverão ser em 
pavimento com o mesmo material do passeio, ou seja, concreto Fck = 25 Mpa, largura 
mínima de 150 cm. A calçada de aproximação deverá ter inclinação máxima de 8,33% 
e a calçada da rampa deverá ter inclinação máxima de 3,00%, iniciando em 
continuidade ao nível da sarjeta, sem nenhum ressalto ou desnível, perpendicular ao 
alinhamento do meio-fio e sarjeta.  
Rampas laterais com inclinação máxima de 3,00% no alinhamento do meio-fio e 
ajustada aos níveis da rampa principal e da calçada, sem desníveis ou ressaltos. 
O piso tátil de alerta 25x25cm deverá ser instalado a 50 cm paralelo ao meio fio na 
parte central do rebaixamento.– cor amarelo.  

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A execução de rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 
concreto simples Fck = 25 Mpa, terá como critério de medição a unidade (und) de 
rampa efetivamente construída ao longo do passeio público.  

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

NBR-9050/20 - Acessibilidade e Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 
Urbanos 

7. SINALIZAÇÃO

7.1. Pintura de setas e zebrados – tinta base acrílica – espessura de 0,6 mm 

 DISCRIMINAÇÃO

Pintura de setas e zebrados são setas direcionais, símbolos e legendas usadas em 
complementação ao restante da sinalização horizontal, para orientar e advertir o 
condutor quanto às condições de operação da via. 
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 EQUIPAMENTOS

Processo de aplicação mecânica: equipamento autopropelido com compressor de ar, 
tanques pressurizados para tinta e solvente, mexedores manuais, reservatório e 
semeador para microesferas de vidro, válvulas reguladoras de ar, sequenciador 
automático, pistolas, discos delimitadores de faixas, balizadores e miras óticas.  

Processo de aplicação manual: compressor de ar, tanques pressurizados para tintas, 
mexedores manuais, tanques para solventes e pistolas manuais a ar comprimido. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

A fase de execução engloba as etapas de limpeza do pavimento, pré-marcação e 
pintura.  

A limpeza deve ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa 
prejudicar a aderência do produto aplicado no pavimento, utilizando vassouras, 
escovas, compressores para limpeza com jato de ar ou de água, de tal forma que seja 
executada apropriadamente a limpeza e secagem da superfície a ser demarcada. 

A preparação do pavimento deve ser executada conforme segue: remoção total de 
película química, a superfície deve-se apresentar seca, utilizar promotor de aderência 
e seguir o que determina a NBR 15543:2015. 

Para realizar os limites das faixas no pavimento deverão ser observadas as seguintes 
condições ambientais:  
a) A temperatura do pavimento deverá ser superior a 3 °C do ponto do orvalho. (ver a
Tabela 1, da norma NBR 15402:2014);
b) A temperatura ambiente igual ou superior a 10 °C;
c) A temperatura ambiente igual ou inferior a 40 °C;
d) O pavimento estar aparentemente seco e não chovendo. Para verificar se o
pavimento está em condições de se executar a demarcação, deve ser realizado o
teste constante do item 4.8.4 da NBR 15402:2014.

A pré-marcação deverá seguir rigorosamente as cotas do projeto e o alinhamento dos 
pontos locados pela equipe de pré-marcação, através dos quais o operador da 
máquina irá se guiar para a aplicação do material. A locação deve ser feita com base 
no projeto da sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas, símbolos e 
legendas. 

Para execução da sinalização definitiva em pavimentos novos a aplicação deverá ser 
feita após um período de cura. 

A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados, de acordo 
com o constante do item 4.2.2 da NBR 15402:2014 e em conformidade com o 
alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização. 
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As tintas devem ser misturadas de forma a garantir a boa homogeneidade do material. 
As tintas à base de resina acrílica emulsionada em água devem obedecer às 
exigências estabelecidas na norma NBR 13699:2012. A resina deve ser 100 % acrílica 
não sendo permitido outro tipo de copolímero e pode ser aplicada em espessura 
úmida, de 0,3 mm a 0,5 mm e o tráfego liberado em 20 minutos. 

As microesferas de vidro tipo “Premix” devem ser adicionadas à tinta quando da sua 
aplicação, na proporção determinada pelo fabricante. Pode ser adicionado solvente 
compatível com a tinta, na proporção máxima de 5 % (cinco por cento), em volume, 
para ajuste da viscosidade. 

A aplicação dos materiais só deve ser realizada nas seguintes condições:  
 A superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, óleos,
graxas ou outros elementos estranhos;
 A pré-marcação deve estar de acordo com o projeto, perfeitamente reta nos trechos
em tangente e acompanhando o arco nos trechos em curva;
 Quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem
chuva e com umidade relativa do ar máxima de 90 %;
 Quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5 ºC e 40 ºC;
 Após a implantação da sinalização para estes serviços

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de pintura de setas e zebrados com tinta a base acrílica, devem ser 
medidos pela área efetivamente aplicada e atestada pela Fiscalização, expressa em 
m². 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Norma DNIT 100/2018 – ES – Sinalização horizontal – Especificação de Serviço  

7.2. Fornecimento e implantação de placa em aço – película I + III 

 DISCRIMINAÇÃO

A sinalização vertical é o processo de sinalização constituído por dispositivos 
montados sobre suportes, no plano vertical, fixos ou móveis, por meio dos quais são 
fornecidas mensagens de caráter permanente e, eventualmente variáveis, através de 
legendas ou símbolos, com o propósito de regulamentar, advertir ou indicar, uso das 
vias pelos usuários e pedestres da forma mais segura e eficiente, visando o conforto 
e segurança do usuário e melhor fluxo de tráfego. 

As placas de sinalização são dispositivos para controle de trânsito, verticais ao lado 
ou sobre a pista, transmitindo mensagens fixas e eventualmente variáveis, mediante 
símbolos ou legendas previamente conhecidas e legalmente instituídas, visando 
regulamentar, advertir ou indicar quanto ao uso das vias pelos veículos e pedestres 
da forma mais segura e eficiente. 
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As placas de sinalização vertical serão em chapa de aço galvanizado, na espessura 
de 1,25 mm, com superfície posterior preparada com tinta preta fosca. As chapas para 
placas totalmente refletivas terão a superfície que irá receber a mensagem, preparada 
com “primer”. As chapas para placas semi refletivas terão a superfície que irá receber 
a mensagem pintada na cor específica do tipo de placa. Os suportes das placas serão 
de madeira de lei com proteção impermeabilizante. 

A película refletiva deve ser constituída de microesferas de vidro aderidas a uma 
resina sintética, que deve ser resistente às intempéries e possuir grande angularidade 
de maneira a proporcionar ao sinal as características de forma, cor e legenda ou 
símbolos e visibilidade sem alterações, tanto a luz diurna, como à noite sob luz 
refletida. 

 EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados na implantação da sinalização vertical, são: caminhão 
Munck; cone de sinalização. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

Incialmente deve ser feito o levantamento da área para verificação das condições do 
terreno de implantação das placas; limpeza do local de forma a garantir a visibilidade 
da mensagem a ser implantada; marcação da localização dos dispositivos a serem 
implantados, de acordo com o projeto de sinalização; distribuição das placas nos 
pontos; escavação da área para a fixação dos suportes de madeira; preparação da 
sapata ou base, em concreto de cimento, para recebimento dos suportes das 
estruturas de sustentação das placas; fixação das placas aos suportes através de 
parafusos, porcas e contra-porcas; implantação da placa de forma que os suportes 
fixados mantenham rigidez e posição permanente e apropriada. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de sinalização vertical serão medidos pela área efetivamente aplicada 
expressa em metros quadrados (m²). 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Especificação Técnica: DNER 340/1977 

7.3. Pintura de faixa – tinta base acrílica – espessura de 0,6 mm 

 DISCRIMINAÇÃO

Sinalização viária horizontal é o conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados 
sobre o revestimento da pista de uma via urbana, de acordo com um projeto 
desenvolvido para propiciar condições de segurança e de conforto ao usuário da via. 
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 EQUIPAMENTOS

Processo de aplicação mecânica: equipamento autopropelido com compressor de ar, 
tanques pressurizados para tinta e solvente, mexedores manuais, reservatório e 
semeador para microesferas de vidro, válvulas reguladoras de ar, sequenciador 
automático, pistolas, discos delimitadores de faixas, balizadores e miras óticas.  

Processo de aplicação manual: compressor de ar, tanques pressurizados para tintas, 
mexedores manuais, tanques para solventes e pistolas manuais a ar comprimido. 

 MÉTODO DE EXECUÇÃO

A fase de execução engloba as etapas de limpeza do pavimento, pré-marcação e 
pintura.  

A limpeza deve ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa 
prejudicar a aderência do produto aplicado no pavimento, utilizando vassouras, 
escovas, compressores para limpeza com jato de ar ou de água, de tal forma que seja 
executada apropriadamente a limpeza e secagem da superfície a ser demarcada. 

A preparação do pavimento deve ser executada conforme segue: remoção total de 
película química, a superfície deve-se apresentar seca, utilizar promotor de aderência 
e seguir o que determina a NBR 15543:2015. 

Para realizar os limites das faixas no pavimento deverão ser observadas as seguintes 
condições ambientais:  
a) A temperatura do pavimento deverá ser superior a 3 °C do ponto do orvalho. (ver a
Tabela 1, da norma NBR 15402:2014);
b) A temperatura ambiente igual ou superior a 10 °C;
c) A temperatura ambiente igual ou inferior a 40 °C;
d) O pavimento estar aparentemente seco e não chovendo. Para verificar se o
pavimento está em condições de se executar a demarcação, deve ser realizado o
teste constante do item 4.8.4 da NBR 15402:2014.

A pré-marcação deverá seguir rigorosamente as cotas do projeto e o alinhamento dos 
pontos locados pela equipe de pré-marcação, através dos quais o operador da 
máquina irá se guiar para a aplicação do material. A locação deve ser feita com base 
no projeto da sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas, símbolos e 
legendas. 

Para execução da sinalização definitiva em pavimentos novos a aplicação deverá ser 
feita após um período de cura. 

A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados, de acordo 
com o constante do item 4.2.2 da NBR 15402:2014 e em conformidade com o 
alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização. 
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As tintas devem ser misturadas de forma a garantir a boa homogeneidade do material. 
As tintas à base de resina acrílica emulsionada em água devem obedecer às 
exigências estabelecidas na norma NBR 13699:2012. A resina deve ser 100 % acrílica 
não sendo permitido outro tipo de copolímero e pode ser aplicada em espessura 
úmida, de 0,3 mm a 0,5 mm e o tráfego liberado em 20 minutos. 

As microesferas de vidro tipo “Premix” devem ser adicionadas à tinta quando da sua 
aplicação, na proporção determinada pelo fabricante. Pode ser adicionado solvente 
compatível com a tinta, na proporção máxima de 5 % (cinco por cento), em volume, 
para ajuste da viscosidade. 
A aplicação dos materiais só deve ser realizada nas seguintes condições:  

 A superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, óleos,
graxas ou outros elementos estranhos;
 A pré-marcação deve estar de acordo com o projeto, perfeitamente reta nos trechos
em tangente e acompanhando o arco nos trechos em curva;
 Quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem
chuva e com umidade relativa do ar máxima de 90 %;
 Quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5 ºC e 40 ºC;
 Após a implantação da sinalização para estes serviços

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de pintura de faixa com tinta base acrílica, devem ser medidos pela área 
efetivamente aplicada e atestada pela Fiscalização, expressa em m². 

 NORMA TÉCNICA APLICÁVEL

Norma DNIT 100/2018 – ES – Sinalização horizontal – Especificação de Serviço  

4. ENTREGA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as 
instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente 
testados.  

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação 
oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, então, 
firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o art. 73, inciso I, alínea a, da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 
1994), onde deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na 
vistoria. 
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5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

Todas as imperfeições decorrentes da obra - por exemplo: áreas cimentadas, asfalto, 
áreas verdes, redes de energia, redes hidráulicas - deverão ser corrigidas pela 
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE. 

Macapá-AP, 29 de outubro de 2021. 
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IV. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) e/ou REGISTRO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT)
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20210051547

001 - Inicial

1. Responsável Técnico

MARCELLO COELHO LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE TRANSPORTES RNP: 1512296228

Registro: 396AP

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 00.394.577/0001-25

RODOVIA br-210 - s/n Nº: s/n

Complemento: Bairro: SÃO LÁZARO

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68906130

Celebrado em: 11/08/2021Contrato: 021/2021 
Valor: R$ 706.210,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: 004 - ART de Cargo ou Função de Servidores do SETRAP

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA br-210 - s/n Nº: s/n

Complemento: Bairro: SÃO LÁZARO

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68906130

Data de Início: 11/11/2021 Previsão de término: 11/11/2022 Coordenadas Geográficas: 90, 180

Código: Não EspecificadoFinalidade: 013 - Infraestrutura 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 00.394.577/0001-25

4. Atividade Técnica

19 - Fiscalização Quantidade Unidade

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO
> #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.5 -
RODOVIÁRIA

1,00 un

60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 -
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE FISCALIZAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL PARA A OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP - RAMAL DO PORTO DO CÉU COM EXTENSÃO DE 880
METROS, VINCULADO AO CONVÊNIO SINCONV N 898697-DPCN/MD.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Declaro estar ciente que é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público enquanto durar a execução de
obras/serviços de engenharia, art. 16 da Lei 5.194/66, sob pena das cominações legais.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AP,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

005 - Sindicato dos Engenheiros do Amapá - SENGE/AP

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3Y3bd 
Impresso em: 29/10/2021 às 09:31:07 por: , ip: 189.48.17.43

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amapá
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20210051547

001 - Inicial

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local data

MARCELLO COELHO LIMA - CPF: 357.272.682-49

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - CNPJ: 00.394.577/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 29/10/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 9978581459

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3Y3bd 
Impresso em: 29/10/2021 às 09:31:07 por: , ip: 189.48.17.43

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amapá
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20210052437

003 - Substituição à
AP20210051444

1. Responsável Técnico

FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO  TRABALHO,
TECNÓLOGO EM ESTRADAS

RNP: 0606231021

Registro: 305628AP

Empresa contratada: F. W. ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI Registro: 1000017750-AP

2. Dados do Contrato

Contratante: Secretaria de Estado de Transportes - SETRAP CPF/CNPJ: 00.394.577/0001-25

RODOVIA BR 210 Nº: sn

Complemento: km 0 Bairro: São Lazaro

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900001

Contrato: 0212021 Celebrado em: 11/08/2021

Valor: R$ 706.210,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: 001 - Responsável Técnico por Pessoa Jurídica (Pertencente ao Quadro de Resp. Técnicos)

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR 210 Nº: sn

Complemento: km 0 Bairro: São Lazaro

Cidade: MACAPÁ UF: AP CEP: 68900001

Data de Início: 11/08/2021 Previsão de término: 24/10/2021 Coordenadas Geográficas: 0.074352, -51.055479

Código: Não EspecificadoFinalidade: 013 - Infraestrutura 

Proprietário: Secretaria de Estado de Transportes - SETRAP CPF/CNPJ: 00.394.577/0001-25

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

1,00 un

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,00 un

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 -
MEIO-FIO

1,00 un

80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.5 -
RODOVIÁRIA

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA >
#TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETOS E ORÇAMENTOS DE TERRALENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA
A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE MACAPÁ-AP NO RAMAL DO PORTO DO CÉU, VINCULADO AO
CONVÊNIO SINCONV N° 898697/2020-DPCN/MD.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Declaro estar ciente que é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público enquanto durar a execução de
obras/serviços de engenharia, art. 16 da Lei 5.194/66, sob pena das cominações legais.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AP,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

000 -  Não Optante

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3C20Z
Impresso em: 11/11/2021 às 11:19:39 por: , ip: 186.216.186.174

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amapá
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá

CREA-AP ART 001 - Obra/Serviço
Nº AP20210052437

003 - Substituição à
AP20210051444

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local data

FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA - CPF: 719.349.952-15

Secretaria de Estado de Transportes - SETRAP - CNPJ: 00.394.577/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 11/11/2021

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ap.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3C20Z
Impresso em: 11/11/2021 às 11:19:39 por: , ip: 186.216.186.174

www.creaap.org.br atendimento@creaap.org.br

Tel:  (96) 3223-0318 Fax:  (96) 3222-3555
CREA-AP
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Amapá



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

V. INDICAÇÃO DE ENGENHEIRO FISCAL DA OBRA



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

INDICAÇÃO DE ENGENHEIRO 

A Secretaria de Estado de Transportes, CNPJ Nº. 11.762.237/0001 – 26, indica o Engenheiro Civil 
Marcello Coelho Lima, Registro Profissional Nº. 1512296228 PA, CPF Nº. 357.272.682 – 49 para 
exercer o acompanhamento e a fiscalização das Obras de Pavimentação Asfáltica em Via 
Urbana do Município de Macapá (Ramal de Acesso a Comunidade do Porto do Céu), objeto 
do Convênio Nº. 898697/2020 – DPCN/MD, perante o Ministério da Defesa (Departamento do 
Programa Calha Norte).  

Macapá/AP, 30 de setembro de 2021. 

Benedito Arisvaldo Souza Conceição 
Secretário de Estado de Transportes 

Aceito a presente indicação. 

Macapá/AP, 30 de setembro de 2021. 

Marcello Coelho Lima 
Engenheiro Civil 

RNP Nº. 1512296228-PA 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

VI. DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

Declaro, sob as penalidades da Lei, para fins de comprovação junto ao 
MINISTÉRIO DA DEFESA – PROGRAMA CALHA NORTE, que o local destinado à 
execução do objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANA 
COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS, associado ao Convênio n°. 
898697/2020 – DPCN - SICONV 004450/2020, localizado no segmento do Ramal de Acesso 
da Comunidade do Porto do Céu, no Município de Macapá-AP, dispõe de rede de 
energia elétrica em perfeito funcionamento e com capacidade para atender à demanda do 
empreendimento, tanto na distribuição primária, quanto na secundária.  

Macapá-AP, 29 de outubro de 2021. 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

VII. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE HIDROSSANITÁRIA



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE HIDROSSANITÁRIA 

Declaro, sob as penalidades da Lei, para fins de comprovação junto ao 
MINISTÉRIO DA DEFESA – PROGRAMA CALHA NORTE, que o local destinado à 
execução do objeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANA 
COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS, associado ao Convênio n°. 
898697/2020 – DPCN - SICONV 004450/2020, localizado no segmento do Ramal de Acesso 
da Comunidade do Porto do Céu, no Município de Macapá-AP, dispõe de rede de 
abastecimento de água e sistema de esgotamento em perfeito funcionamento para o 
atendimento da demanda. 

Macapá-AP, 29 de outubro de 2021. 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

VIII. DECLARAÇÃO DO INCISO XVI DO ART. 18 DA LEI Nº 13.989/19



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO 
INCISO XVI DO ART. 18 DA LEI Nº 13.989, DE 2019 

Declaro, sob as penalidades da Lei, para fins de cumprimento das exigências 
contidas no inciso XVI do art. 18 da Lei nº 13.898, de 11 de novembro de 2019, (LDO-2020),  
que o objeto do Convênio nº. 898697/2020 - SICONV 004450/2020, Pavimentação Asfáltica de 

o Via Urbana com Drenagem e Calçadas (Ramal Acesso ao Porto do Céu),
no Município de Macapá-AP, não tem previsão de implantação de sistema de abastecimento
de água em virtude da existência, no local de obras de rede de abastecimento de
água isolado através de Reservatório Elevado com Caixa D’água/poços artesianos para
suprir tal necessidade.

Declaro ainda que o objeto não tem previsão de instalação de redes de esgoto sanitário pois 
já existem no local, casas situadas na região que utilizam-se do sistema de esgotamento 
sanitário tipo fossas sépticas. 

Macapá-AP, 29 de outubro de 2021. 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

IX. DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE 

Declaro, sob as penalidades da Lei, para fins de comprovação junto ao MINISTÉRIO 

DA DEFESA – PROGRAMA CALHA NORTE, que há compatibilidade entre as composições de 

custos elaboradas e o Projeto enviado, associado ao Convênio n° 898697/2020 – SICONV 

00226/2020, localizado no Município de Macapá, Estado do Amapá (Ramal do Porto do 

céu), além disso, atesto também, a veracidade das propostas de preço enviadas a este departamento.  

Macapá-AP, 10/09/2021. 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

X. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE E LISTA DE
VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE



_______________________________

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAP 

ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 

Eu, Felipe William Rodrigues Nogueira Frota, Engenheiro Civil – RNP Nº 060623102-1, 

DECLARO, na qualidade de representante da FW ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI, 

Responsável Técnico pelo Projeto Pavimentação asfáltica de vias urbanas com drenagem e calçada 

no município de Macapá/AP, vinculado ao Convênio nº 898697/2020, para fins do disposto no 

Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 9 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de 

Verificação de Acessibilidade anexa. 

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la. 

Macapá/AP, 29 de Setembro de 2021. 

Felipe William Rodrigues Nogueira Frota 
Engenheiro Civil – RNP nº 060623102-1 



ANEXO I 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

ITEM DESCRIÇÃO ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DA 
NBR 

9050/15: 

OBS 
. 

* 

SIM 
NÃO 
nesta 

etapa** 

N/A - 
Justificar 

(não será 
verificado) 

PELO 
CONCEDENTE 

OU  
MANDATÁRIA** 
* NO PROJETO 

DE  
ENGENHARIA 

PELO 
CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDADE 

PELO 
CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDADE 

R
O

TA
 

AC
ES

SÍ
VE

L  
 

1 

Há indicação em 
projeto do traçado da 
rota acessível na 
área de intervenção? 

X s s s 6.1 

C
AL

Ç
AD

AS
 

2 
As calçadas novas ou 
reformadas possuem 
faixa livre com largura 
mínima de 1,20 m? 

X 
s s s 6.12.3.b) 

3 
As faixas livres não 
possuem 
obstáculos? 

X n s s 6.12.3.b) 

4 

As calçadas novas ou 
reformadas possuem 
faixa de serviço com 
largura mínima de 
0,70 m? 

X n s s 6.12.3.a) 

5 

Em casos de 
calçadas novas ou 
reformadas com 
largura superior a 
2,0m, há faixa de 
acesso? 

X n s s 6.12.1 
6.12.3.c) 

6 
A faixa livre possui 
2,10 m de altura livre 
nas calçadas novas 
ou reformadas? 

X n s s 6.12.3.b) 

7 

A sinalização 
suspensa está 
instalada acima de 
2,10 m do piso nas 
calçadas novas ou 
reformadas? 

X n s s 5.2.8.2.3 

8 

A faixa livre ou 
passeio das calçadas 
novas ou reformadas 
possui inclinação 
transversal de até 
3%? 

X n s s 6.12.3.b) 

9 

Nas calçadas novas 
ou reformadas há 
sinalização tátil 
direcional quando da 
ausência  ou 
descontinuidade de 
linha-guia 
identificável? 

X 

n s s 
ABNT NBR 

16537 - 
7.8.1 

10 

A sinalização visual 
possui contraste de 
luminância,  em 
condições secas e 
molhadas nas 
calçadas novas? 

X n s s 5.4.6.2 

11 

Há sinalização tátil ou 
piso tátil para 
informar a existência 
de: desníveis, objetos 
suspensos, 
equipamentos, 
mudança de direção, 
travessia  de 
pedestre, início e 
término de rampas e 
escadas, 
rebaixamentos  de 
guia nas calçadas 
novas   ou 
reformadas? 

X n s s 

5.4.6.3 
ABNT NBR 
16537 - 6.6 

- 7.4 

12 
A faixa livre das 
calçadas novas ou 
reformadas possui 
piso com superfície 

X n s s 6.3.2 



regular, firme, 
estável, não 
trepidante e anti 
derrapante, sob 
condição seca ou 
molhada? 

13 

O acesso de veículos 
aos lotes cria degraus 
ou desníveis na faixa 
livre nas calçadas 
novas ou 
reformadas? 

X n s s 6.12.4 

14 

Os rebaixamentos de 
calçadas ou faixas 
elevadas para a 
travessia das vias 
constantes da 
intervenção estão na 
direção do fluxo da 
travessia de 
pedestres em 
calçadas novas ou 
reformadas  ou 
reformadas? 

X s s s 6.12.7 

15 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
inclinação igual ou 
inferior a 8,33% (nas 
rampas laterais e 
central) ou igual ou 
inferior a 5% para 
rebaixamento total 
(nas rampas laterais) 
em calçadas novas? 

X n s s 6.12.7.3 
6.12.7.3.4 

16 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
rampa central com 
largura mínima de 
1,50m em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

X s s s 6.12.7.3 

17 

Os rebaixamentos de 
calçadas são feitos 
de forma a não 
reduzir a largura da 
faixa livre ou passeio 
em medida inferior a 
1,20m em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

X n s s 6.12.7.3 

18 

Há  desnível  entre  o 
término do 
rebaixamento da 
calçada e o leito 
carroçável em 
calçadas novas ou 
reformadas? 

X n s s 6.12.7.3.1 

19 

Há rebaixamento do 
canteiro divisor de 
pistas, com largura 
igual à da faixa de 
travessia? 

X s s s 6.12.7.3.5 

20 

Os   semáforos  para 
pedestres possuem 
dispositivos 
sincronizados com 
sinais visuais  e 
sonoros? 

X n s s 8.2.2.3 

21 

Os    semáforos,    se 
acionados 
manualmente, 
possuem comando 
com altura entre 0,80 
m e 1,20 m do piso? 

X n s s 5.6.4.3 
8.2.2.1 

PA
SS

AR
EL

AS
 

22 

As passarelas de 
pedestres possuem 
uma das 
alternativas? 
a. rampas; 
b. rampas e escadas; 
c. rampas e 
elevadores; 
d. escadas e 
elevadores. 

X 
s s s 6.13.1 



R
AM

PA
S 

E 
ES

C
AD

AS
 

23 
As rampas em rota 
acessível possuem, 
no mínimo, 1,20 m de 
largura? 

X s s s 6.6.2.5 

24 

Os patamares 
(intermediários, de 
início e término da 
rampa)  possuem 
dimensão 
longitudinal mínima 
de 1,20 m e não 
invadem a área de 
circulação 
adjacente? 

X s s s 6.6.4 

25 
Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,50 m, a 
inclinação é de 5%? 

X n s s 6.6.2.1 

26 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,00 m, a 
inclinação é de até 
6,25%? 

X 
n s s 6.6.2.1 

27 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 0,80 m, 
sua inclinação é de 
até 8,33% e o número 
máximo de 
segmentos de rampa 
é 15? 

X n s s 6.6.2.1 

28 

Em rampas, na 
ausência de paredes 
laterais, há guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

X n s s 6.9.5 

29 
As escadas em rota 
acessível possuem 
no mínimo 1,20 m de 
largura? 

X s s s 6.8.3 

30 

Há patamar em 
escadas a cada 
desnível de 3,20 m 
(exceto escada de 
lances curvos ou 
mistos) com no 
mínimo 1,20m de 
dimensão 
longitudinal? 

X 
s s s 6.8.7 

31 

Os pisos dos degraus 
das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,28 m e 0,32 
m? 

X n s s 6.8.2 

32 

Os espelhos dos 
degraus das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,16 m e 0,18 
m? 

X n s s 6.8.2 

33 

Há sinalização visual 
aplicada nos pisos e 
espelhos dos 
degraus, 
contrastante com o 
revestimento 
adjacente? 

X n s s 5.4.4 

34 

Em escadas, na 
ausência de paredes 
laterais, há guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

X s s s 6.9.5 

35 
Nas rampas e 
escadas há 
corrimãos? 

X s s s 6.9.2.1 

36 

Em escadas e 
rampas os corrimãos 
são contínuos com 
diâmetro entre 30 mm 
a 45 mm, com altura 
de 0,92 m e a 0,70 m 
do  piso e 
prolongamento 
mínimo   de   0,30  m 
nas   extremidades  e 

X n s s 6.9 



recurvados nas 
extremidades? 

37 

Em rampas ou 
escadas com largura 
igual ou superior a 
2,40 m, há instalação 
de corrimão 
intermediário? 

X n s s 6.9.4 

38 

Em rampas ou 
escadas, se há 
corrimão 
intermediário e 
patamar com 
comprimento 
superior a 1,40 m, há 
espaçamento mínimo 
de 0,80 m? 

X n s s 6.9.4.1 

P
L

A
T

A
FO

R
M

A
S

 E
 E

L
E

V
A

D
O

R
E

S 

39 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso aberto, há 
fechamento contínuo 
com altura de 1,10 m e 
sem vãos laterais? 

X 
n s s 6.10 

40 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso superior a 2,00 
m, o percurso é 
fechado? 

X n s s 6.10.3.2 

41 

Em plataforma de 
elevação inclinada há 
parada programada no 
patamares ou pelo 
menos a cada 3,20 m de 
desnível? 

X 
n s s 6.10.4.2 

42 

Há dispositivos de 
comunicação interno e 
externo à caixa de 
corrida, para solicitação 
de auxílio? 

X n s s 6.10.1 

43 

Os elevadores, quando 
projetados para 1 
cadeira de rodas e 1 
outro usuário, possuem 
cabine com dimensões 
mínimas de 1,40 m x 
1,10 m? 

X s s s 

ABNT 
NBR NM 

313 - 
Tabela 1 

44 

Em elevadores, quando 
projetados para 1 
cadeira de rodas e 1 
outro usuário, as portas, 
quando abertas, 
possuem vão livre de 
0,80 m x 2,10 m? 

X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 - 

Tabela 1 

45 
O piso da cabine 
contrasta com o da 
circulação? 

X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

46 

Há sinalização com piso 
tátil de alerta junto à 
porta dos elevadores e 
plataformas de elevação 
vertical? 

X n s s 

ABNT 
NBR 

16537 - 
6.9.1 

47 

Possui sinalização 
sonora informando o 
pavimento em 
equipamentos com mais 
de duas paradas? 

X n s s 6.10.1 

48 

Junto à porta do 
elevador há dispositivo 
entre 1,80 m e 2,50 m 
que emite sinais sonoro 
e visual, indicando o 
sentido em que a cabine 
se movimenta? 

X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

49 

A botoeira do 
pavimento está 
localizada entre 0,90 m 
e 1,10 m do piso? 

X 
n s s 

ABNT 
NBR NM 

313 

50 

A botoeira da cabine 
está localizada entre 
0,90 m e 1,30 m do 
piso? 

X 
n s s 

ABNT 
NBR NM 

313 

51 

O desnível entre o piso 
da cabine e o piso 
externo é de, no 
máximo, 15 mm? 

X 
n s s 

ABNT 
NBR NM 

313 



52 

A distância horizontal 
entre o piso da cabine e 
o piso externo é de, no 
máximo, 35 mm? 

X 
n s s 

ABNT 
NBR NM 

313 

53 

O número do pavimento 
está localizado nos 
batentes externos, 
indicando o andar, em 
relevo e em Braille? 

X n s s 5.4.5.2 

E
S

T
A

C
IO

N
A
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E

N
T
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E
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U
L

O
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54 

Há rota acessível 
interligando as vagas 
reservadas dos 
estacionamentos aos 
acessos? 

X n s s 6.2.4 

55 

Há vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos 
que transportem 
pessoas com 
deficiência? 

X s s s 
Lei 

13.146/20 
15 

56 

O número de vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos 
que transportem 
pessoas com deficiência 
é de, no mínimo, 2% do 
total de vagas, 
assegurada, no mínimo 
1 vaga? 

X s s s 
Lei 

13.146/20 
15 

57 

As   vagas  destinadas a 
pessoas com deficiência 
localizam-se a, no 
máximo, 50m do acesso 
à edificação ou 
elevadores? 

X n s s 6.14.1.2 

58 

As   vagas  destinadas a 
pessoas com deficiência 
contam com espaço 
adicional de, no 
mínimo,    1,20    m  de 
largura? 

X 
n s s 6.14.1.2 

59 

Há vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos 
que transportem 
pessoas idosas? 

X s s s 
Lei 

10.741/20 
03 

60 

O    número   de   vagas 
destinadas a veículos 
que transportem 
pessoas idosas é de, no 
mínimo, 5% do total de 
vagas,  com  no mínimo 
uma vaga? 

X 
s s s 

Lei 
10.741/20 

03 

61 

As vagas destinadas a 
pessoas idosas estão 
posicionadas próximas 
das entradas do 
edifício? 

X n s s 6.14 

62 
As     vagas   reservadas 
contém sinalização 
vertical e horizontal? 

X n s s 5.5.2.3 
6.14 
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63 
Há indicação no projeto 
do traçado da rota 
acessível? 

X s s s 6.1.1 

64 

A rota acessível 
interliga as áreas de uso 
público e adaptadas da 
edificação e incorpora 
as circulações? 

X s s s 6.1.1 

65 

Todas as entradas da 
edificação de uso 
público ou comum são 
acessíveis? 

X 
n s s 6.2.1; 

6.1.1.1 

66 

Se houver controle de 
acesso, tipo catracas ou 
cancelas, pelo menos 
um deles em cada 
conjunto é acessível? 

X n s s 6.2.5 

67 

Possui sinalização 
informativa e direcional 
nas entradas e saídas 
acessíveis? 

X 
n s s 6.2.8 

68 
Há mapa acessível 
instalado 
imediatamente após a 

X n s s Anexo B 
B.4



entrada principal com 
piso tátil associado, 
informando os 
principais pontos de 
distribuição no prédio 
ou locais de maior 
utilização? 

69 

Há pelo menos duas 
formas de 
deslocamento vertical 
nas circulações 
verticais? (escadas, 
rampas, plataformas 
elevatórias ou elevador) 

X 
s s s 6.3 

P
IS

O
 

70 

As superfícies de piso 
possuem revestimento 
regular, firme, estável, 
não trepidante e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

X 
n s s 6.3.2 

71 

A    rota     acessível   é 
nivelada ou possui 
desníveis de no máximo 
0,5 cm, ou quando 
maior que 0,5 cm e 
menor que 2 cm é 
chanfrada na proporção 
1:2 (50%) 

X 
n s s 6.3.4.1 

72 
Há rampa nos casos em 
que ocorra um desnível 
maior que 2 cm? 

X n 
6.1 

6.1.1.2 
6.3.4.1 

73 

Se   houver    grelhas  e 
juntas de dilatação em 
rotas acessíveis, os vãos 
perpendiculares ao 
fluxo principal possuem 
dimensão   máxima   de 
15mm? 

X 
n s s 6.3.5 
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74 

Para corredores de uso 
comum com extensão 
de até 4,00 m, a largura 
é de, no mínimo, 0,90 
m? 

X n s s 6.11.1 

75 

Para corredores de uso 
comum com extensão 
de até 10,00 m, a 
largura é de, no mínimo, 
1,20 m? 

X n s s 6.11.1 

76 

Para corredores de uso 
comum com extensão 
acima de 10,00m, a 
largura é de, no mínimo, 
1,50 m? 

X n s s 6.11.1 

77 
Para corredores de uso 
público, a largura é de, 
no mínimo, 1,50 m? 

X n s s 6.11.1 

78 

Para transposição de 
obstáculos com no 
máximo 0,40 m de 
extensão, a largura é de 
no mínimo 0,80 m? 

X n s s 6.11.1.2 

79 

Para transposição de 
obstáculos com 
extensão superior a 0,40 
m, a largura é de no 
mínimo 0,90 m? 

X n s s 6.11.1.2 

80 

As passagens possuem 
informação visual, 
associada a sinalização 
tátil ou sonora? 

X 
n s s 5.4.1 

81 

Há placas de 
sinalização informando 
sobre os sanitários, 
acessos verticais e 
horizontais, números de 
pavimentos e rota de 
fuga? 

X 
n s s 5.2.8.1 

82 

Esta sinalização está 
disposta em locais 
acessíveis para pessoa 
em cadeira de rodas, 
com deficiência visual, 
entre outros usuários, de 
tal forma  que possa ser 

X 
n s s 5.2.8.1 



compreendida por 
todos? 
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83 

Quando a rota de fuga 
incorpora escadas de 
emergência e elevaores 
de emergência há área 
de resgate com no 
mínimo um M.R 
(0.80X1,20m) por 
pavimento   e   um para 
cada escada e elevador 
de emergência? 

X 

s s s 6.4.4 

84 

As  rotas  de  fuga  e  as 
saídas de emergência 
estão sinalizadas, com 
informações      visuais, 
sonoras e táteis? 

X n s s 5.5.1 
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85 

As rampas possuem 
largura mínima de 1,50 
m? Sendo o mínimo 
admissível de 1,20m 
(indicadas no projeto 
como as pertencentes à 
rota acessível) 

X s s s 6.6.2.5 

86 

As escadas possuem 
largura mínima de 
1,20m? (indicadas no 
projeto como as 
pertencentes à rota 
acessível) 

X s s s 6.8.3 

87 

Há guarda-corpos e 
guias de balizamento 
em rampas e escadas, na 
ausência de paredes 
laterais? (indicadas no 
projeto como as 
pertencentes à rota 
acessível) 

X 
s s s 6.6.3 

6.9.5 

88 

Há corrimãos em 
escadas e rampas? 
(indicadas no projeto 
como as pertencentes à 
rota acessível) 

X s s s 6.9.2.1 

89 

Os corrimãos são 
contínuos, com 
diâmetro entre 30 mm a 
45 mm, em ambos os 
lados, com altura de 
0,92 m e a 0,70 m do 
piso, prolongamento 
mínimo   de   0,30   m e 
recurvados nas 
extremidades ? 

X 

n s s 6.9.2.1; 
4.6.5 

90 

Em rampas ou escadas 
com largura igual ou 
superior a 2,40 m, há 
instalação de corrimão 
intermediário? 

X n s s 6.9.4 

91 

Em rampas ou escadas, 
se há corrimão 
intermediário e patamar 
com comprimento 
superior a 1,40 m, há 
espaçamento mínimo 
de 0,80 m? 

X 
n s s 6.9.4.1 

92 

Os patamares 
(intermediários, de 
início e término) das 
rampas  possuem 
dimensão longitudinal 
mínima de 1,20 m e não 
invadem a área de 
circulação adjacente? 

X 
s s s 6.6.2 

6.6.4 

93 

Há patamar em escadas 
a cada desnível de 3,20 
m (exceto escada de 
lances curvos ou 
mistos),  com dimensão 
longitudinal de 1,20 m? 

X 
s s s 6.8.7 

6.8.8 

94 

Os patamares de 
mudança de direção em 
rampas e escadas 
possuem o 
comprimento igual à 
largura das mesmas? 

X 
s s s 6.6.4; 

6.8.3 
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95 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,50 m, a 
inclinação é de 5%? 

X 
n s s 6.6.2.1 

96 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,00 m, a 
inclinação é de até 
6,25%? 

X 
n s s 6.6.2.1 

97 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 0,80 m, sua 
inclinação é de até 
8,33% e o número 
máximo de segmentos 
de rampa é 15? 

X n s s 6.6.2.1 

98 

Os   pisos   dos degraus 
das   escadas   possuem 
dimensão entre 0,28 m e 
0,32 m? 

X s s s 6.8.2 

99 

Os espelhos dos 
degraus das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,16 m e 0,18 m? 

X s s s 6.8.2 

100 

O  primeiro  e  o último 
degrau  de um  lance de 
escada distam 0,30m da 
circulação adjacente? 

X s s s 6.8.4 

101 

As escadas que 
interligam os 
pavimentos, possuem 
sinalização tátil, visual 
e/ou sonora? 

X n s s 5.5.1.3 

102 
Há sinalização visual de 
degraus isolados? 

X n s s 5.4.4 
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103 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso aberto, há 
fechamento contínuo 
com altura de 1,10 m e 
sem vãos laterais? 

X 
n s s 6.10.3.1 

104 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso superior a 2,00 
m, o percurso é 
fechado? 

X n s s 6.10.3.2 

105 

Em plataforma de 
elevação inclinada há 
parada programada nos 
patamares ou pelo 
menos a cada 3,20 m de 
desnível? 

X 
n s s 6.10.4.2 

106 

Há dispositivos de 
comunicação interno e 
externo à caixa de 
corrida, para solicitação 
de auxílio? 

X n s s 6.10.1 

107 

Os elevadores possuem 
cabine com dimensões 
mínimas de 1,40 m x 
1,10 m? 

X 
s s s 

ABNT 
NBR NM 

313 

108 

Em elevadores as 
portas, quando abertas, 
possuem vão livre 
mínimo de 0,80 m x 
2,10 m? 

X n s s 6.11.2.4 

109 
O piso da cabine 
contrasta com o da 
circulação? 

X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

110 

Possui sinalização com 
piso tátil de alerta e 
visual junto ao 
equipamento? (exceto 
plataforma de elevação 
inclinada) 

X 
n s s 6.10.1; 

6.10.4.4 

111 

Possui sinalização 
sonora informando o 
pavimento em 
equipamentos com mais 
de duas paradas? 

X n s s 6.10.1 

112 

Junto à porta do 
elevador há dispositivo 
entre 1,80 m e 2,50 m 
que emite sinais sonoro 
e   visual,   indicando o 

X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 



sentido em que a cabine 
se movimenta? 

113 

A botoeira do 
pavimento está 
localizada entre 0,90 m 
e 1,10 m do piso? 

X 
n s s 

ABNT 
NBR NM 

313 

114 

A botoeira da cabine 
está localizada entre 
0,90 m e 1,30 m do 
piso? 

X 
n s s 

ABNT 
NBR NM 

313 

P
L

A
T

A
FO

R
M

A
S

 E
 

E
L

E
V

A
D

O
R

E
S 

115 

O desnível entre o piso 
da cabine e o piso 
externo é de, no 
máximo, 15 mm? 

X 
n s s 

ABNT 
NBR NM 

313 

 
116 

A  distância  horizontal 
entre o piso da cabine e 
o piso externo é de, no
máximo, 35 mm? 

X n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

 

117 

O número do pavimento 
está localizado nos 
batentes externos, 
indicando o andar, em 
relevo e em Braille? 

X 
n s s 5.4.5.2 
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118 

As portas, quando 
abertas, possuem vão 
livre de 0,80 m de 
largura e 2,10 m de 
altura? 

X s s s 6.11.2.4 

119 

Nos locais de prática 
esportivas, as portas 
tem largura mínima de 
1m nas circulações 
destinada a praticantes? 

X s s s 
6.11.2.4; 

6.11.2.12; 
10.11.1 

120 

Em portas de duas ou 
mais folhas, pelo menos 
um delas possui vão 
livre de 0,80 m de 
largura? 

X n s s 6.11.2.4 

121 

Se houver portas em 
sequência, há espaço 
entre elas (abertas) de, 
no mínimo, 1,50 m de 
diâmetro e 0,60 m ao 
lado da maçaneta? 

X 
n s s 6.11.2 

122 

A área de varredura das 
portas não interfere nas 
áreas de manobra, na 
dimensão mínima dos 
patamares e no fluxo 
principal de circulação? 

X 
n s s 

6.6.4.1; 
6.8.8; 

6.11.2.1 

123 

Se abertura da porta é 
no          sentido        do 
deslocamento do 
usuário, existe espaço 
livre de 0,30 m entre a 
porta e a parede e 
espaço frontal de 1,2 m 
ou acionamento 
automático? 

X 
n s s 6.11.2.2 

124 

Se abertura da porta é 
no sentido oposto ou 
lateral ao deslocamento 
do usuário, existe 
espaço livre de 0,60 m 
entre a porta e a parede 
e espaço frontal de 1,5m 
ou acionamento 
automático? 

X 
n s s 6.11.2.2; 

6.11.2.3 

125 

Possui sinalização 
visual no centro da 
porta ou na parede ao 
lado da maçaneta (1,20 
m - 1,60 m) no lado 
externo, informando o 
ambiente? 

X 
n s s 5.4.1 

126 

A sinalização visual 
está associada à 
sinalização tátil em 
relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente em 
altura entre 0,90 m - 
1,20 m) ou sonora? 

X n s s 5.4.1 

127 As maçanetas das 
portas são do tipo 

X
n s s 6.11.2.6 



alavanca e estão 
instaladas entre 0,80 m 
e 1,10 m do piso? 

128 

A    altura    do  peitoril 
respeita o cone visual de 
pessoa em cadeira rodas 
(aprox. 60 cm)? 

X n s s 6.11.3 

129 

As janelas possuem 
comando de abertura 
instalados entre 0,60 m 
e 1,20 m do piso? 

X n s s 6.11.3 
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130 

Existe  sanitário 
acessível, para cada 
sexo, em todos os 
pavimentos,   com 
entrada independente 
dos sanitários 
coletivos? 

X s s s 7.4.3 

131 

As  superfícies  de  piso 
dos sanitários 
acessíveis não possuem 
desníveis e possuem 
revestimento regular, 
firme, estável, não 
trepidante,  e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

X 
n s s 6.3.2 

6.3.4 

132 

Há  no  mínimo  5% do 
total de cada peça 
sanitária, com no 
mínimo uma, para cada 
sexo em cada 
pavimento, onde há 
sanitários? 

X 
n s s 7.4.3 

133 

O sanitário acessível ou 
boxe sanitário acessível 
possui circulação livre 
para     giro     de   360º 
(diâmetro 1,50 m)? 

X s s s 7.5.a) 

134 

Os sanitários acessíveis 
possuem dispositivo de 
sinalização de 
emergência (alarme 
sonoro e visual) 
próximo à bacia, 
acionado através de 
pressão ou alavanca, 
instalado à 40 cm do 
piso e com cor 
contrastante? 

X 
n s s 5.6.4.1 

135 
Os  interruptores foram 
instalados  em  altura de 
0,60m a 1,00 m do piso? 

X n s s 4.6.9 

P
O

R
T

A
S 

136 

As portas, quando 
abertas, possuem vão 
livre de 0,80 m de 
largura e 2,10 m de 
altura? 

X s s s 6.11.2.4 

137 

Em caso de porta de 
eixo vertical, a abertura 
é para o lado externo do 
sanitário ou boxe? 

X s s s 7.5.f) 

138 

Nos locais de prática 
esportivas, as portas 
tem largura mínima de 
1m nas circulações 
destinada a praticantes? 

X s s s 
6.11.2.4; 

6.11.2.12; 
10.11.1 

139 

A porta possui puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 25 mm a 
35 mm, com 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
parte interna da porta e 
maçaneta tipo 
alavanca? 

X 
n s s 

6.11.2.7 
Figura 84; 

7.11.5 

140 

Há sinalização visual no 
centro da porta ou na 
parede ao lado da 
maçaneta (1,20 m - 1,60 
m) no lado externo, 
informando o 
ambiente? 

X n s s 5.4.1 

141 
A    sinalização   visual 
está associada à 

X n s s 5.4.1 



sinalização tátil em 
relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente em 
altura entre 0,90 m - 
1,20 m) ou sonora? 
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142 

Há área de transferência 
(0,80    m    x    1,20 m) 
lateral, diagonal e 
perpendicular para a 
bacia sanitária? 

X s s s 7.5 

143 

A bacia possui 0,43 m a 
0,45 m de altura em o 
assento (46 cm de altura 
com assento)? 

X n s s 7.7.2.1 

144 A bacia NÃO possui 
abertura frontal? 

X n s s 7.7.2.1 

145 

Há barras de apoio com 
comprimento mínimo 
de    0,80    m,   fixadas 
horizontalemente nas 
paredes de fundo e na 
lateral da bacia 
sanitária, distando 0,75 
m do piso acabado e 
uma barra vertical de, 
no mínimo 0,70m, a 
0,10m acima da barra 
horizontal e a 0,30m da 
borda frontal da bacia? 

X 
n s s 

7.7.2.2 
Figuras 

103 e 104 

146 

O acionamento da 
válvula de descarga está 
a no máximo 1,00 m do 
piso? 

X 
n s s 7.7.3.1 

147 

No     caso     de   caixa 
acoplada,  a barra sobre 
esta, possui altura 
máxima de 0,89 m? 

X n s s 7.7.2.3.3 

148 

O acionamento de 
descarga em caixa 
acoplada é do tipo 
alavanca ou sensores? 

X 
n s s 7.7.3.2 
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149 

O lavatório acessível é 
sem coluna ou com 
coluna suspensa, com 
profundidade máxima 
de 0,50m, altura final 
entre   0,78   e  0,80m e 
distante 0,30 m do piso? 

X 
n s s 7.5.d) 

Figura 98 

150 

No   caso   de  lavatório 
instalado em bancada, a 
altura superior da cuba 
está entre 78 e 80 cm, e 
possui altura livre 
inferior de, no mínimo, 
73 cm? 

X 
n s s 7.10.3 

151 

Há  barras  de  apoio de 
cada lado dos 
lavatórios, distantes a, 
no máximo, 0,50m da 
parede e do eixo da 
torneira e no caso de 
barra horizontal, o perfil 
superior de 0,78 a 
0,80m do piso e no caso 
de barra vertical com, 
no mínimo, 0,40m de 
comprimento, a 0,90m 
do piso? 

X 

n s s 
7.8.1 

Figuras 
113 e 114 

152 

As torneiras são 
acionadas por alavanca, 
sensor eletrônico ou 
dispositivo  equivalente 
? 

X 

n 7.8.2 
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153 

Existe área de 
aproximação frontal 
para Pessoa com 
Mobilidade Reduzida 
(diâmetro  de 60  cm) e 
para Pessoa em Cadeira 

X 
n s s 7.10.4 



de Rodas (0,80 m x 1,20 
m)? 

154 

Para os mictórios 
suspensos, a altura da 
borda frontal é de 0,60 
m a 0,65 m? 

X 
n s s 7.10.4.3 

155 

Acionamento da 
descarga é do tipo 
alavanca ou automática 
e possui altura  de  1,00 
m do piso? 

X n s s 7.10.4.3 

156 

O mictório possui 
barras de apoio em 
ambos   os   lados   com 
afastamento de 0,30 m 
(a partir do eixo), 
comprimento mínimo 
de 0,70 m e fixadas a 
altura de 0,75 m do piso 
acabado? 

X 
n s s 7.10.4.3 
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157 

Se existir ducha 
higiênica, está instalada 
de 0,45 a 1,20 do piso e 
distânte de 0,25 a 0,43m 
da borda lateral da 
bacia? 

X 
n 

7.5. m) 
Figura 14 

158 

O espelho, quando 
instalado em parede 
sem pias, possui borda 
inferior a, no máximo, 
0,50 m e a borda 
superior a, no mínimo, 
1,80 m do piso? 

X 
n s s 7.11.1 

159 

O     espelho,     quando 
instalado sobre o 
lavatório, possui borda 
inferior a, no máximo, a 
0,90 m e a borda 
superior a, no mínimo, 
1,80 m do piso? 

X 
n s s 7.11.1 

160 

A   papeleira  embutida 
está em altura mínima 
de 0,55 m (eixo) do piso 
e dista 0,20 m da borda 
frontal da bacia? 

X n s s 7.11.2 

161 

A papeleira de sobrepor 
está alinhada com a 
borda frontal da bacia e 
o acesso ao papel está a 
1,00 m do piso 
acabado? 

X n s s 7.11.2 

162 

Os acessórios 
(papeleira, cabide e 
porta-objetos) atendem 
à altura entre 0,80  m  e 
1,20 m? 

X n s s 7.11.3 
7.11.4 
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163 
As dimensões mínimas 
do boxe de chuveiro são 
de 0,90 m x 0,95 m? 

X s s s 7.12.1.2 

164 

Caso exista porta no 
boxe, esta possui vão 
com largura livre 
mínima de 0,90 m 
confeccionada em 
material resistente a 
impacto? 

X 
n s s 7.12.1.1 

165 

O registro do chuveiro 
está a 1,00 m do piso 
acabado e a 0,45 m de 
distância do banco? 

X n s s 7.12.2 
Figura 126 

166 

Há banco instalado na 
parede lateral ao 
chuveiro, com 
dimensões mínimas de 
0,70 m x 0,45 m, e 
altura de 0,46 m do piso 
acabado? 

X n s s 
7.12.3 
Figura 
126.b)

167 

No boxe há barra de 
apoio de 90º na parede 
lateral ao banco e barra 
vertical na parede de 
fixação do banco? 

X n s s 
7.12.3 
Figura 
126.a)

168 
O piso do boxe de 
chuveiro é 
antiderrapante, está 

X
n s s 7.12.4 



nivelado com o piso 
adjacente e possui 
grelhas ou ralos fora da 
área de manobra e 
transferência? 
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169 
Há área de transferência 
(0,80 m x 1,20 m) 
lateral à banheira? 

X n s s 
7.13.2 
Figuras 

127 e 128 
170 A banheira possui altura 

máxima de 0,46 m? 
X n s s 7.13.2.1 

171 

O acionamento da 
banheira do comando 
deve estar a uma altura 
de 0,80 m do piso 
acabado? 

X 
n s s 7.13.2.3 

172 

A banheira  possui duas 
barras de apoio 
horizontais na parede 
frontal e uma vertical na 
parede lateral? 

X n s s 7.13.2.4 
Figura 129 
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173 
Os vestiários acessíveis 
estão localizados em 
rotas acessíveis? 

X s s s 7.3.1 

174 
Existe vestiário 
acessível com entrada 
independente ? 

X s s s 7.4.2 

175 

As superfícies de piso 
dos vestiários 
acessíveis possuem 
revestimento regular, 
firme, estável, não 
trepidante e 
antiderrapante,  estando 
secas ou molhadas? 

X 
n s s 7.12.4 

176 

Há, no mínimo, 5% do 
total de cada peça 
instalada acessível, com 
no mínimo uma, 
consideradas 
separadamente,  se 
houver divisão por 
sexo? 

X n s s 7.4.5 

177 Há sinalização de 
emergência? 

X
n s s 7.4.2.2 

178 

Os vestiários acessíveis 
possuem dispositivo de 
sinalização de 
emergência (alarme 
sonoro e visual) 
próximo à bacia, 
acionado através de 
pressão ou alavanca, 
instalado à 40 cm do 
piso e com cor 
contrastante? 

X 
n s s 5.6.4.1 

179 
Os interruptores foram 
instalados  em  altura de 
0,60m a 1,00 m do piso? 

X n s s 4.6.9 

180 

A sinalização visual 
está associada à 
sinalização tátil em 
relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente em 
altura entre 0,90 m - 
1,20 m) ou sonora? 

X 
n s s 5.4.1 

181 

As portas, quando 
abertas, possuem vão 
livre de 0,80 m de 
largura e 2,10 m de 
altura? 

X s s s 6.11.2.4 

182 

A porta possui puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 25 mm a 
35 mm, com 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
parte interna da porta e 
maçaneta tipo 
alavanca? 

X 
n s s 

6.11.2.7 
Figura 84; 

7.11.5 

183 

Nos locais de prática 
esportivas, as portas 
tem largura mínima de 
1m nas circulações 
destinada a praticantes? 

X s s s 
6.11.2.4; 

6.11.2.12; 
10.11.1 
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184 

As cabinas individuais 
acessíveis possuem 
superfície para troca de 
roupas na posição 
deitada, de dimensões 
mínimas de 0,70 m de 
largura, 1,80 m de 
comprimento e altura de 
0,46 m? 

X 
n s s 7.14.1 

185 

Há duas barras de apoio 
horizontais junto à 
superfície de troca de 
roupas com 
comprimento mínimo 
de 0,80 m, instaladas na 
cabeceira a 0,30 m da 
lateral e na lateral a 0,50 
m da cabeceira, ambas 
em altura de 0,75 m do 
piso acabado? 

X 
n s s 7.14.1 

186 

A    porta    da   cabina, 
quando aberta, possui 
vão livre com largura de 
0,80 m ou 1,00 m, em 
locais de pratica 
esportiva, com abertura 
para o lado externo da 
cabina? 

X s s s 7.14.1; 
10.11.1 

187 

A    porta     da   cabina 
possui puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 25 mm a 
35 mm, com 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
parte interna da porta e 
sistema de travamento 
acessível? 

X n s s 7.5.f) 
Figura 84 

188 

O espelho, quando 
instalado, possui borda 
inferior a 0,30 m e a 
borda superior a, no 
mínimo, 1,80 m do 
piso? 

X n s s 7.14.1 
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189 

Os bancos para 
vestiários possuem 
encosto e profundidade 
mínima de 0,45 m, 
largura mínima de 0,70 
m e altura de 0,46 m do 
piso, e possuem um 
espaço livre inferior 
com 0,30 m de 
profundidade? 

X 
n s s 7.14.2 

190 

Os bancos possuem 
área de transferência 
lateral com dimensões 
mínimas de 0,80 x 1,20 
m? 

X n s s 7.14.2 
Figura 131 
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191 

A altura de utilização 
dos armários está entre 
0,40 m e 1,20m do piso 
acabado? 

X n s s 7.14.3 

192 

A altura  de fixação dos 
puxadores dos armários 
está entre 0,40 m e 1,20 
m? 

X n s s 7.14.3 

193 

As  prateleiras possuem 
profundidade que 
variam entre 0,25 e 
0,43, a depender da 
altura de cada 
prateleira, conforme 
figura 14 da NBR 9050? 

X n s s 
7.14.3 
4.6.2 

Figura 14 

194 

As projeção de abertura 
das portas dos armários 
permite área de 
circulação mínima de 
0,90 m? 

X n s s 7.14.3 
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195 

Os cabides e porta- 
objetos estão a uma 
altura entre 0,80 m e 
1,20 m? 

X 
n s s 7.14.5 



196 
O porta-objetos possui 
profundidade máxima 
de 0,25 m? 

X n s s 7.14.5 
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197 

O mobiliário urbano 
está localizado junto a 
uma rota acessível e 
fora da faixa livre para 
circulação de pedestre? 

X s s s 4.3.3 
8.1 

198 

Os assentos públicos 
possuem altura e 
profunidade entre 0,40 e 
0,45 m, largura 
individual entre 0,45 e 
0,50 m e encosto com 
ângulo entre 100º e 
110º? 

X n s s 8.9.1 

199 

Em locais de 
atentimento ao público, 
existe assento de uso 
preferencial sinalizado 
com o Símbolo 
Internacional de Acesso 
e com os símbolos de 
gestante, pessoa com 
criança de colo, pessoa 
idosa,   pessoa   obesa e 
pessoa com mobilidade 
reduzida? 

X n s s 

5.3.2 
Figuras 31 

e 32; 
5.3.5.1 

Figuras 35 
a 39 

200 

Em locais de 
atendimento ao público, 
existe assento para 
pessoa obesa (5% com 
no mínimo um)? 

X 
n 10.19 

201 

O  assento  para pessoa 
obesa possui largura 
mínima de 0,75 m, 
profundidade entre 0,47 
m e 0,51 m e altura do 
assento entre 0,41 m e 
0,45 m e suporta carga 
de 250 Kg? 

X n s s 4.7 

202 

O mobiliário não 
interrrompe a livre 
passagem, nos espaços 
de circulação das rotas 
acessíveis? 

X n s s 4.3.3 

203 

Há M.R (0,80 x 1,20 m) 
ao lado dos assentos 
fixos e fora da faixa 
para      circulação     de 
pedestres? 

X s s s 8.9.3 

204 

A circulação entre os 
móveis ou passagens 
internas é, no mínimo, 
de 0,90 m e possui áreas 
de giro para retorno? 

X n s s 4.3 

205 

As      mesas    possuem 
largura mínima de 0,90 
m e altura da superfície 
de trabalho entre 0,75 m 
e 0,85 m? 

X n s s 9.3.1.3 

206 

As mesas permitem 
aproximação frontal da 
cadeira de rodas, com 
uma altura livre mínima 
de 0,73 m embaixo da 
superfície de trabalho, 
garantindo largura 
mínima de 0,80 m e 
profundidade mínima 
de 0,50 m? 

X 
n s s 9.3.1.4 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

207 

Em pontos de embarque 
e desembarque de 
transporte público, se 
houver assentos fixos 
e/ou apoios isquiáticos, 
há também espaço para 
P.C.R com dimensões 
de 0,80 m x 1,20 m? 

X 
s s s 8.2.1.2 

208 

Há sinalização 
informativa sobre as 
linhas disponíveis nos 
pontos de ônibus, dos 
tipos visual e sonora? 

X n s s 8.2.1.3 
5.2.7 
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209 

Em edificações de 
grande porte e 
equipamentos urbanos, 
há pelo menos um 
telefone que transmita 
mensagens de texto 
(TDD) ou tecnologia 
similar, instalado a uma 
altura entre 0,75 m e 
0,80 m do piso 
acabado? 

X n s s 8.3.2 

210 

Pelo menos um telefone 
de cada conjunto 
assegura dimensão e 
espaço apropriado para 
aproximação, alcance, 
manipulação e uso, 
devidamente 
sinalizado? 

X 
n s s 8.3.1 

8.1 

211 

Caso exista cabina 
telefônica, pelo menos 
uma é acessível e possui 
dimensões que 
garantem um M.R (0,80 
m x 1,20 m) com 
aproximação frontal? 

X n s s 8.4.2 

212 

O telefone da cabina 
acessível está instalado 
suspenso, na parede 
oposta à entrada? 

X n s s 8.4.2 

213 

Em frente à cabina há 
espaço para rotação de 
180º de cadeira de rodas 
(1,50 x 1,20 m)? 

X n s s 8.4.2 
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214 

Se houver áreas 
drenantes de árvores 
invadindo as faixas 
livres do passeio, há 
grelhas de proteção, 
com vãos de no máximo 
15 mm? 

X n s s 8.8.3 
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215 

O balcão de 
atendimento e/ou 
informações está 
facilmente identificado 
e localizado em rota 
acessível? 

X 
n s s 9.2.1.1 

216 

Os balcões de 
atendimento e/ou 
informações garantem 
um M.R frontal? 

X 
s s s 9.2.1.2 

217 

Há circulação adjacente 
aos balcões que permita 
giro de 180º (1,20 x 
1,50 m) de cadeira de 
rodas? 

X s s s 9.2.1.2 

218 

Balcão de atendimento 
possui superfície com 
largura mínima de 0,90 
m e altura entre 0,75 m 
a 0,85 m do piso, 
assegurando-se largura 
livre mínima sob a 
superfície de 0,80 m? 

X n s s 9.2.1.4 

219 

Balcão de informações 
possui superfície com 
largura mínima de 0,90 
m e altura entre 0,90 m 
a 1,05 m do piso, 
assegurando-se largura 
livre mínima sob a 
superfície de 0,80 m? 

X 
n s s 9.2.3.4 

220 

Balcão de atendimento 
ou de informação 
possui altura livre sob o 
tampo de no mínimo 
0,73 m e profundidade 
livre mínima de 0,30 m, 
de modo que a pessoa 
em cadeira de rodas 
tenha a possibilidade de 
avançar sob o balcão? 

X n s s 9.2.1.5 
9.2.3.5 

221 
Os  balcões  possuem o 
Símbolo   Internacional 

X n s s 5.3.2.2 



de Acesso próximo à 
parte rebaixada? 
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222 

Em áreas de 
atendimento, no caso de 
dispensers de senha ou 
totens de 
autoatendimento, estes 
estão localizados em 
área de piso nivelado e 
sem obstruções? 

X 
n s s 9.4.3.2 

223 

Pelo  menos  um desses 
equipamentos possui 
um M. R. para 
aproximação (frontal e 
alcance visual frontal 
ou lateral) de pessoa em 
cadeira de rodas? 

X n s s 9.4.3.4 

224 

Os      controles    estão 
localizados entre 0,80 m 
e 1,20 m do piso, com 
profundidade de no 
máximo 0,30 m em 
relação à face frontal 
externa do 
equipamento? 

X 

n s s 9.4.3.5 

225 

O equipamento 
apresenta instruções e 
informações visuais e 
auditivas ou táteis em 
posição visível, 
conforme Seção 5? 

X n s s 9.4.3.8 

226 

No caso de displays  de 
senhas, a informação é 
compreensível por 
pessoas com 
deficiência, sendo 
apresentada de forma 
visual e sonora? 

X n s s 5.1.3 
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227 

Os bebedouros estão 
instalados com no 
mínimo duas alturas 
diferentes de bica: 0,90 
m e outra entre 1,00 m e 
1,10 m em relação ao 
piso acabado? 

X n s s 8.5.1.2 

228 
O bebedouro de 0,90 m 
possui altura livre 
inferior de 0,73 m? 

X n s s 8.5.1.3 

229 

Há possibilidade de 
aproximação frontal 
sob o equipamento, 
garantido um M.R.? 

X n s s 8.5.1.3 

230 

Havendo copos 
descartáveis, estes estão 
entre  0,80  m e  1,20 m 
do piso? 

X n s s 8.5.2 

231 

Os     outros     modelos 
(garrafão, filtro, etc.), 
assim como o manuseio 
dos copos, estão 
posicionados na altura 
entre 0,80 m e 1,20 m 
do piso acabado? 

X 
n s s 8.5.2 

232 

Estes modelos 
permitem a 
aproximação lateral de 
uma Pessoa com 
Cadeira de Rodas? 

X n s s 8.5.2 

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do 
Projeto Engenharia) 

** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade 
*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com 
valor de repasse acima de R$ 5 milhões. 
N/A - Não se aplica; s-sim; n-não 
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OBRA:

LOCAL: MACAPÁ/AP
DATA: 06/11/2021

Macro 
Serviço

Valor Total (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO 41.463,92R$  
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 71.555,27R$  
3 TERRAPLANAGEM 3.241,56R$  
4 PAVIMENTAÇÃO R$  205.091,03
5 INSUMOS BETUMINOSOS 239.870,84R$  
6 CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA 135.829,34R$  
7 SINALIZAÇÃO 9.158,62R$  

R$  530.049,79

26,85% R$  125.212,22

21,24% 50.948,57R$  

R$  706.210,58

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - 
Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

TOTAL GERAL COM L.S. 85,49% E SEM BDI:

PARCELA REFERENTE AO BDI:

TOTAL GERAL COM L.S. 85,49% - DESONERADO - E BDI:

PARCELA REFERENTE AO BDI:

Serviços

ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTAESTADO DO AMAPÁ

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

Página 1 de 1
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OBRA: SINAPI/AP - 08/2021 DESONERADO
LOCAL: SICRO/AP - 04/2021 DESONERADO
DATA: 06/11/2021 BDI: 26,85%

LS: 85,49% - DESONERADO (SINAPI).

LS: TAB. MÃO OBRA - DESONERADO (SICRO/AP).

Meta Submeta
Macro 
serviço

Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit c/ BDI Total c/ BDI

1
Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de 
Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

UND 1

1
Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de 
Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

1 ADMINISTRAÇÃO  R$ 41.463,92 

1.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00  R$ 91,78  R$      116,42  R$ 10.244,96 

1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Mês 4,00  R$ 3.207,14  R$ 4.068,26  R$ 16.273,04 
1.3 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00  R$ 16,74  R$ 21,23  R$ 14.945,92 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 71.555,27 

2.1 COMP.01 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPADE AÇO GALVANIZADO M2 6,00  R$ 312,10  R$ 395,90  R$  2.375,40 

2.2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.2.1 93207 SINAPI EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS M2 30,00  R$ 912,57  R$ 1.157,60  R$ 34.728,00 

2.2.2 93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS M2 25,00  R$ 511,86  R$ 649,29  R$ 16.232,25 

2.2.3 98053 SINAPI FOSSA SÉPTICA UN 1,00  R$ 2.283,21  R$ 2.896,25  R$ 2.896,25 

2.2.4 93585 SINAPI EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA , NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO M2 4,00  R$ 898,11  R$ 1.139,25  R$ 4.557,00 

2.3 MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

2.3.1 E9686 SICRO CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 30 T.M - 136 
KW H 15,00  R$ 228,17  R$ 289,43  R$ 4.341,45 

2.3.2 P9824 SICRO SERVENTE H 88,00  R$ 15,09  R$ 19,14  R$ 1.684,32 

2.3.3 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00  R$ 19,59  R$ 24,85  R$  173,95 

2.4 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

2.4.1 M0047 SICRO FORNECIMENTO DE CONE UN 13,00  R$     63,50  R$ 80,55  R$    1.047,15 

2.4.2 M0771 SICRO CAVALETE (M0771) UN 10,00  R$ 277,45  R$ 351,95  R$ 3.519,50 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALITICA

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD
MACAPÁ/AP

REFERENCIA 
TABELAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA
ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ESTADO DO AMAPÁ

Página 1 de 3
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OBRA: SINAPI/AP - 08/2021 DESONERADO
LOCAL: SICRO/AP - 04/2021 DESONERADO
DATA: 06/11/2021 BDI: 26,85%

LS: 85,49% - DESONERADO (SINAPI).

LS: TAB. MÃO OBRA - DESONERADO (SICRO/AP).

Meta Submeta
Macro 
serviço

Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit c/ BDI Total c/ BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALITICA

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD
MACAPÁ/AP

REFERENCIA 
TABELAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA
ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ESTADO DO AMAPÁ

3 TERRAPLANAGEM  R$ 3.241,56 

3.1 5501710 SICRO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 
50 M M3 1.428,00  R$ 1,79  R$      2,27  R$ 3.241,56 

4 PAVIMENTAÇÃO  R$ 205.091,03 

4.1 4011209 SICRO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 4.760,00  R$                       0,83  R$ 1,05  R$                      4.998,00 

4.2 4011227 SICRO SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS 
NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA M3 714,00  R$ 8,20  R$  10,40  R$ 7.425,60 

4.3 4011219 SICRO BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS NA 
PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA M3 714,00  R$ 8,71  R$  11,05  R$ 7.889,70 

4.4 4746 SINAPI PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA SUB-BASE + BASE 
DE PAVIMENTACAO M3 1.428,00  R$ 38,14  R$   48,38  R$ 69.086,64 

4.5 4011227 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (SUB-BASE + BASE DE SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA)

TxM3 13.146,53  R$ 0,69  R$       0,88  R$ 11.568,95 

4.6 4011463 SICRO CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS T 571,20  R$ 138,87  R$    176,16  R$ 101.028,14 

4.7 4011351 SICRO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 4.760,00  R$     0,29  R$ 0,37  R$     1.761,20 

4.8 4011353 SICRO PINTURA DE LIGAÇÃO M2 4.760,00  R$       0,22  R$ 0,28  R$      1.332,80 

5 INSUMOS BETUMINOSOS  R$ 239.870,84 

5.1 COMP. 02
COTAÇÃO ANP 

INSUMOS 
BETUMINOSOS

ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 T 5,71  R$ 6.577,00  R$                 7.973,95  R$ 45.531,25 

5.2 COMP. 03
COTAÇÃO ANP 

INSUMOS 
BETUMINOSOS

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C T 2,14  R$ 3.812,00  R$  4.621,67  R$ 9.890,37 

5.3 COMP.04
COTAÇÃO ANP 

INSUMOS 
BETUMINOSOS

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 T 31,42  R$ 4.842,00  R$ 5.870,44  R$ 184.449,22 
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OBRA: SINAPI/AP - 08/2021 DESONERADO
LOCAL: SICRO/AP - 04/2021 DESONERADO
DATA: 06/11/2021 BDI: 26,85%

LS: 85,49% - DESONERADO (SINAPI).

LS: TAB. MÃO OBRA - DESONERADO (SICRO/AP).

Meta Submeta
Macro 
serviço

Serviço Referência Base Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit c/ BDI Total c/ BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALITICA

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD
MACAPÁ/AP

REFERENCIA 
TABELAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA
ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ESTADO DO AMAPÁ

6 CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA  R$ 135.829,34 

6.1 2003373 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 -  AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE 
MADEIRA M 1.253,01  R$ 23,67  R$  30,03  R$ 37.627,89 

6.2 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  ARMADO. 
AF_07/2016

M3 93,98  R$ 775,06  R$ 983,16  R$ 92.397,38 

6.3 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 M3 187,95  R$ 20,46  R$        25,95  R$ 4.877,30 

6.4 7324 SINAPI
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 
25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 
regularização de base

M2 2,25  R$ 83,91  R$ 106,44  R$ 239,49 

6.5 12214 SINAPI Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples 
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos UN 2,00  R$ 270,90  R$ 343,64  R$ 687,28 

7 SINALIZAÇÃO  R$ 9.158,62 

7.1 5213405 SICRO Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm M2 18,80  R$ 39,32  R$ 49,88  R$ 937,74 

7.2 5213571 SICRO Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III M2 1,50  R$ 380,26  R$                    482,36  R$ 723,54 

7.3 5213401 SICRO Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm M2 202,96  R$ 29,12  R$                      36,94  R$ 7.497,34 

R$  530.049,79

26,85% R$  125.212,22

21,24% 50.948,57R$  

R$  706.210,58TOTAL GERAL COM L.S. 85,49% - DESONERADO - E BDI:

PARCELA REFERENTE AO BDI:

TOTAL GERAL COM L.S. 85,49% E SEM BDI:

PARCELA REFERENTE AO BDI:
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

XII. MEMÓRIA DE CÁLCULO



OBRA: REFERENCIA TABELAS: SINAPI/AP - 08/2021 DESONERADO
LOCAL: SICRO/AP - 04/2021 DESONERADO
DATA: 07/11/2021 BDI: 26,85% 0,00%

LS: 85,49% - DESONERADO (SINAPI).

META SUB META
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

1

1

1 ADMINISTRAÇÃO

1.1 90778 SINAPI H 88,00

(1,00 Hrs x 22Dias x 4 meses) 88,000

1.2 93572 SINAPI Mês 4,00

4 mêses 4,000

1.3 88326 SINAPI H 704,00

(8Hrs x 22Dias x 1 vigia x 4 mes) 704,000

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 CP-01 SINAPI M2 6,00

EXECUÇÃO DA PLACA DE OBRA

COMPRIMENTO X LARGURA (3,00 M X 2,00 M) 6,000

2.2

2.2.1 93207 SINAPI M2 30,00

EXECUÇÃO DO ESCRITÓIRO DO CANTEIRO DE OBRA

COMPRIMENTO X LARGURA (5,00 M X 6,00 M) 30,000

2.2.2 93210 SINAPI M2 25,00

EXECUÇÃO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA

COMPRIMENTO X LARGURA (5,0 M X 5,00 M) 25,000

2.2.3 98053 SINAPI UN 1,00

UNIDADE 1,00

2.2.4 93585 SINAPI M2 4,00

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPADE AÇO GALVANIZADO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1
FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MACAPÁ/AP

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA , NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO

OBS.: PLACA DE OBRA SERÁ EXECUTADA DE ACORDO COM DIMENSÕES PADRÃO

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

FOSSA SÉPTICA
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OBRA: REFERENCIA TABELAS: SINAPI/AP - 08/2021 DESONERADO
LOCAL: SICRO/AP - 04/2021 DESONERADO
DATA: 07/11/2021 BDI: 26,85% 0,00%

LS: 85,49% - DESONERADO (SINAPI).

META SUB META
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1
FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD
MACAPÁ/AP

COMPRIMENTO X LARGURA (2,00 M X 2,00 M) 4,000

2.3

2.3.1 E9686 SICRO H 15,00

HORA 15,00

2.3.2 P9824 SICRO H 88,00

(4Hrs x 22Dias x 1 servente x 1 mes) 88,00

2.3.3 88264 SINAPI H 7,00

(7Hrs x mês x 1 eletricista x 1 mes) 7,00

2.4

2.4.1 M0047 SICRO UN 13,00

UNIDADE 13,00

2.4.2 M0771 SICRO UN 10,00

UNIDADE 10,00

3 TERRAPLANAGEM

3.1 5501710 SICRO M3 1.428,00

RAMAL DO GOIABAL 1.428,00 1.428,00 

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 4011209 SICRO M2 4.760,00

ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DA SUB-BASE

RAMAL DO PORTO DO CEU GEO 01 E 02 680,00 680,00

LARGURA DA VIA DET 01 (7,00 M) 7,00

TOTAL: EXTENSÃO X LARGURA DA VIA X ESPESSURA (SUB-
BASE) (680,00 M X 7,00 M) 4.760,00

4.2 4011227 SICRO M3 714,00

ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DA SUB-BASE

RAMAL DO PORTO DO CEU GEO 01 E 02 680,00 680,00

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

COMPRIMENTO X LARGURA

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA

SERVENTE

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

FORNECIMENTO DE CONE

CAVALETE (M0771)

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M

CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 30 T.M - 136 KW

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
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OBRA: REFERENCIA TABELAS: SINAPI/AP - 08/2021 DESONERADO
LOCAL: SICRO/AP - 04/2021 DESONERADO
DATA: 07/11/2021 BDI: 26,85% 0,00%

LS: 85,49% - DESONERADO (SINAPI).

META SUB META
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1
FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD
MACAPÁ/AP

LARGURA DA VIA DET 01 (7,00 M) 7,00

ESPESSURA:  SUB-BASE DET 02 (0,15 M) 0,15

TOTAL: EXTENSÃO X LARGURA DA VIA X ESPESSURA (SUB-
BASE) (680,00 M X 7,00 M X 0,15M) 714,00

4.3 4011219 SICRO M3 714,00

ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DA BASE

RAMAL DO PORTO DO CEU GEO 01 E 02 680,00 680,00

LARGURA DA VIA DET 01 (7,00 M) 7,00

ESPESSURA:  BASE DET 02 (0,15 M) 0,15

TOTAL: EXTENSÃO X LARGURA DA VIA X ESPESSURA (BASE) (680,00 M X 7,00 M X 0,15M) 714,00

4.4 4746 SINAPI M3 1.428,00

AQUISIÇÃO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DA SUB-BASE + BASE 
DE PAVIMENTAÇÃO

RAMAL DO PORTO DO CÉU GEO 01 E 02 (680,00 M) 680,00

LARGURA DA VIA DET 01 (7,00 M) 7,00

ESPESSURA:  SUB-BASE + BASE DET 02 (0,30 M) 0,30

TOTAL: EXTENSÃO X LARGURA DA VIA X ESPESSURA (SUB-
BASE) ((680,00 M) X 7,00 M X 0,30M) 1.428,00

4.5 4011227 SICRO TxM3 13.146,53

TRANSPORTE DE SOLO PARA EXECUÇÃO DA BASE

VOLUME SOLO DE BASE EIXO PRINCIPAL (714,00 M³ + 714,00 M³) 1.428,00

DENSIDADE/PESO ESPECÍFICO (1,875 TON) 1,875

DISTÂNCIA ENTRE A PISTA E A JAZIDA LOC 02 (4,91 KM) 4,91

TOTAL: VOLUME X DENSIDADE X EXTENSÃO ((1.428,00 M) X 1,875 TON X 4,91 KM) 13.146,53

4.6 4011463 SICRO T 571,20

EXECUÇÃO DO PAVIMENTO

RAMAL DO PORTO DO CEU GEO 01 E 02 680,00 680,00

BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA

COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (SUB-BASE + BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 
COM MATERIAL DE JAZIDA)

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA SUB-BASE + BASE DE PAVIMENTACAO

COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS

COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA
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OBRA: REFERENCIA TABELAS: SINAPI/AP - 08/2021 DESONERADO
LOCAL: SICRO/AP - 04/2021 DESONERADO
DATA: 07/11/2021 BDI: 26,85% 0,00%

LS: 85,49% - DESONERADO (SINAPI).

META SUB META
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1
FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD
MACAPÁ/AP

LARGURA DA VIA DET 01 (7,00 M) 7,00

ÁREA A SER PAVIMENTADA: EXTENSÃO TOTAL X LARGURA DA 
VIA + LIMPA RODA (680,00 M X 7,00 M) 4.760,00

ESPESSURA DET 02 0,05M 0,05

VOLUME TOTAL 238,00

PESSO ESPECIFICO ANEXO  
REFERENCIAS 2400 kg/m³ = 2,4 T 2,40

TOTAL (T) TONELADAS= 571,20

4.7 4011351 SICRO M2 4.760,00

RAMAL DO PORTO DO CEU GEO 01 E 02 680,00 680,00

LARGURA DA VIA DET 01 (7,00 M) 7,00

(680,00 M X 7,00 M) 4.760,00

4.8 4011353 SICRO M2 4.760,00

IDEM ITEM ANTERIOR 5.4 AREA = 4.760,00

5 INSUMOS BETUMINOSOS

5.1 COMP. 02
COTAÇÃO ANP 

INSUMOS 
T 5,71

CONFORME  Cálc. de Materiais T = 5,71

5.2 COMP. 03
COTAÇÃO ANP 

INSUMOS 
T 2,14

CONFORME  Cálc. de Materiais T = 2,14

5.3 COMP.04
COTAÇÃO ANP 

INSUMOS 
T 31,42

CONFORME  Cálc. de Materiais T = 31,42

6 CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA

6.1 2003373 SICRO M 1.253,01

EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO

RAMAL DO PORTO DO CEU SIN 01
45,39+28,12+16,75+11,38+97,39+9,48+61,70+114,08+48,12+19,32+53,71+64,98+5
1,51+45,39+38,93+16,75+14,73+109,76+16,15+59,84+134,59+43,02+19,32+52,18+

64,98+3,51+11,93
1.253,01

EXTENSÃO TOTAL DE GUIA 1.253,01

6.2 94990 SINAPI M3 93,98

EXECUÇÃO DE CALÇADA

IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 -  AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  ARMADO. AF_07/2016

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

ASFALTOS DILUÍDOS CM-30

PINTURA DE LIGAÇÃO

COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA
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OBRA: REFERENCIA TABELAS: SINAPI/AP - 08/2021 DESONERADO
LOCAL: SICRO/AP - 04/2021 DESONERADO
DATA: 07/11/2021 BDI: 26,85% 0,00%

LS: 85,49% - DESONERADO (SINAPI).

META SUB META
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1
FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD
MACAPÁ/AP

RAMAL DO PORTO DO CEU SIN 01
45,39+28,12+16,75+11,38+97,39+9,48+61,70+114,08+48,12+19,32+53,71+64,98+5
1,51+45,39+38,93+16,75+14,73+109,76+16,15+59,84+134,59+43,02+19,32+52,18+

64,98+3,51+11,93
1.253,01

LARGURA DA CALÇADA DET 04 (1,50 M) 1,50

ESPESSURA DET 04 (0,05M) 0,05

TOTAL: EXTENSÃO X LARGURA (1.253,01 M X 1,50 M X 0,05M) 93,98

6.3 93382 SINAPI M3 187,95

EXECUÇÃO DE CALÇADA

EXTENSÃO SIN 01 ( 1.253,01 M ) 1.253,01

LARGURA DET 04 ( 1,50 M ) 1,5

PROFUNDIDADE DET 04 (0,10 M) 0,10

Volume total 187,95

6.4 7324 ORSE M2 2,25

Piso Tátil

Quantidade SIN 01 0,25 larg x 0,25 comp x 18 unid x 2 rampas 2,25

6.5 12214 ORSE UN 2,00

Rampas

Quantidade SIN 01 (2 UNIDADES) 2,00

7 SINALIZAÇÃO

7.1 5213405 SICRO M2 18,80

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FAIXA DE PEDESTRE ZEBRADA: COMPRIMENTO X LARGURA X 
QUANTIDE LINHAS POR FAIXA X QUANTIDADE DE FAIXAS DET 06 (4,00 M X 0,40 M X 10,00 UNID X 1,00 FAIXA) 16,00

FAIXA DE PARADA: COMPRIMENTO X LARGURA X QUANTIDADE DET 06 (7 M X 0,40 M X 1 UNID) 2,80

7.2 5213571 SICRO M2 1,50

PLACA DE TRÂNSITO (REGULAMENTAÇÃO)

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016

Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III

Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm
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OBRA: REFERENCIA TABELAS: SINAPI/AP - 08/2021 DESONERADO
LOCAL: SICRO/AP - 04/2021 DESONERADO
DATA: 07/11/2021 BDI: 26,85% 0,00%

LS: 85,49% - DESONERADO (SINAPI).

META SUB META
MACRO 

SERVIÇO
SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ESTADO DO AMAPÁ

QUANTIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1
FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD
MACAPÁ/AP

QUANTIDADE DET 05 (6 UNID X 0,25 M2) 1,50

7.3 5213401 SICRO M2 202,96

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LBO (0,10) SIN 01 (680*0,10*2) 136,00

LFO 2(2X4X0) SIN 01 (118,50)*0,10 11,85

LFO-4(1x2x0.10) SIN 01 ((40+100)*0,10*1) 14,00

LFO-3(0.10) SIN 01 (115,70+135,40+100+60)*0,10*1 41,11

Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm
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Obra: Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Local:

Refer.: Sinapi / sicro

Descr.: Levantamento de materiais para execução do pavimento

Área

(A)

Espessura

(B)

Volume

(C: A x B)

Peso Esp. 

T/M3

(D)

Total em ton

(E: C x D)

Peso esp. Kg/M3

(F)

Coeficient

e

(G)

Total em Ton

(H: E x F x G)

Peso esp. 

Kg/M3

(I)

Coeficiente

(J)

Total em 

Ton

(K: E x I x J)

Coeficiente

(kg)

Total em Ton

(M: (E x kg) / 

1000)

Coeficiente

(N)

Total em Ton

(O: E x N)

Área a ser 

aplicado

(P = A)

Coeficiente

(Q = (0,45 

Kg/m2) / 

1000)

Total em Ton

(R: P x Q)

Área a ser 

aplicado

(S = A)

Coeficiente

(T = (1,20 

Kg/m2) / 

1000)

Total em Ton

(U: S x T)

Distância do 

cant. até a 

obra KM 

(DMT1/1)

(W) 

Total M3 x KM

(X: V x W) 

1
Ramal do Porto 

do Ceu
4760,00 0,05 238,00 2,40 571,2 1,50 0,32475 278,25 1,50 0,1249 107,01 56,2000 32,1 0,05500 31,42 4760,00  0,00045 2,14 4760,00  0,00120 5,71 238,00 0,60 142,80

4760,00 238,00 571,2 278,25 107,01 32,1 31,42 4760 2,14 5,71 238,00 142,80

Resumo do cálculo

Materiais agregados Materiais betuminosos 5.2.3. Somatorio dos totais (Agregados + Betuminosos) 

Item Código Base
Peso Total em 

ton
Item Código Base

Peso Total em 

ton
Item Peso total

1 M0028 SICRO INSUMO 278,25 1 M1943
SICRO 

INSUMO
31,42 1 417,36

2 M0191 SICRO INSUMO 107,01 2 M3900
SICRO 

INSUMO
2,14 2 39,27

3 M0344 SICRO INSUMO 32,1 3 M0104
SICRO 

INSUMO
5,71 456,63

417,36 39,27

OBS:

Total:

Referencia dos pesos nos anexos, e referencia dos coeficientes na aba ( Composiçoes)

Responsável Técnico

Memória de cálculo ‐ Quantidade de materiais agregados e betuminosos, carga e descarga e transporte local.

Item Nome da via

Volume e área de aplicação do ‐ CBUQ Areia media Brita Cal Hidratada CH‐I Cimento asfaltico ‐ Cap 50/70  Emulsão asfáltica RR ‐ 1C Asfálto diluido CM ‐ 30

Carga e desc. 

de CBUQ

(V = C)

Transporte local de CBUQ

Descrição Descrição Descrição do material

AREIA MEDIA CIMENTO ASFALTICO  (CAP) 50/70  Materiais agregados

Total: Total:

BRITA
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR‐1C PARA USO EM 

PAVIMENTACAO ASFALTICA
Materiais betuminosos

CAL HIDRATADA ‐ A GRANEL Asfalto diluído CM 30  Total geral:
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MATERIAL BETUMINOSO



ESTACA ÁREA (m²) VOLUME (m³)
VOLUME ACUMULADO 

(m³)

0+0.00 1,05 0,00

1+0.00 1,05 21,00 21,00

2+0.00 1,05 21,00 42,00

2+5.39 1,05 5,66 47,66

3+0.00 1,05 15,34 63,00

3+2.15 1,05 2,26 65,26

3+18.92 1,05 17,61 82,87

4+0.00 1,05 1,13 84,00

4+15.66 1,05 16,44 100,44

5+0.00 1,05 4,56 105,00

5+5.62 1,05 5,90 110,90

5+15.57 1,05 10,45 121,35

6+0.00 1,05 4,65 126,00

7+0.00 1,05 21,00 147,00

8+0.00 1,05 21,00 168,00

9+0.00 1,05 21,00 189,00

10+0.00 1,05 21,00 210,00

11+0.00 1,05 21,00 231,00

11+11.74 1,05 12,33 243,33

11+18.15 1,05 6,73 250,06

12+0.00 1,05 1,94 252,00

13+0.00 1,05 21,00 273,00

14+0.00 1,05 21,00 294,00

15+0.00 1,05 21,00 315,00

16+0.00 1,05 21,00 336,00

17+0.00 1,05 21,00 357,00

18+0.00 1,05 21,00 378,00

19+0.00 1,05 21,00 399,00

20+0.00 1,05 21,00 420,00

21+0.00 1,05 21,00 441,00

22+0.00 1,05 21,00 462,00

22+1.30 1,05 1,37 463,37

23+0.00 1,05 19,64 483,00

23+4.09 1,05 4,29 487,29

24+0.00 1,05 16,71 504,00

24+6.88 1,05 7,22 511,22

25+0.00 1,05 13,78 525,00

25+6.20 1,05 6,51 531,51

26+0.00 1,05 14,49 546,00

26+12.67 1,05 13,30 559,30

27+0.00 1,05 7,70 567,00

27+19.14 1,05 20,10 587,10

28+0.00 1,05 0,90 588,00

29+0.00 1,05 21,00 609,00

30+0.00 1,05 21,00 630,00

VOLUME DE BASE DO EIXO RAMAL DO PORTO DO CÉU

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES



ESTACA ÁREA (m²) VOLUME (m³)
VOLUME ACUMULADO 

(m³)

VOLUME DE BASE DO EIXO RAMAL DO PORTO DO CÉU

31+0.00 1,05 21,00 651,00

31+4.12 1,05 4,33 655,33

32+0.00 1,05 16,67 672,00

32+11.18 1,05 11,74 683,74

33+0.00 1,05 9,26 693,00

33+18.24 1,05 19,15 712,15

34+0.00 1,05 1,85 714,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES



LADO QUANT. TOTAL

6 + 0 LD / LE 1,00 2,00            

TOTAL 2,00            

ITEM

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

ESTACA



0 + 0,00 34 + 0,00 680,00 0,10 68,00 LD/LE 136,00

0 + 0,00 5 + 15,70 115,70 0,10 11,57 EX 11,57

6 + 5,90 13 + 1,30 135,40 0,10 13,54 13,54

21 + 0,00 26 + 0,00 100,00 0,10 10,00 10,00

31 + 0,00 34 + 0,00 60,00 0,10 6,00 6,00

13 + 1,50 19 + 0,00 118,50 0,10 11,85 11,85

19 + 0,00 21 + 0,00 40,00 0,10 4,00 4,00

26 + 0,00 31 + 0,00 100,00 0,10 10,00 10,00

TOTAL 202,96

COMP. ESPESSURA AREA (m²)

6 + 12,60 4,00 0,40 1,60 16,00

total parcial 16,00

COMP. ESPESSURA AREA (m²)

6 + 8,60 3,50 0,40 1,40 1,40

6 + 16,50 3,50 0,40 1,40 1,40

total parcial 2,80

TOTAL 18,80

QUANTIDADE

RETENÇÃO DAS 

FAIXAS DE PEDESTRES

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LBO (0,10)

QUANTIDADE

TIPO
ESTACAS

FAIXA DE PEDESTRES

LFO‐3(0.15)

LFO‐2(1X2X0.10)

LFO‐4(3X6X0.15)

LADOS
ÁREA 

TOTALINICIAL FINAL
COMP(m) ESPESSURA ÁREA



CÓDIGO  L. ESQ L. DIR QUANTIDADE ÁREA (m²) TOTAL

A‐33b 4 + 7,70 X 1 0,25 0,25

A‐33b 8 + 9,40 X 1 0,25 0,25

A‐1a 9 + 10,40 X 1 0,25 0,25

A‐1b 14 + 2,90 X 1 0,25 0,25

A‐2b 20 + 18,10 X 1 0,25 0,25

A‐1a 25 + 16,90 X 1 0,25 0,25

TOTAL 1,5

ESTACA

SINALIZAÇÃO VERTICAL



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

XIII. COMPOSIÇÕES DE CUSTO



Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E9762  1,00000  0,71  0,29 158,2486 69,3895 132,4795

E9681  1,00000  0,82  0,18 200,4758 66,0067 176,2714

E9545  1,00000  1,00  0,00 193,3829 76,4161 193,3829

502,1338

B Quant. Unidate Custo Horário

P9824 Servente  8,00000 h 15,089 120,712

120,712

622,8458

6,2535

0,0670

D Quant. Unidade Custo Horário

6416078  1,02000 t 126,9186

126,9186

E Quant. Unidade Custo Horário

6416078 - 
5914649

 1,02000 t 5,3244

5,3244

F Quant. Unidade DMT Preço Unitário Custo Horário

6416078 - 
5914374

 1,02000 t 1,23 0,69 0,8685

0,8685

139,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9559  1,00000  1,00  0,00 52,3138 28,4279 52,3138
E9584  1,00000 0,80 0,20 135,4227 61,8002 120,6982
E9021  1,00000  1,00  0,00 326,841 14,7141 326,841
E9558  2,00000  1,00  0,00 48,5772 32,0022 97,1544
E9689  1,00000  1,00  0,00 914,2333 458,9579 914,2333

1511,2407

B Quant. Unidate Custo Horário

P9824 Servente  4,00000 h 15,089 60,3560
60,3560

1571,5967
15,7791

C Quant. Unidade Custo Horário

M0028 0,32475 m³ 25,7332
M0005 0,06245 m³ 6,8004
M0191 0,06245 m³ 4,8743
M0344 56,20000 kg 21,9236
M1943 0,05500 t 0
M1941 8,00000 l 35,2064
M1103 0,13739 m³ 12,321

106,8589

E Quant. Unidade Custo Horário

M0028 - 
5914647

0,48713 t 0,5797

M0005 - 
5914647

0,09368 t 0,1115

M0191 - 
5914647

0,09368 t 0,1115

M0344 - 
5914363

0,05620 t 0,7402

Composição SICRO 3 - 4011463
Código 4011463
Descrição Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
Data  04/2021 

A Equipamentos Quant. Utilização Custo Operacional Custo Horário

Estado Amapá
Unidade t
Produção de Equipe  99,6 t

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo Unitário de Execução

Fator de Influencia da Chuva - FIC

Atividades Auxiliares Preço Unitário

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW

Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW

Custo Horário de Equipamentos

Mão de Obra Custo Horário

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo Unitário Direto Total

Composição SICRO 3 - 6416078
Código 6416078
Descrição Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 124,43

Custo Total das Atividades

Tempos Fixos Preço Unitário

6416078 - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - 
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto

5,22

Momento de Transporte

Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Carga, manobra 
e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga em usina de asfalto

Custo Total dos Tempos Fixos

Produção de Equipe  99,6 t
A Equipamentos Quant. Utilização Custo Operacional Custo Horário

Data  04/2021 
Estado Amapá
Unidade t

Mão de Obra Custo Horário

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo Unitário de Execução

Aquecedor de fluido térmico - 12 kW
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW
Grupo gerador - 456 kVA
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l
Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW

Custo Horário de Equipamentos

Brita 1 78,05180
Cal hidratada - a granel 0,39010
Cimento asfáltico CAP 50/70 0,00000

Fator de Influencia da Chuva - FIC

Material Preço Unitário

Areia média 79,24000
Brita 0 108,89430

Areia média - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³

1,1900

Brita 0 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³

1,1900

Brita 1 - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³

1,1900

Óleo combustível 1A 4,40080
Pedrisco 89,67890

Custo unitário total de material

Tempos Fixos Preço Unitário

Cal hidratada - a granel - Carga, manobra e descarga de cimento a granel em 
caminhão silo de 30 m³

13,1700
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M1103 - 
5914647

0,20609 t 0,2452

1,7880
124,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9509  1,00000  1,00  0,00 199,9058 51,0424 199,9058
E9558  2,00000  1,00  0,00 48,5772 32,0022 97,1544

297,0602

B Quant. Unidate Custo Horário

P9824 Servente  2,00000 h 15,089 30,178
30,178

327,2382
0,2182
0,0023

C Quant. Unidade Custo Horário

M3900  0,00045 t  0,0000
 0,0000

0,22

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9509  1,00000  1,00  0,00 199,9058 51,0424 199,9058
E9558  2,00000  1,00  0,00 48,5772 32,0022 97,1544

297,0602

B Quant. Unidate Custo Horário

P9824 Servente  2,00000 h 15,089 30,178
30,178

327,2382
0,2909
0,0031

C Quant. Unidade Custo Horário

M0104  0,00120 t  0,0000
 0,0000

0,29

Composição SICRO 3 - 4011353
Código 4011353
Descrição Pintura de ligação

Pedrisco - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³

1,1900

Custo Total dos Tempos Fixos
Custo Unitário Direto Total

Produção de Equipe  1.500,0 m²
A Equipamentos Quant. Utilização Custo Operacional Custo Horário

Data  04/2021 
Estado Amapá
Unidade m²

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo Unitário de Execução
Fator de Influencia da Chuva - FIC

Material Preço Unitário

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l

Custo Horário de Equipamentos

Mão de Obra Custo Horário

Descrição Imprimação com asfalto diluído

Data  04/2021 
Estado Amapá

Emulsão asfáltica RR-1C com polímero  0,0000
Custo unitário total de material

Custo Unitário Direto Total

Composição SICRO 3 - 4011351
Código  4011351 

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l

Custo Horário de Equipamentos

Mão de Obra Custo Horário

Unidade m²
Produção de Equipe  1.125,0 m²
A Equipamentos Quant. Utilização Custo Operacional Custo Horário

Asfalto diluído CM 30  0,0000
Custo unitário total de material

Custo Unitário Direto Total

Custo horário total de mão de obra
Custo horário total de execução

Custo Unitário de Execução
Fator de Influencia da Chuva - FIC

Material Preço Unitário
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Item 1.1 ‐ Código: 90778 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unid: h

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário  Custo Total

2707 ‐ ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO h 1,00 89,7200 89,72

95403 ‐ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

‐ HORISTA
h 1,00 0,9400 0,94

37372 ‐ EXAMES ‐ HORISTA (COLETADO CAIXA) h 1,00 0,5500 0,55

37373 ‐ SEGURO ‐ HORISTA (COLETADO CAIXA) h 1,00 0,0100 0,01

43462 ‐ FERRAMENTAS ‐ FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL ‐ HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO 

CAIXA)
h 1,00 0,0100 0,01

43486 ‐ EPI ‐ FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL ‐ HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO CAIXA) h 1,00 0,5500 0,55

Total 91,78

Produção da Equipe 1,00 91,78

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 91,78

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

Total 0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

Total 0,00

Preço de Custo 91,78

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 1.2 ‐ Código: 93572 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unid: h

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário  Custo Total

40818 ‐ ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) h 1,00 2877,8400 2877,84

95422 ‐ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ‐ 

MENSALISTA
h 1,00 33,3800 33,38

40863 ‐ EXAMES ‐ MENSALISTA (COLETADO CAIXA) h 1,00 103,7000 103,70

40864 ‐ SEGURO ‐ MENSALISTA (COLETADO CAIXA) h 1,00 0,0100 0,01

43475 ‐ FERRAMENTAS ‐ FAMILIA ENCARREGADO GERAL ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ 

COLETADO CAIXA)
h 1,00 14,9700 14,97

43499 ‐ EPI ‐ FAMILIA ENCARREGADO GERAL ‐ MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO 

CAIXA)
h 1,00 177,2400 177,24

Total 3207,14

Produção da Equipe 1,00 3207,14

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 3207,14

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

Total 0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

Total 0,00

Preço de Custo 3207,14

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 1.3 ‐ Código: 88326 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unid: h

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário  Custo Total

41776 ‐ VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) h 1,00 14,1100 14,11

95388 ‐ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ‐ HORISTA h 1,00 0,0500 0,05

37370 ‐ ALIMENTACAO ‐ HORISTA (COLETADO CAIXA) h 1,00 0,0100 0,01

37371 ‐ TRANSPORTE ‐ HORISTA (COLETADO CAIXA) h 1,00 0,5900 0,59

37372 ‐ EXAMES ‐ HORISTA (COLETADO CAIXA) h 1,00 0,5500 0,55
37373 ‐ SEGURO ‐ HORISTA (COLETADO CAIXA) h 1,00 0,0100 0,01
43467 ‐ FERRAMENTAS ‐ FAMILIA SERVENTE ‐ HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO CAIXA) h 1,00 0,4100 0,41
43491 ‐ EPI ‐ FAMILIA SERVENTE ‐ HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO CAIXA) h 1,00 1,0100 1,01

Total 16,74

Produção da Equipe 1,00 16,74

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 16,74

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

Total 0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

Total 0,00

Preço de Custo 16,74

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 2.1 ‐ Código: Composição 1 ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA)

Serviço: Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário  Custo Total

88262 ‐ CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,00 16,8800 16,88

88316 ‐ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,00 12,6000 25,20

Total 42,08

Produção da Equipe 1,00 42,08

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 42,08

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

4417 ‐ SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIV. DA REGIAO m 4,35 1,000 4,35

4491 ‐ PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 8,62 4,000 34,48

4813 ‐ PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M m² 225,00 1,000 225,00

5075 ‐ PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 16,78 0,110 1,85

Total 265,68

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

94962 ‐ CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 436,50 0,01 4,35

Total 4,35

Preço de Custo 312,10

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Item 2.2.1 ‐ Código: 93207 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário   Custo Total

Total 0,00

Produção da Equipe 1,00 0,00

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,00

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

Total 0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

86888 ‐ VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 368,08 0,0385 14,17

86934 ‐ BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 351,02 0,0193 6,77

86943 ‐ LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 183,45 0,0385 7,06

87548 ‐ MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 19,12 0,0385 0,73

87877 ‐ CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 m² 9,36 0,2047 1,91

88489 ‐ APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 11,70 4,4976 52,62

89168 ‐ (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 

CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 69,63 0,1023 7,12

89171 ‐ (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 44,12 0,0806 3,55

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 2.2.1 ‐ Código: 93207 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

89173 ‐ (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014
m² 28,07 0,2047 5,74

89482 ‐ CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
UN 35,34 0,0385 1,36

89711 ‐ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 14,59 0,1388 2,02

89712 ‐ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 22,84 0,1253 2,86

89714 ‐ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 44,44 0,1472 6,54

89724 ‐ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 8,43 0,0771 0,64

89726 ‐ JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 5,75 0,0578 0,33

89731 ‐ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 8,87 0,0193 0,17

89748 ‐ CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 34,58 0,0578 1,99

89784 ‐ TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 17,26 0,0578 0,99

89796 ‐TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 35,47 0,0385 1,36

89957 ‐ PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 99,47 0,0964 9,58

90443 ‐ RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015
M 8,31 0,1002 0,83



Item 2.2.1 ‐ Código: 93207 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

90466 ‐CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 8,90 0,1002 0,89

90820 ‐ PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 283,46 0,0385 10,91

90822 ‐ PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 309,47 0,0578 17,88

91170 ‐ FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA 
EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,33 0,5300 1,23

91173 ‐ FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 M 1,19 1,7344 2,06

91341 ‐ PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 510,67 0,0324 16,54

91862 ‐ ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,37 0,5300 4,43

91870 ‐ ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 9,01 1,7344 15,62

91911 ‐ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,89 0,1927 1,90

91924 ‐ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,81 1,4165 3,98

91926 ‐ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,17 3,4689 14,46

91928 ‐ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,99 2,0235 14,14

91937 ‐ CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,87 0,1734 1,53

91945 ‐SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 7,38 0,0578 0,42

92000 ‐ TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 21,02 0,0771 1,62

92008 ‐ TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 33,72 0,1542 5,19



Item 2.2.1 ‐ Código: 93207 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

92023 ‐ INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 35,05 0,1349 4,72

92543 ‐ TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 14,26 1,3621 19,42

92981 ‐ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 18,24 0,1927 3,51

93358 ‐ ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 49,84 0,0233 1,16

94210 ‐ TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 

DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 51,98 1,3621 70,80

94559 ‐ JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 684,40 0,0289 19,77

95240 ‐ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_07/2016
m² 18,12 0,0054 0,09

95241 ‐ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

5 CM. AF_07/2016
m² 30,22 1,3559 40,97

95805 ‐ CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 19,62 0,2891 5,67

95811 ‐ CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 13,56 0,1349 1,82

96985 ‐ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 52,18 0,0385 2,00

96995 ‐ REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 30,22 0,0060 0,18

97586 ‐ LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 141,69 0,1156 16,37

97593 ‐ LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 130,78 0,0771 10,08

97611 ‐ LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 23,52 0,0385 0,90

97612 ‐ LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 25,81 0,0385 0,99

97886 ‐ CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
UN 151,41 0,0385 5,82



Item 2.2.1 ‐ Código: 93207 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

97906 ‐ CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 360,28 0,0193 6,95

98283 ‐ CABO TELEFÔNICO CCI‐50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 7,57 0,6167 4,66

98441 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
m² 96,24 0,2979 28,66

98442 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
m² 98,33 0,3429 33,71

98443 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
m² 84,17 0,1581 13,30

98444 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
m² 85,65 0,1820 15,58

98445 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
m² 115,38 0,4654 53,69

98446 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
m² 147,47 0,3629 53,51

98447 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
m² 98,57 0,2470 24,34

98448 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
m² 123,27 0,1926 23,74

100556 ‐ CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_11/2019
UN 35,91 0,0193 0,69

100665 ‐ JANELA DE MADEIRA ‐ CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO ‐ DE ABRIR COM 4 FOLHAS 

(2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 745,96 0,0964 71,91

101165 ‐ ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m³ 682,93 0,0239 16,32

101875 ‐ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 406,36 0,0193 7,84

101891 ‐ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 23,45 0,1734 4,06



Item 2.2.1 ‐ Código: 93207 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

3080 ‐ FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA‐TESTA) E EM 

ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 39,90 0,0578 2,30

3097 ‐ FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 

CONTRA‐TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 

DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 44,67 0,0385 1,71

100886 ‐ EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
UN 297,50 0,0193 5,74

10891 ‐ EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN 287,69 0,0193 5,55

11587 ‐ FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / 

SEM ESTRUTURA METALICA)11
m² 93,48 0,9938 92,90

Total 912,57

Preço de Custo 912,57



Item 2.2.2 ‐ Código: 93210 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário   Custo Total

Total 0,00

Produção da Equipe 1,00 0,00

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,00

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

Total 0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

86934 ‐BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 351,02 0,0268 9,40

86943 ‐ LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 183,45 0,0268 4,91

88262 ‐ CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,88 1,1155 18,82

88489 ‐ APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 11,70 1,4293 16,72

89711 ‐ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 14,59 0,0886 1,29

89714 ‐ TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 44,44 0,1423 6,32

89724 ‐ JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 8,43 0,0537 0,45

89957 ‐ PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 99,47 0,0537 5,34

90822 ‐ PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 309,47 0,0268 8,29

91170 ‐ FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA 
EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,33 0,3221 0,75

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 2.2.2 ‐ Código: 93210 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

91173 ‐ FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 M 1,19 0,5369 0,63

91862 ‐ ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,37 0,3221 2,69

91870 ‐ ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 9,01 0,5369 4,83

91911 ‐ CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,89 0,1074 1,06

91924 ‐ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,81 0,8591 2,41

91926 ‐ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,17 2,5503 10,63

91937 ‐ CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,87 0,1611 1,42

92000 ‐ TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 21,02 0,0268 0,56

92008 ‐ TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 33,72 0,1342 4,52

92023 ‐ INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 35,05 0,0268 0,93

92543 ‐ TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 14,26 1,4510 20,69

93358 ‐ ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 49,84 0,0390 1,94

94210 ‐ TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 

DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 51,98 1,4510 75,42

95240 ‐ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_07/2016
m² 18,12 0,0090 0,16

95241 ‐ STRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_07/2016
m² 30,22 1,4510 43,84

95805 ‐ CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 19,62 0,1879 3,68



Item 2.2.2 ‐ Código: 93210 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

95811 ‐ CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 13,56 0,0268 0,36

96995 ‐ REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 30,22 0,0100 0,30

97586 ‐ LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, 

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 141,69 0,1611 22,82

97906 ‐ CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 360,28 0,0268 9,65

98102 ‐ CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 

M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
UN 129,26 0,0268 3,46

98441 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
m² 96,24 0,1449 13,94

98442 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
m² 98,33 0,1668 16,40

98445 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
m² 115,38 0,2264 26,12

98446 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
m² 147,47 0,1765 26,02

101165 ‐ ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m³ 682,93 0,0400 27,31

101876 ‐ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 

DISJUNTORES ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 59,25 0,0268 1,58

101891 ‐ DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A ‐ FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 23,45 0,1074 2,51

3080 ‐ FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA‐TESTA) E EM 

ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 39,90 0,0268 1,06

10886 ‐ EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
UN 297,50 0,0268 7,97

10891 ‐ EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC
UN 287,69 0,0268 7,71

11587 ‐ FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / 

SEM ESTRUTURA METALICA)
m² 93,48 1,0000 93,48

37525 ‐ TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO 

MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)
M 2,72 1,2782 3,47

Total 511,86



Item 2.2.2 ‐ Código: 93210 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

Preço de Custo 511,86



Item 2.2.3 ‐ Código: 98053 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Unid: un 

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário   Custo Total

88309 ‐ PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h  3,6167 17,08 61,77

88316 ‐ SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h  3,6167 12,60 45,57

Total 107,34

Produção da Equipe 1,00 107,34

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 107,34

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

Total 0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

5678 ‐ RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 99,80 0,40 39,51

5679 ‐ RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M ‐ CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 37,57 1,33 50,02

97738 ‐ PEÇA CIRCULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE 

POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P
m³ 3844,04 0,02 59,19

97739 ‐ PEÇA CIRCULAR PRÉ‐MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
m³ 2360,23 0,13 307,06

100475 ‐ ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 667,31 0,25 164,09

101625 ‐ PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
m³ 144,96 0,23 32,90

12563 ‐ ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS 

E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M UN 304,62 5,00 1523,10

Total 2175,87

Preço de Custo 2283,21

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 2.2.4 ‐ Código: 93585 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário   Custo Total

Total 0,00

Produção da Equipe 1,00 0,00

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,00

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

Total 0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

88489 ‐ APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 11,70 3,7181 43,50

90822 ‐ PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI‐OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 309,47 0,1931 59,75

91170 ‐ FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA 
EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,33 0,2124 0,49

91173 ‐ FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 M 1,19 0,4730 0,56

91852 ‐ ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,70 0,1931 1,29

91862 ‐ ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 8,37 0,2124 1,77

91870 ‐ ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 9,01 0,4826 4,34

91926 ‐ CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI‐CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,17 2,1429 8,93

92027 ‐ INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 46,62 0,1931 9,00

92543 ‐ TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 14,26 1,5965 22,76

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 2.2.4 ‐ Código: 93585 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

94210 ‐ TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 

DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 51,98 1,5965 82,98

95240 ‐ LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 

3 CM. AF_07/2016
m² 18,12 1,8263 33,09

95811 ‐ CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 13,56 0,3861 5,23

97593 ‐ LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR ‐ 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 130,78 0,1931 25,25

98308 ‐ TOMADA PARA TELEFONE RJ11 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 24,55 0,1931 4,74

98441 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
m² 96,24 0,7540 72,56

98442 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
m² 98,33 0,8678 85,33

98445 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
m² 115,38 1,1779 135,90

98446 ‐ PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, 

COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
m² 147,47 0,9184 135,43

100665 ‐ JANELA DE MADEIRA ‐ CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO ‐ DE ABRIR COM 4 FOLHAS 

(2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 745,96 0,1931 144,04

100919 ‐ LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 ‐ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 69,76 0,1931 13,47

3080 ‐ FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA‐TESTA) E EM 

ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 39,90 0,1931 7,70

Total 898,11

Preço de Custo 898,11



Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

E9686 - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 T.M - 136 KW 1,00 1,00 0,00 228,1719 80,0465 228,17

Total      228,17

Unid. Quant Custo Horário  Custo Total

Total  0,00

Produção da Equipe      1,00CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,00

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  0,00

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

Total  0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

Total  228,17

Preço de Custo  228,17

Mão de Obra  

Materiais   

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - RAMAL DO PORTO DO CÉU -  Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

Item 2.3.1 - Código: E9686 - SICRO/AP - ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 T.M - 136 KW

Unid: h

Equipamentos   Qtde
   UTILIZAÇÃO    CUSTO OPERACIONAL  



Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

0,00

Total  0,00

Unid. Quant Custo Horário  Custo Total

P9824 - Servente h 1,00 15,0900 15,09

Total  15,09

Produção da Equipe      1,00CUSTO HORÁRIO TOTAL 15,09

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  15,09

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

Total  0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

Total  15,09

Preço de Custo  15,09

Mão de Obra  

Materiais   

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - RAMAL DO PORTO DO CÉU -  Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

Item 2.3.2 - Código: P9824 - SICRO/AP - ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: Servente

Unid: h

Equipamentos   Qtde
   UTILIZAÇÃO    CUSTO OPERACIONAL  



Item 2.3.3 ‐ Código: 88264 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unid: h

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário  Custo Total

95332 ‐ CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) ‐ HORISTA h 0,43 1,0000 0,43

2436 ‐ ELETRICISTA h 16,47 1,0000 16,47

37370 ‐ ALIMENTACAO ‐ HORISTA (COLETADO CAIXA) h 0,01 1,0000 0,01

37371‐ TRANSPORTE ‐ HORISTA (COLETADO CAIXA) h 0,59 1,0000 0,59

37372 ‐ EXAMES ‐ HORISTA (COLETADO CAIXA) h 0,55 1,0000 0,55

37373 ‐ SEGURO ‐ HORISTA (COLETADO CAIXA) h 0,01 1,0000 0,01

43460 ‐ FERRAMENTAS ‐ FAMILIA ELETRICISTA ‐ HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO 

CAIXA)
h 0,62 1,0000 0,62

43484 ‐ EPI ‐ FAMILIA ELETRICISTA ‐ HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ COLETADO CAIXA) h 0,91 1,0000 0,91

Total 19,59

Produção da Equipe 1,00 19,59

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 19,59

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

Total 0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

Total 0,00

Preço de Custo 19,59

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - RAMAL DO PORTO DO CÉU -  Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

Item 2.4.1 - Código: M0047 - SICRO/AP - ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO H = 75 CM E BASE QUADRADA DE 40X40 CM

Unid: unidade



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ - RAMAL DO PORTO DO CÉU -  Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

Item 2.4.2 - Código: M0771 - SICRO/AP - ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA

Unid: unidade



Item 3.1 ‐ Código: 5501710 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço:  Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria ‐ DMT de 50 m FIC: 0,06429

Unid: m³

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

E9541 ‐ Trator de esteiras com lâmina ‐ 259 kW 1,00 1,00 0,00 465,6705 155,9076 465,6705

Total 465,6705

Unid. Quant. Custo Horário  Custo Total

P9824 ‐ Servente h 1,0000 15,0890 15,0890

Total 15,0890

Produção da Equipe 286,19 480,7595

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,6799

CUSTO DO FIC 0,1080

Preço de Custo 1,79

Mão de Obra

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



FIC: 0,06429

Item 4.1 ‐ Código: 4011209 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE) 
Serviço:  Regularização do subleito ( existente)

Unid: M2    

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

E9571 ‐ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ‐ 188 kW 2,00 0,51 0,49 248,6371 56,4806 308,9608

E9518 ‐ Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00 0,69 0,31 3,0674 2,0760 2,7601

E9524 ‐ Motoniveladora ‐ 93 kW 1,00 0,71 0,29 187,6516 72,9087 154,3762

E9762 ‐ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t ‐ 85 kW 1,00 0,96 0,04 158,2486 69,3895 154,6942

E9685 ‐ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t ‐ 82 kW 1,00 1,00 0,00 157,0042 63,8554 157,0042

E9577 ‐ Trator agrícola ‐ 77 kW 1,00 0,69 0,31 106,7939 35,6721 84,7461

Total 862,5416

Unid. Quant. Custo Horário  Custo Total

P9824 ‐ Servente h 1,0000 15,0890 15,0890

Total 15,0890

Produção da Equipe 1121,33 877,6306

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,7827

CUSTO DO FIC 0,0503

Preço de Custo 0,83

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

  CUSTO OPERACIONAL  
Equipamentos

Mão de Obra

Qtde
     UTILIZAÇÃO      

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Item 4.2 ‐ Código: 4011227 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço:  Sub‐base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida FIC: 0,06429

Unid: M3    

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

E9571 ‐ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ‐ 188 kW 2,00 0,62 0,38 248,6371 56,4806 351,2352

E9518 ‐ Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00 0,69 0,31 3,0674 2,0760 2,7601

E9524 ‐ Motoniveladora ‐ 93 kW 1,00 0,99 0,01 187,6516 72,9087 186,5042

E9762 ‐ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t ‐ 85 kW 1,00 0,96 0,04 158,2486 69,3895 154,6942

E9685 ‐ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t ‐ 82 kW 1,00 1,00 0,00 157,0042 63,8554 157,0042

E9577 ‐ Trator agrícola ‐ 77 kW 1,00 0,69 0,31 106,7939 35,6721 84,7461

Total 936,9440

Unid. Quant. Custo Horário   Custo Total

P9824 ‐ Servente h 1,0000 15,0890 15,0890

Total 15,0890

Produção da Equipe 224,27 952,0330

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,2450

CUSTO DO FIC 0,2729

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

4016096 ‐ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1,0200 1,10000 1,1220

Total 1,1220

Código Unid Custo Consumo Custo Unitário 

4016096 ‐ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ ‐ Carga, manobra 

e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ ‐ carga com escavadeira de 1,56 m³
5914354 t 1,2400 2,06250 2,5575

Total 2,5575

Preço de Custo 8,20

Tempo Fixo

Mão de Obra

Atividades Auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 4.3 ‐ Código: 4011219 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço:  Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida FIC: 0,06429

Unid: M3    

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

E9571 ‐ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ‐ 188 kW 1,00 0,93 0,07 248,6371 56,4806 235,1861

E9518 ‐ Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00 0,52 0,48 3,0674 2,0760 2,5915

E9524 ‐ Motoniveladora ‐ 93 kW 1,00 0,74 0,26 187,6516 72,9087 157,8184

E9762 ‐ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t ‐ 85 kW 1,00 0,96 0,04 158,2486 69,3895 154,6942

E9685 ‐ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t ‐ 82 kW 1,00 1,00 0,00 157,0042 63,8554 157,0042

E9577 ‐ Trator agrícola ‐ 77 kW 1,00 0,52 0,48 106,7939 35,6721 72,6554

Total 779,9498

Unid. Quant. Custo Horário   Custo Total

P9824 ‐ Servente h 1,0000 15,0890 15,0890

Total 15,0890

Produção da Equipe 168,20 795,0388

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 4,7267

CUSTO DO FIC 0,3039

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

4016096 ‐ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1,0200 1,10000 1,1220

Total 1,1220

Código Unid Custo Consumo Custo Unitário 

4016096 ‐ Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ ‐ Carga, manobra 

e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ ‐ carga com escavadeira de 1,56 m³
5914354 t 1,2400 2,06250 2,5575

Total 2,5575

Preço de Custo 8,71

Tempo Fixo

Mão de Obra

Atividades Auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Item 4.4 ‐ Código: 4746 (INSUMO) ‐ SINAPI/AP ‐ JULHO/2021 (ESPELHO)

Unid: M3    

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Serviço:  PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA SUB‐BASE + BASE DE PAVIMENTACAO



Item 4.5 ‐ Código: 5914374 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)

Serviço:  Transporte com caminhão basculante de 10 m³ ‐ rodovia em revestimento primário FIC: 0,06429

Unid: tkm

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário

E9579 ‐ Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ ‐ 188 kW 1,00000 1,00 0,00 201,5344 53,0609 201,5344

Total 201,5344

Produção da Equipe 311,25 201,5344

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,6475

CUSTO DO FIC 0,0416

Preço de Custo 0,69

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 4.6 ‐ Código: 4011463 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço:  Concreto asfáltico ‐ faixa C ‐ areia e brita comerciais FIC: 0,01071

Unid: t    

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

E9762 ‐ Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t ‐ 85 kW 1,00 0,71 0,29 158,2486 69,3895 132,4795

E9681 ‐ Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t ‐ 82 kW 1,00 0,82 0,18 200,4758 66,0067 176,2714

E9545 ‐ Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras ‐ 82 kW 1,00 1,00 0,00 193,3829 76,4161 193,3829

Total 502,1338

Unid. Quant. Custo Horário   Custo Total

P9824 ‐ Servente h 8,0000 15,0890 120,7120

Total 120,7120

Produção da Equipe 99,60 622,8458

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 6,2535

CUSTO DO FIC 0,0670

Quant. Unid. Custo Unitário  Custo Total

6416078 ‐ Usinagem de concreto asfáltico ‐ faixa C ‐ areia e brita comerciais 1,0200 t 124,43000 126,9186

Total 126,9186

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total

5914649 1,02000 t 5,2200 5,3244

Total 5,3244

Quantidade Unidade DMT Custo Unitário Custo Total

1,02000 tkm 1,23 0,6900 0,8685

Total 0,8685

Preço de Custo 139,43

5914374 ‐ Usinagem de concreto asfáltico ‐ faixa C ‐ areia e brita comerciais ‐ Carga, manobra e descarga de mistura 

betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ ‐ carga em usina de asfalto

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

Mão de Obra 

 Atividades Auxiliares

Tempo Fixo

6416078 ‐ Usinagem de concreto asfáltico ‐ faixa C ‐ areia e brita comerciais ‐ Carga, manobra e descarga de mistura 

betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ ‐ carga em usina de asfalto

Momento de Transporte

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Item 4.7 ‐ Código: 4011351 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço:  Imprimação com asfalto diluído FIC: 0,01071

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

E9509 ‐ Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l ‐ 7 kW/136 kW 1,00 1,00 0,00 199,9058 51,0424 199,9058

E9558 ‐ Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Total 297,0602

Unid. Quant. Custo Horário  Custo Total

P9824 ‐ Servente h 2,0000 15,0890 30,1780

Total 30,1780

Produção da Equipe 1125,00 327,2382

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,2909

CUSTO DO FIC 0,0031

Preço de Custo 0,29

Mão de Obra

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Item 4.8 ‐ Código: 4011353 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço:  Pintura de ligação FIC: 0,01071

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

E9509 ‐ Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l ‐ 7 kW/136 kW 1,00 1,00 0,00 199,9058 51,0424 199,9058

E9558 ‐ Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Total 297,0602

Unid. Quant. Custo Horário  Custo Total

P9824 ‐ Servente h 2,0000 15,0890 30,1780

Total 30,1780

Produção da Equipe 1500,00 327,2382

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,2182

CUSTO DO FIC 0,0023

Preço de Custo 0,22

Mão de Obra

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Item 5.1 ‐ Código: Composição 2 ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA)

Serviço: Aquisição e transporte de Asfalto diluído CM‐30

Unid: tonelada

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário   Custo Total

0,00

0,00

Total 0,00

Produção da Equipe 1,00 0,00

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,00

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

ton 6577,00 1,00 6577,00

6577,00

6577,00

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares
Comp.02 ‐ Aquisição e transporte de asfalto diluído ‐ CM‐30 (Memória de Cálculo ‐ Aquisição e transporte de material betuminoso 

‐ Mapa de Cotações ANP ‐ ANEXO XV)

Total

Preço de Custo

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 5.2 ‐ Código: Composição 3 ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA)

Serviço: Aquisição e transporte de Emulsão Asfáltica RR‐1C

Unid: tonelada

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário   Custo Total

0,00

0,00

Total 0,00

Produção da Equipe 1,00 0,00

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,00

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

ton 3812,00 1,00 3812,00

3812,00

3812,00

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares
Comp.03 ‐ Aquisição e transporte de emulsão asfáltica ‐ RR‐1C (Memória de Cálculo ‐ Aquisição e transporte de material betuminoso 

‐ Mapa de Cotações ANP ‐ ANEXO XV)

Total

Preço de Custo

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 5.3 ‐ Código: Composição 4 ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO PRÓPRIA)

Serviço: Aquisição e transporte de Cimento Asfaltico de Petróleo ‐ CAP‐50/70

Unid: tonelada

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário   Custo Total

0,00

0,00

Total 0,00

Produção da Equipe 1,00 0,00

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,00

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

0,00

0,00

0,00

0,00

Total 0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

ton 4842,00 1,00 4842,00

4842,00

4842,00

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares
Comp.04 ‐ Aquisição e transporte de cimento asfaltico de petróleo ‐ CAP‐50/70 (Memória de Cálculo ‐ Aquisição e transporte de 

material betuminoso ‐ Mapa de Cotações ANP ‐ ANEXO XV)

Total

Preço de Custo

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 6.1 ‐ Código: 2003373 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: Meio fio de concreto ‐ MFC 03 ‐ areia e brita comerciais ‐ fôrma de madeira FIC:

Unid: m

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,0000

Unid. Quant. Custo Horário  Custo Total
Total 0,0000

Produção da Equipe 1,00 0,0000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,0000

CUSTO DO FIC 0,0000

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total

0,04200 m³ 371,4700 15,6017

0,05950 kg 43,9200 2,6132

0,03000 m³ 32,1200 0,9636

0,08670 m² 51,8500 4,4954

Total 23,6740

Preço de Custo 23,67

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

1107892 ‐ Concreto fck = 20 MPa ‐ confecção em betoneira e lançamento manual ‐ areia e brita comerciais

2003842 ‐ Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ ‐ espessura de 1 cm

4805750 ‐ Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m

3103302 ‐ Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem ‐ utilização de 3 vezes ‐ confecção, instalação e retirada

Mão de Obra

Atividades Auxiliares



Item 6.2 ‐ Código: 94990 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Unid: m³

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

0,0000

Total 0,0000

Unid. Quant. Custo Horário   Custo Total

88262 ‐ Carpinteiro de formas com encargos complementares h 2,2560 16,8800 38,0800

88309 ‐ Pedreiro com encargos complementares h 1,9830 17,0800 33,8600

88316 ‐ Servente com encargos complementares h 4,2390 12,6000 53,4100

Total 125,3500

Produção da Equipe 1,00 125,3500

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 125,3500

CUSTO DO FIC 0,0000

Quant. Unid. Custo Unitário  Custo Total

4460 ‐ Sarrafo não aparelhado 2,5x10 cm, em maçaranduba, angelin ou equivalente da região ‐ bruta 2,5000 m 5,64000 14,1000

4517 ‐ Sarrafo 2,5x7,5 cm em pinus, mista ou equivalente da região ‐ bruta 2,0000 m 3,01000 6,0200

Total 20,1200

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total

1,21300 m³ 519,0400 629,5900

Total 629,5900

Preço de Custo 775,06

Serviço: Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto molado in loco, acabamento conv, não armado

Mão de Obra

Material

Atividade Auxiliar

94964 ‐ Concreto Fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1, preparo mecânico com betoneira 400 L

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 6.3 ‐ Código: 93382 ‐ SINAPI/AP ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Unid: m³

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

91533 ‐ COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 

4 CV ‐ CHP DIURNO. AF_08/2015
1,000 0,274 23,2900 6,3815

91534 ‐ COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 

4 CV ‐ CHI DIURNO. AF_08/2015
1,00 0,254 17,1880 4,3658

Total 10,7473

Unid. Quant. Custo Horário   Custo Total

88316 ‐ Servente com encargos complementares h 0,6500 12,6000 8,1900

Total 8,1900

Produção da Equipe 1,00 18,9373

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 18,9373

CUSTO DO FIC 0,0000

Quant. Unid. Custo Unitário  Custo Total

Total 0,0000

Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total

1,00000 m³ 1,5300 1,5300

Total 1,5300

Preço de Custo 20,46

Mão de Obra

Material

Atividade Auxiliar

95606 ‐ UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Serviço: Reaterro manual de valas com compactação mecanizada AF_04/2016

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário  Custo Total

10549 ‐ ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ SERVENTE h 1,20 3,5500 4,26

10550 ‐ ENCARGOS COMPLEMENTARES ‐ PEDREIRO h 0,50 3,4600 1,73

00004750 ‐ PEDREIRO h 0,50 12,0800 6,04

00006111 ‐ SERVENTE DE OBRAS h 1,20 9,1100 10,93

Total 22,96

Produção da Equipe 1,00 22,96

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 22,96

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

2540 ‐ REJUNTE COLORIDO FLEXÍVEL PARA REVESTIMENTO CERÂMICO kg 3,50 0,520 1,82

2684 ‐ ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC‐II, OU SIMILAR kg 1,09 4,000 4,36

6897 ‐ PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 25X25 CM P/DEFICIENTE VISUAL m² 52,16 1,050 54,77

0,00

Total 60,95

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

0,00

Total 0,00

Preço de Custo 83,91

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Item 6.4 ‐ Código: 7324 ‐ ORSE/SE ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)  

Serviço: Piso tátil direcional e/ou alerta de concreto p/deficientes visuais, dimensões 25x25 cm, aplicado com argamassa AC‐II

Unid: m²

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 6.5 ‐ Código: 12214 ‐ ORSE/SE ‐ AGOSTO/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Unid: und

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

Total 0,00

Unid. Quant Custo Horário  Custo Total

0,00

0,00

Total 0,00

Produção da Equipe 1,00 0,00

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,00

Unid Custo Unitário Consumo Custo Total

0,00

0,00

Total 0,00

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

77 ‐ Aterro de caixão de edificação, com fornecimento de areia adensada com água m³ 160,98 0,40 64,39

98 ‐ Concreto simples usinado Fck = 25 Mpa, bombeado, lançado e adensado m³ 441,64 0,26 114,82

m² 6,11 1,20 7,33

2497 ‐ Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundiadade até 1,50 m m³ 37,98 0,40 15,19
2624 ‐ Remoção e reposição de meio‐fio m 13,11 2,20 28,84
3644 ‐ Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual m² 11,27 2,64 29,75
9182 ‐ Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 62,15 0,17 10,57

Total 270,90

Preço de Custo 270,90

Mão de Obra

Materiais

Atividades auxiliares

2323 ‐ Pintura p/piso com aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul aplicado com rolo ‐ R1

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Serviço: Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples, Fck = 25 Mpa

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Item 7.1 ‐ Código: 5213405 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: Pintura de setas e zebrados ‐ tinta acrílica ‐ espessura de 0,6 mm FIC:

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

E9644 ‐ Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio ‐ 28 kW/115 kW 1,00 1,00 0,00 310,1850 126,1910 310,1850

Total 310,1850

Unid. Quant. Custo Horário   Custo Total

P9853 ‐ Pré‐marcador h 1,0000 15,1379 15,1379

P9824 ‐ Servente h 4,0000 15,0890 60,3560

Total 75,4939

Produção da Equipe 30,18 385,6789

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 12,7793

CUSTO DO FIC 0,0000

Quant. Unid. Custo Unitário  Custo Total

M2037 ‐ Microesferas de vidro refletiva tipo I‐B 0,1200 kg 7,52250 0,9027

M2038 ‐ Microesferas de vidro refletiva tipo II‐A 0,3500 kg 7,52250 2,6329

M2034 ‐ Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0300 l 12,38890 0,3717

M2044 ‐ Tinta para pré‐marcação 0,00097 l 20,15990 0,0196

M2027 ‐ Tinta refletiva acrílica 0,6000 l 37,63450 22,5807

Total 26,5076

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total

5914655 0,00012 t 24,4300 0,0029

5914655 0,00035 t 24,4300 0,0086

5914655 0,00003 t 24,4300 0,0007

5914655 0,00083 t 24,4300 0,0203

Total 0,0325

Preço de Custo 39,32

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

M2027 ‐ Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t ‐ carga e descarga manuais

Mão de Obra

Material

Tempo Fixo
M2037 ‐ Microesferas refletivas de vidro tipo I‐B ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 

de 15 t ‐ carga e descarga manuais
M2038 ‐ Microesferas refletivas de vidro tipo II‐A ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 

de 15 t ‐ carga e descarga manuais
M2034 ‐ Solvente para tinta à base de resina acrílica ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t ‐ carga e descarga manuais



Item 7.2 ‐ Código: 5213571 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço: Fornecimento e implantação de placa em aço ‐ película I + III FIC:

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

E9687 ‐ Caminhão carroceria com capacidade de 5 t ‐ 115 kW 1,00 0,30 0,70 110,8790 40,5030 61,6158

Total 61,6158

Unid. Quant. Custo Horário  Custo Total

P9830 ‐ Montador h 1,0000 21,3615 21,3615

P9824 ‐ Servente h 2,0000 15,0890 30,1780

Total 51,5395

Produção da Equipe 3,00 113,1553

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 37,7184

CUSTO DO FIC 0,0000

Quant. Unid. Custo Unitário  Custo Total

5213417 ‐ Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III 1,0000 m² 342,54000 342,5400

Total 342,5400

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total

Total 0,0000

Preço de Custo 380,26

Mão de Obra

Atividades Auxiliares

Tempo Fixo

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Item 7.3 ‐ Código: 5213401 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO MÃE)

Serviço:  Pintura de faixa ‐ tinta base acrílica ‐ espessura de 0,6 mm FIC:

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário  

E9644 ‐ Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio ‐ 28 kW/115 kW 1,00 1,00 0,00 310,1850 126,1910 310,1850

Total 310,1850

Unid. Quant. Custo Horário   Custo Total

P9853 ‐ Pré‐marcador h 1,0000 15,1379 15,1379

P9824 ‐ Servente h 4,0000 15,0890 60,3560

Total 75,4939

Produção da Equipe 149,40 385,6789

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 2,5815

CUSTO DO FIC 0,0000

Quant. Unid. Custo Unitário  Custo Total

M2037 ‐ Microesferas de vidro refletiva tipo I‐B 0,1200 kg 7,52250 0,9027

M2038 ‐ Microesferas de vidro refletiva tipo II‐A 0,3500 kg 7,52250 2,6329

M2034 ‐ Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0300 l 12,38890 0,3717

M2044 ‐ Tinta para pré‐marcação 0,00097 l 20,15990 0,0196

M2027 ‐ Tinta refletiva acrílica 0,6000 l 37,63450 22,5807

Total 26,5076

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total

5914655 0,00012 t 24,4300 0,0029

5914655 0,00035 t 24,4300 0,0086

5914655 0,00003 t 24,4300 0,0007

5914655 0,00083 t 24,4300 0,0203

Total 0,0325

Preço de Custo 29,12

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

M2034 ‐ Solvente para tinta à base de resina acrílica ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t ‐ carga e descarga manuais
M2027 ‐ Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria de 15 t ‐ carga e descarga manuais

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

Mão de Obra

Material

Tempo Fixo
M2037 ‐ Microesferas refletivas de vidro tipo I‐B ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 

de 15 t ‐ carga e descarga manuais
M2038 ‐ Microesferas refletivas de vidro tipo II‐A ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 

de 15 t ‐ carga e descarga manuais



Código: 1107892 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)
Serviço:  Concreto fck = 20 MPa ‐ confecção em betoneira e lançamento manual ‐ areia e brita comerciais
Unid: m3

Prod Improd Prod Improd Custo Horário  
E9010 ‐ Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00 1,2089 0,7987 1,2089
E9519 ‐ Betoneira com motor a gasolina e capacidade de 600 l ‐ 10 kW 1,00000 1,00 0,00 40,9417 23,8589 40,9417
E9521 ‐ Grupo gerador ‐ 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,0811 0,1765 3,0811
E9071 ‐ Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3645 0,2459 1,4104
E9064 ‐ Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,9318 0,6286 2,2587
Total                                                           48,9008

Unid. Quant Custo Horário Custo Horário
h 1,0000 19,2563 19,2563
h 9,0000 15,0890 135,8010

Total 155,0573

Produção da Equipe 3,92899 203,9581
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 51,9111

Unid Custo Consumo Custo Unitário 
M0030 ‐ Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 5,1266 0,84646 4,3395
M0082 ‐ Areia média lavada m3 86,1557 0,63334 54,5659
M0191 ‐ Brita 1 m3 78,0518 0,36754 28,6872
M0192 ‐ Brita 2 m3 73,4473 0,36754 26,9948
M0424 ‐ Cimento Portland CP II ‐ 32 kg 0,6933 282,15207 195,6160
Total                                                           310,2034

Unid Custo Consumo Custo Unitário 
Total 0,0000

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário 
M0030 ‐ Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa ‐ Carga, manobra e descarga de 

materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t ‐ carga e descarga manuais
5914655 0,00085 t 24,4300 0,0208

M0082 ‐ Areia média lavada ‐ Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ ‐ carga com carregadeira
5914647 0,95001 t 1,1900 1,1305

M0191 ‐ Brita 1 ‐ Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ ‐ carga com carregadeira
5914647 0,55131 t 1,1900 0,6561

M0192 ‐ Brita 2 ‐ Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ ‐ carga com carregadeira
5914647 0,55131 t 1,1900 0,6561

M0424 ‐ Cimento Portland CP II ‐ 32 ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 

15 t ‐ carga e descarga manuais
5914655 0,28215 t 24,4300 6,8929

Total                                                           9,3563

Preço de Custo 371,47

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Atividades auxiliares

Tempo Fixo

Mão de Obra
P9821 ‐ Pedreiro
P9824 ‐ Servente

Materiais



Código: 2003842 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)
Serviço:  Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ ‐ espessura de 1 cm
Unid: kg

Prod Improd Prod Improd Custo Horário  
Total 0,0000

Unid. Quant Custo Horário Custo Horário
h 2,0000 15,0890 30,1780

Total 30,1780

Produção da Equipe 1,00 30,1780
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 30,1780

Unid Custo Consumo Custo Unitário 
M2158 ‐ Argamassa asfáltica kg 13,7193 1,00000 13,7193
Total 13,7193

Unid Custo Consumo Custo Unitário 
Total 0,0000

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário 
M2158 ‐ Argamassa asfáltica ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t ‐ carga 

e descarga manuais
5914655 0,00100 t 24,4300 0,0244

Total 0,0244

Preço de Custo 43,92

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Mão de Obra
P9824 ‐ Servente

Materiais

Atividades auxiliares

Tempo Fixo



Código: 3103302 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)
Serviço:  Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem ‐ utilização de 3 vezes ‐ confecção, instalação e 
Unid: m²

Prod Improd Prod Improd Custo Horário  
E9066 ‐ Grupo gerador ‐ 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 12,9320 2,3814 1,2120
E9535 ‐ Serra circular com bancada ‐ D = 30 cm ‐ 4 kW 0,09372 1,00 0,00 22,5706 22,3064 2,1153
Total 3,3273

Unid. Quant Custo Horário Custo Horário
h 0,9000 15,3423 13,8081
h 0,9000 19,2963 17,3667

Total 31,1748

Produção da Equipe                                              1,00 34,5021
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 34,5021

Unid Custo Consumo Custo Unitário 
M0560 ‐ Desmoldante para formas l 11,3726 0,01852 0,2106
M1205 ‐ Prego de ferro kg 11,9735 0,02718 0,3254
M0290 ‐ Tábua de 2,5 x 10 cm m 3,4537 1,21474 4,1953
M1429 ‐ Tábua de pinho de terceira ‐ E = 2,5 cm m² 30,4239 0,40425 12,2989
Total 17,0302

Unid Custo Consumo Custo Unitário 
Total 0,0000

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário 
M0560 ‐ Desmoldante para fôrmas de madeira ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t ‐ carga e descarga manuais
5914655 0,00002 t 24,4300 0,0005

M1205 ‐ Prego de ferro ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t ‐ carga e 

descarga manuais
5914655 0,00003 t 24,4300 0,0007

M0290 ‐ Tábua de 2,5 x 10 cm ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t ‐ 

carga e descarga manuais
5914655 0,00304 t 24,4300 0,0743

M1429 ‐ Tábua de pinho de terceira ‐ E = 2,5 cm ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 

carroceria de 15 t ‐ carga e descarga manuais
5914655 0,01011 t 24,4300 0,2470

Total 0,3225

Preço de Custo 51,85

Tempo Fixo

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

Mão de Obra
P9801 ‐ Ajudante
P9808 ‐ Carpinteiro

Materiais

Atividades auxiliares

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Código 4805750 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)

Serviço: Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m FIC: 0,06429

Unid: m³

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário

Total 0,0000

Unid. Quant Custo Horário Custo Horário

P9824 ‐ Servente h 1,0000 15,0890 15,0890

Total 15,0890

Produção da Equipe 0,50000 15,0890

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 30,1780

CUSTO DO FIC 1,9401

Preço de Custo 32,12

Mão de Obra

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Código 5212552 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)

Serviço:  Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário

E9076 ‐ Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura  1,00000 1,00 0,00 36,9404 32,0381 36,9404

E9066 ‐ Grupo gerador ‐ 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 12,9320 2,3814 12,9320

Total 49,8724

Unid. Quant Custo Horário Custo Horário

P9801 ‐ Ajudante h 1,0000 15,3423 15,3423

P9822 ‐ Pintor h 2,0000 19,9979 39,9958

Total 55,3381

Produção da Equipe 19,15 105,2105

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,4940

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Total

M3153 ‐ Tinta poliéster em pó kg 62,1928 0,11200 6,9656

Total 6,9656

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total

M3153 Tinta poliéster em pó ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t ‐ 

carga e descarga manuais
5914655 0,00011 t 24,4300 0,0027

Total 0,0027

Preço de Custo 12,46

Mão de Obra

Materiais

Tempo Fixo

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Código 5213417 ‐ SICRO/AP ‐ JANEIRO/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)

Serviço:  Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III

Unid: m²

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário

E9568 ‐ Furadeira de impacto de 12,5 mm ‐ 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1659 0,1071 0,0250

E9066 ‐ Grupo gerador ‐ 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,9320 2,3814 6,2323

E9623 ‐ Máquina de bancada guilhotina ‐ 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,5953 7,7102 2,5291

E9622 ‐ Máquina de bancada universal para corte de chapa ‐ 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,9903 3,0548 2,4050

E9507 ‐ Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,48193 1,00 0,00 10,3094 6,3783 4,9684

Total 16,1598

Unid. Quant Custo Horário Custo Horário

P9801 ‐ Ajudante h 2,0000 15,3423 30,6846

P9830 ‐ Montador h 1,0000 21,3615 21,3615

P9823 ‐ Serralheiro h 1,0000 19,8771 19,8771

P9824 ‐ Servente h 2,0000 15,0890 30,1780

Total 102,1012

Produção da Equipe 4,00 118,2610

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 29,5653

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Total

M1367 ‐ Chapa fina em aço galvanizado kg 9,3729 11,77500 110,3659

M3235 ‐ Película retrorrefletiva tipo I m² 116,3901 1,00000 116,3901

M3237 ‐ Película retrorrefletiva Tipo III m² 183,6455 0,40000 73,4582

Total 300,2142

Unid Custo Consumo Custo Unitário 

5212552 ‐ Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço m² 12,4623 1,00000 12,4623

Total 12,4623

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total

M1367 ‐ Chapa fina em aço galvanizado ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 

de 15 t ‐ carga e descarga com caminhão guindauto
5914333 0,01178 t 24,2200 0,2853

M3235 ‐ Película retrorrefletiva tipo I ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 

15 t ‐ carga e descarga manuais
5914655 0,00044 t 24,4300 0,0107

M3237 ‐ Película retrorrefletiva tipo III ‐ Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria 

de 15 t ‐ carga e descarga manuais
5914655 0,00019 t 24,4300 0,0046

Total 0,3007

Preço de Custo 342,54

Mão de Obra

Materiais

Tempo Fixo

Atividades auxiliares

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Código 5914333 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)

Serviço: Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t ‐ carga e descarga com caminhão guindauto

Unid: t

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário

E9592 ‐ Caminhão carroceria com capacidade de 15 t ‐ 188 kW 2,00000 0,53 0,47 198,6908 51,7132 259,2227

E9686 ‐ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m ‐ 136 kW 1,00000 1,00 0,00 228,1719 80,0465 228,1719

Total 487,3946

Unid. Quant Custo Horário Custo Horário

P9824 ‐ Servente h 2,0000 15,0890 30,1780

Total 30,1780

Produção da Equipe 21,37 517,5726

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 24,2196

Preço de Custo 24,22

Mão de Obra

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Código 5914363 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)

Serviço:  Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³

Unid: t

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário

E9146 ‐ Caminhão silo com capacidade de 30 m³ ‐ 265 kW 1,00000 1,00 0,00 341,9426 71,2696 341,9426

Total 341,9426

Produção da Equipe 25,97 341,9426

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 13,1668

Preço de Custo 13,17

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Código 5914374 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)

Serviço:  Transporte com caminhão basculante de 10 m³ ‐ rodovia em revestimento primário FIC: 0,06429

Unid: tkm

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário

E9579 ‐ Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ ‐ 188 kW 1,00000 1,00 0,00 201,5344 53,0609 201,5344

Total 201,5344

Produção da Equipe 311,25 201,5344

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,6475

CUSTO DO FIC 0,0416

Preço de Custo 0,69

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  



Código 5914647 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)

Serviço:  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ ‐ carga com carregadeira de 3,40 m³

Unid: t

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário

E9579 ‐ Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ ‐ 188 kW 3,00000 0,86 0,14 201,5344 53,0609 542,2443

Total 542,2443

Produção da Equipe 457,16 542,2443

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 1,1861

Preço de Custo 1,19

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Código 5914649 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)

Serviço: Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ ‐ carga em usina de asfalto

Unid: t

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário

E9579 ‐ Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ ‐ 188 kW 3,00000 0,81 0,19 201,5344 53,0609 519,9732

Total 519,9732

Produção da Equipe 99,60 519,9732

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 5,2206

Preço de Custo 5,22

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Código 5914655 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)

Serviço: Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t ‐ carga e descarga manuais

Unid: t

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t ‐ 188 kW 1,00000 1,00 0,00 198,6908 51,7132 198,6908

Total 198,6908

Unid. Quant Custo Horário Custo Horário

P9824 ‐ Servente h 6,0000 15,0890 90,5340

Total 90,5340

Produção da Equipe 11,84 289,2248

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 24,4278

Preço de Custo 24,43

Mão de Obra

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Código 5915474 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)

Serviço: Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t ‐ carga e descarga manuais

Unid: t

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário

E9687 ‐ Caminhão carroceria com capacidade de 5 t ‐ 115 kW 1,00000 1,00 0,00 110,8790 40,5030 110,8790

Total 110,8790

Unid. Quant Custo Horário Custo Horário

P9824 ‐ Servente h 4,0000 15,0890 60,3560

Total 60,3560

Produção da Equipe 7,76104 171,2350

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 22,0634

Preço de Custo 22,06

Mão de Obra

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD



Código 6416078 ‐ SICRO/AP ‐ ABRIL/2021 (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)

Serviço:  Usinagem de concreto asfáltico ‐ faixa C ‐ areia e brita comerciais

Unid: t

Prod. Improd. Prod. Improd. Custo Horário

E9559 ‐ Aquecedor de fluido térmico ‐ 12 kW 1,00000 1,00 0,00 52,3138 28,4279 52,3138

E9584 ‐ Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ ‐ 106 kW 1,00000 0,80 0,20 135,4227 61,8002 120,6982

E9021 ‐ Grupo gerador ‐ 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 326,8410 14,7141 326,8410

E9558 ‐ Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

E9689 ‐ Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h ‐ 260 kW 1,00000 1,00 0,00 914,2333 458,9579 914,2333

Total 1511,2407

Unid. Quant Custo Horário Custo Horário

P9824 ‐ Servente h 4,0000 15,0890 60,3560

Total 60,3560

Produção da Equipe 99,60 1571,5967

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 15,7791

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Total

M0028 ‐ Areia média M3 79,2400 0,32475 25,7332

M0005 ‐ Brita 0 M3 108,8943 0,06245 6,8004

M0191 ‐ Brita 1 M3 78,0518 0,06245 4,8743

M0344 ‐ Cal hidratada ‐ a granel KG 0,3901 56,20000 21,9236

M1941 ‐ Óleo combustível 1A L 4,4008 8,00000 35,2064

M1103 ‐ Pedrisco M3 89,6789 0,13739 12,3210

Total 106,8589

Atividades auxiliares Unid Custo Consumo Custo Unitário 

Total 0,0000

Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Total

M0028 ‐ Areia média ‐  Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,48713 t 1,1900 0,5797

M0005 ‐ Brita 0 ‐ Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,1900 0,1115

M0191 ‐ Brita 1 ‐ Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,09368 t 1,1900 0,1115

M0345 ‐ Cal hidratada ‐ Caminhão carroceria 15 t 5914363 0,05620 t 13,1700 0,7402

M1103 ‐ Pedrisco ‐ Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,20609 t 1,1900 0,2452

Total 1,7880

Preço de Custo 124,43

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ (RAMAL DO PORTO DO CÉU) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐DPCN/MD

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMPOSIÇÕES AUXILIARES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Tempo Fixo

Equipamentos Qtde
     UTILIZAÇÃO         CUSTO OPERACIONAL  

Mão de Obra

Materiais



codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneração

Valor com 
Desoneração

Coeficiente Valor sem 
Desoneração

Valor com 
Desoneração

C  10549 Encargos Complementares - Servente Provisórios h  3,55  3,55  1,2  4,26  4,26

C  10550 Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h  3,46  3,46  0,5  1,73  1,73

I  2540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos Material kg  3,50  3,50  0,52  1,82  1,82

I  2684 Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar Material kg  1,09  1,09  4,0  4,36  4,36

I  6897 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para 
deficiente visual

Material m²  52,16  52,16  1,05  54,76  54,76

I  00004750 PEDREIRO Mão de Obra H  13,99  12,08  0,5  6,99  6,04

I  00006111 SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H  10,55  9,11  1,2  12,66  10,93

Unidade m²
Valor sem  86,60
Valor com  83,91

Data  08/2021 
Estado Sergipe
Tipo Azulejos e Cerâmicas

Composição ORSE - 7324
Código  7324 
Descrição Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base
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codigo Descrição Tipo Unidade Valor sem 
Desoneração

Valor com 
Desoneração

Coeficiente Valor sem 
Desoneração

Valor com 
Desoneração

C  77 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água Aterros / Reaterros / Compactações m³  165,30  160,98  0,4  66,12  64,39

C  98 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

Alvenarias de Pedra e Concretos para 
Fundações

m³  445,70  441,64  0,26  115,88  114,82

C  2323 Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, 
verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

Outras Pinturas m²  6,78  6,11  1,2  8,13  7,33

C  2497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m

Escavação Manual em Área Urbana m³  42,30  37,98  0,4  16,92  15,19

C  2624 Remoção e reposição de meio-fio Meios-Fios e Guias m  14,12  13,11  2,2  31,06  28,84

C  3644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual Pavimentações Externas m²  12,62  11,27  2,64  33,31  29,75

C  9182 Demolição de concreto com martelete e compressor Demolições / Remoções m³  62,15  62,15  0,17  10,56  10,56

Unidade un
Valor sem  282,01
Valor com  270,90

Data  08/2021 
Estado Sergipe
Tipo Pisos : Cimentados, em Concreto Simples, tipo Tech-Stone e de Alta Resistência

Composição ORSE - 12214
Código  12214 
Descrição Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

XIV. MEMÓRIA DE CÁLCULO E DECLARAÇÃO DO BDI SEGUNDO A LEI
13.161/2015



OBRA:

Senhor Diretor do Departamento do Programa Calha Norte,

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdên-

Engenharia foi , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os 
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013
do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abai-
xo, seguida do memorial de cálculo do índice.

(AC)

(S e G)

(R) 

(DF)

(L)

(I)

MACAPÁ/AP, 29 DE OUTUBRO 2021.

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

Construção de rodovias e ferrovias.

ESTADO DO AMAPÁ

DECLARAÇÃO

COM DESONERAÇÃO

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto 
do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

DESCRIÇÃO VALORES DE REFERÊNCIA BDI ADOTADO1º Quartil Médio 2º Quartil

Seguro e Garantia (*) 0,32 0,40 0,74 0,32 
Administração Central 3,80 4,01 4,67 3,80 

Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,02 
Risco 0,50 0,56 0,97 0,50 

TRIBUTOS 9,65 11,15 13,15 11,15 
Lucro 6,64 7,30 8,69 6,64 

4,50 4,50 4,50 4,50 

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00 
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 

FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA
ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1

Responsável Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

ciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de 

TOTAL 25,56            27,10 30,67 26,85 

ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00 3,00 
CPRB



OBRA:

Senhor Diretor do Departamento do Programa Calha Norte,

, pois tornou-se  a  mais  vantajosa  para  esta Administração Pública
,uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os mesmos 
valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-postos estão de 
acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013 do 
Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abai-
xo, seguida do memorial de cálculo do índice.

(AC)

(S e G)

(R) 

(DF)

(L)

(I)

MACAPÁ/AP, 29 DE OUTUBRO 2021.

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA
ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1

Responsável Técnico

CPRB 4,50 4,50 4,50 4,50 
TOTAL 16,54 19,61 22,52 21,24 

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 
ISSQN (**) - - - - 

TRIBUTOS 8,15 8,15 8,15 8,15 
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00 

Despesas Financeiras 0,85 0,85 1,11 1,00 
Lucro 3,50 5,11 6,22 5,10 

Seguro e Garantia (*) 0,30 0,48 0,82 0,65 
Risco 0,56 0,85 0,89 0,86 

1º Quartil Médio 2º Quartil
Administração Central 1,50 3,45 4,49 3,40 

  Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdên-
ciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico  de Engenharia
foi COM DESONERAÇÃO

Fornecimento de materiais e equipamentos.

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

BDI ADOTADO

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal 
do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

XV. MAPA DE COTAÇÕES



UF ‐ OBRA: AMAPÁ ago/21
4,099318116

02713(%):
18,00

jul/14 ago/21 Ir

157972  ‐ Col. 37 270,237 424,088 1,5693

SIGLA CM 30 INSUMO

C CI D (km) CD (R$/kg) CT (R$/kg)

AMAPÁ R$ 4,72611 R$ 5,764 1.574,50 0,425 0,813 6.577,00

SIGLA RR 1C INSUMO

C CI D (km) CD (R$/kg) CT (R$/kg)

AMAPÁ R$ 2,45954 R$ 2,999 1.574,50 0,425 0,813 3.812,00

SIGLA CAP 50 70 INSUMO

C CI D (km) CD (R$/kg) CT (R$/kg)

AMAPÁ R$ 3,30403 R$ 4,029 1.574,50 0,425 0,813 4.842,00

SIGLA

CM 30

RR 1C

CAP 50 70

FORTALEZA/CE‐BELÉM/PA‐SANTANA/AP‐MACAPÁ/AP

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C AMAPÁ R$ 3.812,00

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 AMAPÁ R$ 4.842,00

PREÇO FINAL A SER CONSIDERADO PARA O CÁLCULO DO BDI

INSUMO ESTADO VALOR

ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 AMAPÁ R$ 6.577,00

FORTALEZA/CE‐BELÉM/PA‐SANTANA/AP‐MACAPÁ/AP

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70

ESTADO/ 

REGIÃO

CUSTO (R$/Kg) REFINARIA TRANSPORTE
PI (ton)

LOCALIZAÇÃO

*Para o custo por tonelada multiplicar o valor obtido por 1000

TF ‐ Transporte Fluvial CD = (14,0630 + 0,1925 x D) / 1000 por Kg

FORTALEZA/CE‐BELÉM/PA‐SANTANA/AP‐MACAPÁ/AP

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C

ESTADO/ 

REGIÃO

CUSTO (R$/Kg) REFINARIA TRANSPORTE
PI (ton)

LOCALIZAÇÃO

ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30

ESTADO/ 

REGIÃO

CUSTO (R$/Kg) REFINARIA TRANSPORTE
PI (ton)

LOCALIZAÇÃO

CD = (26,939 + 0,299 x D) / 1000 por Kg D → Distância de transporte entre a origem do material 

até a usina de asfaltoRLN ‐ Rodovia em Leito Natural CD = (26,939 + 0,412 x D) / 1000 por Kg

(1) Equações Tafifárias conforme DNIT

CT → Custo total de transporte (R$/kg)

Ir → índice de reajustamento entre o período jul/14 e a úl ma data-base disponível

CÁLCULO DO PREÇO DO INSUMO (SEM BDI)

PI → Preço do insumo betuminoso sem BDI (R$/kg)

PLANILHA DE CÁLCULO DOS PREÇOS DOS INSUMOS BETUMINOSOS

OBRA: Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐

ENDEREÇO: MACAPÁ/AP

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO

 Índice de Obras Rodoviárias ‐ Pavimentação ‐ Série 

METODOLOGIA DE CÁLCULO DE ACORDO COM A PORTARIA DNIT Nº 1078 DE 11 DE AGOSTO DE 2015 + PORTARIA 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017

DADOS DE ENTRADA

DATA‐BASE:

CÁLCULO DO CUSTO UNITÁRIO DO INSUMO COM ICMS (CI)

CI → custo unitário do insumo com ICMS (R$/kg)     C → custo do produto sem ICMS (preço ANP)     ICMS → Alíquota do ICMS 

na unidade federativa da obra

CÁLCULO DO CUSTO DE TRANSPORTE (CT)

Natureza do Transporte Equações Tarifárias de Transporte

RP ‐ Rodovia Pavimentada CD = (26,939 + 0,253 x D) / 1000 por Kg CD → Custo Direto do Transporte

INSUMOS

RRP ‐ Rodovia em Revestim. Primário
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UF ‐ OBRA: AMAPÁ ago/21
4,099318116

02713(%):
18,00

PLANILHA DE CÁLCULO DOS PREÇOS DOS INSUMOS BETUMINOSOS

OBRA: Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) ‐ Convênio: 898697/2020 ‐

ENDEREÇO: MACAPÁ/AP

METODOLOGIA DE CÁLCULO DE ACORDO COM A PORTARIA DNIT Nº 1078 DE 11 DE AGOSTO DE 2015 + PORTARIA 434 DE 14 DE MARÇO DE 2017

DADOS DE ENTRADA

DATA‐BASE:

26,85% 21,24%

CM 30

RR 1C

CAP 50 70

ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 AMAPÁ  R$ 7.973,95 

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C AMAPÁ  R$ 4.621,67 

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 AMAPÁ  R$ 5.870,44 

(*) BDI para insumos betuminosos =15% conforme Portaria do DNIT nº 1078 de 11 de agosto de 2015 (caso onerado)

SIGLA INSUMO
PREÇO FINAL (POR TONELADA) A CONSIDERAR NO ORÇAMENTO

ESTADO ONERADO DESONERADO

BDI DA OBRA BDI INSUMOS BETUMINOSOS
ONERADO: ONERADO:

DESONERADO: DESONERADO:

CÁLCULO DO PREÇO FINAL DO INSUMO (C/ BDI)
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Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

Mês Produto Estado Preço

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Acre ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Alagoas ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Amapá ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Amazonas 5,23372

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Bahia ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Ceará 4,72611

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Distrito Federal ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Espírito Santo ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Goiás 4,96813

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Maranhão ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Mato Grosso 5,44079

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Mato Grosso do Sul ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Minas Gerais ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Pará ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Paraíba ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Paraná 4,72028

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Pernambuco ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Piauí ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Rio de Janeiro ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Rio Grande do Norte ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Rio Grande do Sul ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Rondônia ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Roraima ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Santa Catarina ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 São Paulo ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Sergipe ‐

ago/21 ASFALTOS DILUÍDOS CM‐30 Tocantins ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Acre ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Alagoas ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Amapá ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Amazonas 3,42663

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Bahia 3,24930

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Ceará 3,30403

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Distrito Federal ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Espírito Santo ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Goiás 3,76214

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Maranhão ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Mato Grosso 3,83905

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Mato Grosso do Sul 3,72909

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Minas Gerais 3,49164

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Pará 3,68692

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Paraíba ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Paraná 3,69657

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Pernambuco ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Piauí ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Rio de Janeiro 3,89594

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Rio Grande do Norte ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Rio Grande do Sul 3,63551

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Rondônia ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Roraima ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Santa Catarina ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 São Paulo 3,85398

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Sergipe ‐

ago/21 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP‐50‐70 Tocantins ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Acre ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Alagoas ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Amapá ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Amazonas ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Bahia ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Ceará 2,45954

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Distrito Federal ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Espírito Santo ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Goiás ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Maranhão ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Mato Grosso ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Mato Grosso do Sul 2,65674

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Minas Gerais 2,39317

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Pará ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Paraíba ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Paraná 2,44727

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Pernambuco ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Piauí ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Rio de Janeiro 2,55420

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Rio Grande do Norte ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Rio Grande do Sul 2,52460

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Rondônia ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Roraima ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Santa Catarina ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C São Paulo 2,64545

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Sergipe ‐

ago/21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR‐1C Tocantins ‐

Nota 1: Preços à vista, sem frete, com todos os impostos inclusos, à exceção do ICMS, do PIS/Pasep e da Cofins.

Nota 2: As informações são baseadas em dados preliminares, portanto sujeitos a reprocessamento por parte dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 729/2018.

Nota 3: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)



22/10/2021 08:13 de Macapá, AP a Novo Horizonte, Santana - AP, 68925-000 - Google Maps

https://www.google.com.br/maps/dir/0.0128578,-51.2114821/-0.0608646,-51.1671724/@-0.0142174,-51.2230912,13781m/am=t/data=!3m2!1e3!4… 1/2

Imagens ©2021 TerraMetrics, Maxar Technologies, CNES / Airbus, Imagens ©2021 CNES / Airbus, Landsat / Copernicus,
Maxar Technologies, U.S. Geological Survey, Dados do mapa ©2021 Google

2 km 

AP
Macapá

Continue até Macapá

1. Siga na direção sudeste

2. Curva suave à direita

3. Vire à direita

4. Continue para R. São Francisco de Assis

Continue na Rod. Duca Serra até Novo Horizonte, Santana

5. Vire à direita na Rod. Duca Serra/AP-010/AP-440
Continue na AP-010/AP-440

6. Na rotatória, pegue a 2ª saída para a Rod. Duca
Serra em direção a Santana

7. Curva suave à direita na Av. Santana

8. Av. Santana faz uma curva suave à esquerda e se
torna R. Cláudio Lúcio Monteiro

16 min (6,6 km)

4,2 km

550 m

900 m

900 m

12 min (10,1 km)

2,5 km

4,5 km

1,5 km

1,5 km

De carro 17,5 km, 32 minde Macapá, AP a Novo Horizonte, Santana - AP,
68925-000

Felipe William
Realce



21/10/2021 23:11 de Terminal Petroquímico de Miramar | Companhia Docas do Pará, Av. Arthur Bernardes, 3921 - Miramar, Belém - PA a Petr…

https://www.google.com.br/maps/dir/-1.4032775,-48.4926646/Petrobras+LUBNOR+-+Refinaria+Lubrificantes+e+Derivados+do+Nordeste+-+Ave… 1/6

Dados do mapa ©2021 Google 100 km 

Av. Arthur Bernardes, 3921 - Miramar, Belém - PA

Terminal Petroquímico de Miramar |
Companhia Docas do Pará

Pegue a Av. Arthur Bernardes, Av. Júlio César e Av. Pedro
Álvares Cabral até BR-010/BR-316 em Castanheira

1. Siga na direção norte na Av. Arthur Bernardes em
direção à Av. Oeste

2. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Av. Pará

3. Na rotatória, pegue a 1ª saída para a Av. Júlio
César

Você verá Hotel Vila Rica Belém (à direita em 1,6 km)

4. Curva suave à direita na rampa de acesso a BR-
316/Aeroporto

5. Pegue a Av. Pedro Álvares Cabral
Você verá Casa Fátima (à esquerda em 2,3 km)

6. Mantenha-se à esquerda para permanecer na Av.
Pedro Álvares Cabral

7. Continue para Passagem Raínha dos Corações

16 min (8,8 km)

1,6 km

500 m

2,7 km

220 m

3,2 km

350 m

56 m

De carro 1.557 km, 24 hde Terminal Petroquímico de Miramar |
Companhia Docas do Pará, Av. Arthur Bernardes, 3921 - Miramar, Belém -
PA a Petrobras LUBNOR - Re�naria Lubri�cantes e Derivados do Nordeste

Felipe William
Realce



TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 340,394 344,881 353,221 353,714 359,974 365,188 372,044 379,212 1,927 13,300 16,917

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 366,402 374,507 381,784 388,657 397,713 407,211 415,121 418,723 0,868 16,521 26,237

PAVIMENTAÇÃO DEZ/2000=100 379,921 386,507 394,165 399,117 408,293 413,429 418,124 424,088 1,426 13,204 17,206

CONSULTORIA ( Supervisão e Projetos) DEZ/2000=100 245,714 245,836 245,977 247,326 247,645 249,937 251,077 251,964 0,353 2,720 4,073

DRENAGEM DEZ/2000=100 347,382 351,830 357,046 361,446 364,619 368,592 374,962 379,995 1,342 10,927 17,386

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEZ/2000=100 324,820 330,791 337,724 342,873 348,339 354,424 360,288 371,567 3,130 16,051 18,696

PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000=100 304,114 307,046 310,489 313,686 317,229 322,921 327,988 332,110 1,257 9,761 18,153

CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DEZ/2000=100 324,142 326,532 329,986 331,454 334,121 337,128 340,956 344,042 0,905 7,266 9,786

LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 707,046 765,372 764,308 763,320 930,526 929,638 935,390 981,556 4,936 38,938 50,056

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (Sem Aço) DEZ/2000=100 347,011 353,570 358,184 362,148 365,581 370,689 378,593 385,005 1,694 11,938 17,485

IGP - DI AGO/1994=100 951,395 977,133 998,344 1020,495 1055,167 1056,343 1071,615 1070,147 -0,137 15,754 28,205

ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO  AGO/1994=100 852,809 868,929 880,265 888,191 907,899 927,512 935,359 939,699 0,464 11,172 16,681

VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO AGO/1994=100 1056,429 1281,923 1302,210 1350,054 1389,179 1431,434 1430,380 1420,478 -0,692 36,825 71,068

PRODUTOS SIDERÚRGICOS DEZ/2007=100 263,136 304,206 317,695 342,608 360,659 381,079 387,124 397,746 2,744 57,605 94,551

PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO MAR/1999=100 454,344 462,931 468,972 473,193 483,693 494,141 498,321 500,633 0,464 11,172 16,681

SINALIZAÇÃO VERTICAL MAI/2005=100 208,261 211,043 216,999 220,528 223,575 226,074 228,833 231,750 1,275 12,415 16,428

ASFALTO DILUÍDO DEZ/2000=100 836,679 868,354 862,470 870,999 1015,104 1018,274 1026,217 1044,189 1,751 25,278 36,051

CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 733,975 803,514 799,434 798,060 993,157 992,064 997,295 1052,007 5,486 43,232 55,176

EMULSÕES (RR1C E RR2C) DEZ/2000=100 666,401 718,828 721,437 720,352 863,067 861,990 868,414 909,223 4,699 36,662 47,178

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEZ/2016=100 117,054 117,721 118,963 119,377 120,143 121,126 121,834 122,547 0,585 5,548 7,317

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DEZ/2016=100 120,261 122,127 126,224 125,924 127,918 129,470 132,044 134,671 1,989 12,762 18,988

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 120,893 123,333 126,792 128,092 130,066 132,302 134,913 135,967 0,781 14,225 19,321

ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADO Dez/2018=100 114,593 122,234 123,815 124,870 142,973 142,696 143,989 149,339 3,715 31,386 39,243
ÍNDICE DE ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO Dez/2018=100 113,188 121,978 123,171 123,520 146,513 146,130 146,648 152,930 4,284 35,114 44,022
ÍNDICE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO Dez/2018=100 118,285 123,374 124,123 126,189 142,540 141,868 143,845 148,280 3,083 26,557 32,226
ÍNDICE DE ASFALTO BORRACHA Dez/2018=100 116,737 126,378 126,852 126,764 152,301 151,957 152,781 160,003 4,727 37,224 48,800
ÍNDICE DE SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICAS Jul/2021=100 101,693 1,693 1,693

O reajustamento dos serviços deve ser realizado de acordo com a Instrução de Serviço nº 01/2019, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 004, de 07 de Janeiro de 2019.

ÍNDICES  DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

01/21 02/21 03/21 09/21 10/21 11/21 12/21

Mês de Referência: Agosto de 2021

VARIAÇÃO NOS 

ÚLTIMOS 12 MESES 

VARIAÇÃO 

NO MÊS

ACUMULADO 

NO ANO
DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES 

XVI. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

OBRA: Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD
LOCAL: MACAPÁ/AP
DATA: 06/11/2021

30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de
Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

R$ 706.210,58 R$ 158.848,28 R$ 271.711,11 R$ 223.652,12 R$ 51.999,08

22,49% 38,47% 31,67% 7,36%

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de
Macapá (Ramal do Porto do Céu) - Convênio: 898697/2020 -DPCN/MD

R$ 706.210,58 R$ 158.848,28 R$ 271.711,11 R$ 223.652,12 R$ 51.999,08

22,49% 38,47% 31,67% 7,36%
1 ADMINISTRAÇÃO R$ 41.463,92 R$ 8.844,25 R$ 16.150,20 R$ 13.376,26 R$ 3.093,21

100,00% 21,33% 38,95% 32,26% 7,46%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 71.555,27 R$ 59.390,87 R$ 4.293,32 R$ 4.293,32 R$ 3.577,76

100,00% 83,00% 6,00% 6,00% 5,00%
3 TERRAPLANAGEM R$ 3.241,56 R$ 1.620,78 R$ 1.620,78

100,00% 50,00% 50,00%
4 PAVIMENTAÇÃO R$ 205.091,03 R$ 41.018,21 R$ 102.545,52 R$ 61.527,31

100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
5 INSUMOS BETUMINOSOS R$ 239.870,84 R$ 47.974,17 R$ 119.935,42 R$ 71.961,25

100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
6 CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA R$ 135.829,34 R$ 27.165,87 R$ 67.914,67 R$ 40.748,80

100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
7 SINALIZAÇÃO R$ 9.158,62 R$ 4.579,31 R$ 4.579,31

100,00% 50,00% 50,00%
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI): R$ 530.049,79 R$ 118.888,87 R$ 205.485,06 R$ 167.638,55 R$ 38.037,33

BDI (26,85%): R$ 125.212,22 R$ 29.769,70 R$ 40.751,77 R$ 40.729,00 R$ 13.961,75

BDI (21,24%): R$ 50.948,57 R$ 10.189,71 R$ 25.474,28 R$ 15.284,57 R$ 0,00

DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI): R$ 706.210,58 R$ 158.848,28 R$ 271.711,11 R$ 223.652,12 R$ 51.999,08

TOTAL MENSAL  (%): 22,49% 38,47% 31,67% 7,36%

TOTAL ACUMULADO: 22,49% 60,96% 92,63% 100,00%

Periodo da Obra

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

Valor
Macro 

Serviço
Serviço

FELIPE WILLIAM RODRIGUES NOGUEIRA FROTA
ENG. CIVIL - RNP nº 060623102-1

Página 1 de 1
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Plantas do Projeto
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XVII. MAPAS OU CROQUIS
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XVIII. PLANTAS
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CONVENIENTE:

OBRA:

LOCAL

AUTOR DO PROJETO
DATA

DIM

ESC

PREFEITO MUNICIPAL:

SECRETÁRIO DE OBRAS:

REFERÊNCIAS

PAVIMENTAÇÃO

MODIFICAÇÕES
A

B      

C

D

INDICADA

METROVISTO

CONTEUDO:

FOLHATIPO

2021
ANO

ASSINATURA DO AUTOR PROJ.

E

F

Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas no município de
Macapá (Ramal do Porto do Céu)

Desenhista Técnico

09/2021

CONVENIO N° 898697/2020 -DPCN/MD: 

MINISTÉRIO DA DEFESA

PCN
PROGRAMA CALHA NORTE

G

H

PREFEITURA DE MACAPÁ MACAPÁ - AMAPÁ

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

FELIPE WILLIAM

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN

BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO

ANSELMO JUNIOR

PRANCHA A1 (900 x 594 MM)

SIN















DESCRIÇÃO  ÁREA UNITÁRIA (m²) QUANT. (und) TOTAL

Rampa em Concreto - 02 02 und

Piso Tátil Alerta em 
Concreto 25x25cm, amarelo

0,0625 36 2,25 m²

RAMPA ACESSIBILIDADE

PLANTA BAIXA_RAMPA
Escala: 1/50

CORTE_RAMPA
Escala: 1/50

PREFEITURA DE MACAPÁ
CONVENIENTE:

OBRA:

LOCAL

AUTOR DO PROJETO
DATA

DIM

ESC

PREFEITO MUNICIPAL:

SECRETÁRIO DE OBRAS:

REFERÊNCIAS

PAVIMENTAÇÃO

MODIFICAÇÕES

A

B      

C

D

INDICADA

METRO

MACAPÁ - AMAPÁ

VISTO

CONTEUDO:

FOLHATIPO

01/012021
ANO

ASSINATURA DO AUTOR PROJ.

E

F

Desenhista Técnico

08 / 2021

PCN
MINISTÉRIO DA DEFESA

PROGRAMA CALHA NORTE
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H

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN

BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO

FELIPE WILLIAM ANSELMO JUNIOR

PREFEITURA DE MACAPÁ
CONVENIENTE:

OBRA:

LOCAL

AUTOR DO PROJETO
DATA

DIM

ESC

PREFEITO MUNICIPAL:

SECRETÁRIO DE OBRAS:

REFERÊNCIAS

PAVIMENTAÇÃO

MODIFICAÇÕES

A

B      

C

D

INDICADA

METRO

MACAPÁ - AMAPÁ

VISTO

CONTEUDO:

FOLHATIPO

ACE2021
ANO

ASSINATURA DO AUTOR PROJ.

E

F
PROJETO DE ACESSIBILIDADE

Desenhista Técnico

09 / 2021

PCN
MINISTÉRIO DA DEFESA

PROGRAMA CALHA NORTE

G

H

ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FURLAN

BENEDITO ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO

FELIPE WILLIAM ANSELMO JUNIOR

RAMAL DO PORTO DO CÉU
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XIX. ANÁLISE DO PROJETO DE ENGENHARIA - 2021ANA4630 - DPCN



MINISTÉRIO DA DEFESA 
SECRETARIA GERAL 
DEPARTAMENTO DO PROGRAMA CALHA NORTE  

 
ANÁLISE DE PROJETO DE ENGENHARIA  

2021ANA4630 Conv 226_2020 (898697) - Apto à Aprov. 
 

 

(I). Esta análise foi realizada sobre arquivos dispostos na Plataforma+Brasil na ABA 
Projeto Básico / Termo de Referência, enviados para análise devido as correções da P.O. 
lançada no SICONV. Os arquivos foram conferidos e apresentam conformidade com base 
nas pendências apontadas ao convenente. 

(II). A presente análise se refere tão somente às peças do projeto atualmente 
apresentadas eximindo este técnico e ao Programa da responsabilidade sobre futuras 
alterações de projeto e seus possíveis reflexos. 

(III). Caso seja identificado alteração nos quantitativos dos projetos apresentados neste 
convênio, este técnico reforça que foi realizada a devida aprovação conforme a P.O. 
apresentada e inserida no SICONV. Portanto este analista se exime de responsabilidades 
devido à falta de dados que poderiam auxiliar no levantamento de quantitativo da 
memória de cálculo do projeto básico. 

(IV). É prudente alertar que o presente objeto compreende construção, portanto, não 
serão admitidos serviços de recuperação e nem de aproveitamento nas peças existentes. 
Caso o convenente insista no aproveitamento ou na execução, estas serão glosadas no 
cômputo final, durante a vistoria técnica, bem como as mesmas deverão estar situadas 
em ruas pavimentadas, em estado aceitável de conservação, portanto tal fato é de 
responsabilidade do autor do projeto. 

 (V). Apesar do Sistema de Convênios – SICONV estar em pleno funcionamento, ainda, se 
faz necessário que as peças do projeto básico de engenharia sejam encaminhadas, 
fisicamente, ao PCN. O encaminhamento apenas por meio eletrônico será avaliado, pelo 
analista designado pela DIENG, quanto à sua pertinência a partir da segunda análise do 
projeto encaminhado fisicamente. 

(VI). Ratifica-se que a solução apresentada no projeto básico para cumprimento do 
objeto, tanto quanto a elaboração e bem como a escolha tecnológica à ser aplicada são de 
inteira responsabilidade do responsável técnico oficialmente representado por meio da 
ART/RRT, não cabendo à este analista juízo de valor sobre as escolhas adotadas pelo 
mesmo.   

(VII). Preço abaixo da planilha de referência é de total responsabilidade do orçamentista 
responsável pelo projeto. 

(VIII). Os cálculos e os projetos, principalmente no tocante à parte estrutural, são de 
inteira responsabilidade dos seus autores que são conhecedores da região do local da 
obra e têm as informações necessárias à execução do projeto. 
 

1. Município/Local-UF: ESTADO DO AMAPÁ - AP 

2. Obra: Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem e Calçadas no Município de 

Macapá-AP. 

(*) Este é o objeto celebrado no Termo de Convênio. 

3. Valor: 

PCN: R$ 636.000,00(*) 
Contrapartida: R$ 70.665,00(*) 
TOTAL: R$ 706.665,00(*) 

 
(*) Valores celebrados no Termo de Convênio. 

APTO À APROVAÇÃO 



 

  

4. Análise Documental e de Quantitativos, Custos e Prazo: 

a. Memorial Descritivo: OK 

b. Especificações Técnicas: OK 

c. Declaração de Conformidade em Acessibilidade e Lista de Verificação em 
Acessibilidade: OK 

d. Memória de cálculo e declaração do BDI segundo a Lei 13.161/2015: OK 

e. Cronograma físico-financeiro (120 dias): OK 

f. Orçamento descritivo: OK 

g. Composição de custo: OK 

h. Memória de cálculo: OK 

i. Plantas do projeto: OK 

j. Mapa ou croquis: OK 

k. Fotos: OK 

l. ART do profissional técnico responsável pela elaboração do projeto: OK 

m. Indicação de engenheiro fiscal da obra: OK 

n. Declaração de fornecimento de energia elétrica e de viabilidade hidrosanitária: OK 

o. Declaração de cumprimento das exigências contidas no Inciso XVI do Art. 17 da Lei 
nº 13.707, de 14 de agosto de 2018: OK 

5. OBSERVAÇÕES: 

a. Esta análise se refere aos documentos do processo n° 60414.000530/2020-70. 

b. Os documentos que orientam a apresentação de projetos e as planilhas SINAPI podem ser 
obtidos no site do Ministério da Defesa. Para tanto, acesse o sítio www.defesa.gov.br. Na guia 
lateral esquerda, acesse Programas e Projetos/Programa Calha Norte. Na guia lateral 
direita, acesse Convênios. Clique em Convênios e Contratos de Repasse: Normas e 
Instruções – 2018. Os documentos estão no formato PDF (Adobe Acrobat) e não serão 
disponibilizados em outro formato. A placa da obra deve seguir o padrão da Presidência da 
República e disponível em www.presidencia.gov.br na seção Marcas do Governo Federal. Ver 
Manual do PCN. 

c. Caso necessite de esclarecimentos adicionais sobre a análise técnica, entre em contato: 

 
Eng. Almeida - Ten Cel Hibernon - Ten Diogo – Ten Luiz Felipe  – Eng. Alexandre Lopes 

(61) 2023-5110/5505/5510/5240 (21) 98207-3637 
Email: alexandre.lopes@defesa.gov.br 

 
 

Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. 
 

 

 
_______________________________________________ 

ALEXANDRE DE MACEDO FERNANDES LOPES 
Engenheiro Civil 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO    DE    EMPREITADA    A    PREÇOS 
...........QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, 
COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO AMAPÁ, 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO 
DE TRANSPORTES – SETRAP, E DO OUTRO, 

COMO         CONTRATADA         A         EMPRESA 
.................................... PARA SERVIÇO 
DE............................... NA FORMA ABAIXO 
ESTABELECIDA: 

 

PREÂMBULO 
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 
DA FINALIDADE E FUNDAMENTO LEGAL 
(1) DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES – O ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – SETRAP, com sede na Rodovia BR-210, km 0 , 
s/n – São Lázaro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 00.394.577/0001-25, Órgão da Administração 
Direta, pessoa jurídica de direito público interno, representada pelo Sr. Secretário de Estado de 
Transporte,..............., nacionalidade ................................., estado civil ......................., residente e 
domiciliado ........., Nº............., Bairro......., Município ........., portador de Carteira de Identidade nº 
........................., expedida pela ....................., inscrito no CPF/MF sob o nº ........................................ , 
e do outro lado, como CONTRATADA, A EMPRESA ........................... com sede ........................... , 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº.............................., representada por............, Brasileiro.   , portador da 
carteira identidade de nº..........., CPF nº........, residente e domiciliado à......., bairro ........, na cidade 
de .........., conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsável 
Técnico...........................portador da carteira profissional nº ........................... , expedida pelo CREA - 
........... da    Região. 

 

(2) DA FINALIDADE – O presente Contrato tem por finalidade formalizar o relacionamento contratual 

com vistas a execução dos trabalhos definidos e especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO, 
sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada em despacho(s) datado de do Secretário de 
Estado de Transportes .............. exarado no Processo Administrativo PRODOC N°: 
0044.0093.2254.0010/2021-DET /SETRAP, SIGA nº 00000/SETRAP/2021. 

 

(3) DO FUNDAMENTO LEGAL – Esta adjudicação decorre de licitação sob a modalidade de 
Concorrência Pública nos termos e condições do Edital Tomada de Preços nº 000/2021- 
CPL/SETRAP cujo resultado foi homologado em data de ................ pelo Sr. Secretário de Estado de 

Transportes, conforme consta do Processo Administrativo acima mencionado, submetendo-se as 
partes às disposições constantes da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores, às 
cláusulas e condições aqui estabelecidas e às Normas vigentes na SETRAP. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS 

NO MUNICÍPIO DE MACAPÁ-AP (RAMAL DO PORTO DO CÉU). 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, 

aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais 
poderá ocorrer, inclusive quanto à habilitação e qualificação do CONTRATADO no certame licitatório, 
salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e suas 
alterações posteriores. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada durante a execução da obra deverá manter-se em 
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compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO – A obra contratada sob a forma de 
Empreitada por preço unitário, de acordo com o Projeto e o Quadro de Quantidades constante do 
Edital, atendida as especificações fornecidas pela SETRAP, devendo a Contratada alocar todos os 
equipamentos, pessoal e materiais necessários, tomando todas as medidas para assegurar um 
controle de qualidade adequado. Será observado o disposto nas cláusulas a seguir. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a execução dessa obra, além de serem observadas as metodologias 

e especificações anexas ao projeto básico, deverão ser respeitadas as Normas Técnicas Brasileiras 
vigentes, cujas Especificações Técnicas têm por finalidade estabelecer critérios para a execução das 

etapas da obra e classificar os materiais a serem empregados em sua execução. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS UNITÁRIOS – Os preços unitários correspondentes a cada 
serviço da obra contratada são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação 
acima referida, cujas planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente 
rubricados pelos representantes das partes contratantes. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO – O pagamento será efetuado conforme cronograma de 

desembolso físico-financeiro previsto neste Projeto Básico e de acordo com o levantamento dos 
trabalhos executados e atestados pela fiscalização da Contratante 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencadas nas 

disposições determinadas pelos Órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 
normativas vigentes. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento referente a cada medição será liberado mediante 

comprovação, pela contratada, da Regularidade Fiscal. A contratada deverá apresentar, atualizado, 
para fins de pagamento, os seguintes documentos: 

 

I - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da 

licitante ou outra equivalente, na forma da lei; 
 Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Estaduais e de Dívida Ativa do Estado e 
Município. 
 Certidão Negativa quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. 
II- Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
III - Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa) (CNDT), 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; 
IV - A prova de regularidade com Fazenda Federal mediante apresentação da Certidão Conjunta 
Negativa ou da Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, com fulcro nos termos da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1751/2014. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A SETRAP pagará à contratada, pela obra executada, os preços 

integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de 
imprevistos. Fica expressamente estabelecido que o preço total incluem todos os custos diretos e 
indiretos para a execução da obra, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas 
Normas contidas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única 
remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à 
medição da obra. Emitido o atestado de conformidade, a contratada deverá apresentar na sede da 
SETRAP, as notas fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada ao Setor Competente, 
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NSP – Núcleo Setorial de Planejamento, após devidamente atestada pelo DOV – Departamento de 
Obras Viárias. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados 

a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela SETRAP. Nos casos de eventuais 
atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, 
fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado; 

 

I = (TX) I = (6/100) I = 0.00016438 
365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral 

da contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente 
justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a licitante regularizou sua 
situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: A 

parcela dos preços contratuais, em reais, deverá ser reajustada pelos índices setoriais utilizados pela 
SETRAP, apurados e fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas, após decorrido 01(um) ano desde o 
mês base da proposta que deverá ser o mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos 
do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01, sendo o índice do orçamento referente a tabelas do 
SICRO/DNIT (ABRIL/2021). Tal procedimento somente será admitido se, após prorrogação, a 
vigência do ajuste for superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art. 2º da Lei nº. 
10.192/2001. Caso decorra período superior de um ano, contados a partir da data base da proposta, 
o Reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes: 
Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

 

 

 
Onde: 

R =
 I1 – IO  x V 

IO 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 
Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento da SETRAP 
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Para itens de contratos que necessitem ser reajustados por mais de um 

índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando cada parcela a 
ser corrigida pelo seu respectivo índice. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, 
despesas bancárias e ônus semelhantes. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO – EMPENHO E DOTAÇÃO (1) DO VALOR - O 

valor    estimado    do     presente     Contrato,     a     preços     iniciais,     é     de 
R$.............................. (..............................) (2) - DO EMPENHO E DOTAÇÃO: A despesa, no 

corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da dotação do Orçamento Geral 
do Estado do Amapá, Programa          ,   Elemento de Despesa:           e Fontes:       , conforme 
Nota(s) de Empenho   nº         , datada de           , no valor de R$         (.................), a(s) qual(is) 
fica(m) fazendo parte integrante deste contrato. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - No exercício seguinte, durante a vigência do contrato, as despesas 

respectivas serão empenhadas, em relação à parte a ser executada, indicando-se os créditos e 
empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pelo NSP/SETRAP e 
Assessoria Jurídica da SETRAP. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS E SUAS PRORROGAÇÕES – O prazo máximo exigido para 
a execução da obra, objeto do presente Projeto Básico é de 120 (cento e vinte) dias, o início da 
contagem do prazo de execução da obra será contado em dias consecutivos a partir do início das 

obras. 
O prazo máximo para início dos trabalhos será de 10 (dez) dias, a partir da entrega da Ordem de 

Serviço (O.S) da Obra pela SETRAP, à Empresa selecionada. 
 

O prazo de Vigência do Contrato será de 210 (duzentos e dez) dias, iniciando-se sua contagem no 

data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado em conformidade com a Lei nº 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com 

o disposto no Art. 57, Inciso I, da Lei nº. 8.666/93 de 21/06/1993 e suas posteriores alterações. 
 

CLÁUSULA OITAVA: DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO: Em 

conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, o objeto 
deste contrato será recebido: 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis, 

contados da comunicação escrita do contratado; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos avençados no contrato, 
observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO: As etapas da obra executadas em desacordo com o estipulado neste 

instrumento e na proposta da Contratada será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso. 
 

PARÁGRAFO QUARTO: - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da 

responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, dentro das limitações estatuídas, quer pelo 
contrato, quer por legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: O prazo de garantia da obra será de 5 (cinco) anos, a contar da data de seu 

Recebimento Definitivo, que se dará mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, 
conforme determina o prazo definido no art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 
2002. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO- Em garantia da fiel e efetiva execução da 
obra a ser executada, a CONTRATADA prestou garantia de 5% (cinco por cento), do valor deste, a 

preços iniciais, sob a modalidade de no valor de R$ ................. ( .................. ), conforme Guia 
de Recolhimento de número ............, efetivada em data de ...........,que integra o presente 
instrumento. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A caução inicial será reforçada durante a execução da obra contratada, 

de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e segundo os 

procedimentos previstos na Lei n. 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS DA SETRAP – Constituem direitos e 

prerrogativas da SETRAP, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 
80 da Lei n° 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, vigentes na SETRAP, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – Além de outras 

exigências da legislação pertinente e DESTE INSTRUMENTO, são obrigações da empresa 
CONTRATADA: 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Dispor às suas expensas de ferramentas e dos Equipamentos de 

Proteção Individual, equipamentos e veículos necessários à execução dos obra, bem como todo o 
material necessário para a execução dos mesmos. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Arcar com todas as despesas decorrentes da execução da obra tais 

como: locomoção de pessoal técnico, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, 
encargos trabalhistas, encargos fiscais, e demais despesas necessárias a plena prestação dos 
serviços. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Responder por quaisquer danos ou avarias nos equipamentos e seus 

componentes, que tenha dado causa por ocasião da execução da obra. Deste modo deverá 
responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais da 
execução da obra, mesmo aqueles provocados em virtude da própria execução. 

 
PARÁGRAFO QUARTO: Cumprir fielmente este ajuste, de modo que o objeto avençado se realize 

com esmero e perfeição, executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 

Fiscalização da SETRAP, quanto à execução objeto contratado. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Manter, durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de 

habilitação e qualificação financeira da licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas 
neste ajuste, informando à SETRAP sobre ato ou fato que venha modificar as condições iniciais de 
habilitação. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO: Ter responsável técnico devidamente registrado e que esteja em dias com 

suas obrigações junto ao CREA/AP - Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Amapá, 
 

PARÁGRAFO OITAVO: Acatar integralmente as exigências da SETRAP quanto à execução do 

objeto Contratado. 
 

PARÁGRAFO NONO: A Contratada deverá manter a Regularidade Fiscal conforme exigido no 

subitem 13.3 e 19.1.1 deste Edital, inclusive do recolhimento do ISS ao município do local da 
execução dos trabalhos, durante toda execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO : É permitida a subcontratação parcial 

do objeto, respeitada as condições e obrigações estabelecidas no Projeto Básico e na proposta da 
Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Todas as previstas 
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em legislação pertinente ao objeto e as avenças que compõem o processo, inclusive o projeto 
executivo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Disponibilizar todos os meios para a execução do trabalho; 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, mediante 

apresentação dos documentos registrado no edital e seus anexos – Prazos e Pagamentos do Projeto 
Básico e Projeto Executivo. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Acompanhar e fiscalizar a execução da Contratação, através de um 
representante ou de uma Comissão de servidores designados, nos termos do art. 67 da Lei nº  
8.666/93 e suas alterações, sob o aspecto qualitativo e quantitativo dos serviços, podendo e devendo 
rejeitar no todo ou em partes, as etapas da obra em descordo com o contrato, não eximindo a 
Contratada de total responsabilidade quanto à execução da obra. 

 
PARÁGRAFO QUARTO: Notificar, por escrito, a Contratada, nas ocorrências de eventuais 

imperfeições no transcorrer da execução da obra, fixando prazo para sua correção. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES/PENALIDADES – A empresa vencedora do 

certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da obra executada, e essa se 
estenderá nos termos da Lei e civilmente. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verificação, durante a realização da obra, de quaisquer falhas que 

importem em prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do 
contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou 

erros na execução que vierem a acarretar prejuízos a SETRAP, sem exclusão da responsabilidade 
criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93 e neste Edital, 
a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 
Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 
I – advertência; 
II- multa, sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório; 

III – suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a 
Administração da SETRAP pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no subitem anterior. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente 

com a de advertência, suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração 
e impedimento de licitar e contratar com o Governo do Estado do Amapá; e poderão ser descontadas 
do pagamento a ser efetuado. 

 

PARÁGRAFO QUINTO – Nos casos de fraude na execução do contrato cabe a declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de INADIMPLEMENTO ou INEXECUÇÃO TOTAL do contrato, 
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por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do 
direito de contratar com a Administração, além de multa de 10% dez por cento) do valor do contrato, 
independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei; 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Nos casos de INEXECUÇÃO PARCIAL da obra ou serviço, será cobrada 

multa de 1% (um por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

 

PARÁGRAFO OITAVO – Nos casos de MORA ou ATRASO na execução, será cobrada multa 1% 

(um por cento) incidentes sobre o valor da etapa ou fase em atraso. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –   DA RESCISÃO   DO   CONTRATO   –   Constituem   motivos 

incondicionais para rescisão do contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do 
artigo 79, inclusive com as consequências do artigo 80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO – Em havendo a Cisão, 

Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas 
operações ficará condicionada a analise por esta administração contratante do procedimento 
realizado, tendo presente à possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, 
ficando vedada a sub-rogação contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO – Durante o período de execução da obra, 
objeto do contrato, o mesmo será acompanhado, inspecionado e controlado pelo Fiscal Engenheiro 
Civil Marcello Coelho Lima, Registro Profissional Nº. 1512296228 PA, devidamente designado 
pelo Secretário de Estado de Transportes do Amapá - SETRAP, representando, portanto a 
Contratante na missão acima referida. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O representante da contratante anotará em registro oficial “Diário de 

Obras”, todas as ocorrências relacionadas com os serviços em desenvolvimento no que tange ao  
objeto do contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas as devidas soluções aos seus superiores 
hierárquicos em tempo hábil, para adoção de medidas convenientes. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA poderá manter preposto, desde que aceito pela 

Administração e fiscalização da Contratante, durante o período de vigência do contrato, para 
representá-lo sempre que for necessário. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - A Fiscalização terá como incumbência elaborar em conjunto com a 

empresa, o Boletim de Medição da Obra, controlando, aprovando, assinando, e encaminhado para o 
devido gestor hierárquico para o devido pagamento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA APROVAÇÃO E DA EFICÁCIA DO CONTRATO – O presente 

Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação, exclusive. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO – As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Macapá para dirimir as 
questões decorrentes do presente Contrato. 
E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal e Responsável 
Técnico, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença das 
testemunhas identificadas. 
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Macapá-AP, de de 2022. 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES 

 
 
 
 

------------------------------------------ ------------------------------------------------- 
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE TÉCNICO 

CONTRATADA  CONTRATADA 
 
 
 

------------------------------------------ --------------------------------- 

TESTEMUNHA TESTEMUNHA 
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ANEXO III 

 
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
Proposta / Planilha de Formação de Preço deverá ser elaborada em conformidade com as 

especificações técnicas constantes no Anexo I – Projeto Básico. 

 

 
A licitante deverá informar em conformidade o estabelecido em EDITAL, devendo conter ainda: 

 

TOTAL GERAL – R$ 
 

Deverá constar, obrigatoriamente, da Proposta de Preços: 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: será de, no mínimo, 60(sessenta) dias contados a partir da data de 

encerramento da etapa de lances e apresentação dos envelopes; 

VALOR UNITÁRIO: em ALGARISMOS para o último lance cotado; 
 

VALOR TOTAL: em ALGARISMOS 
 

VALOR GLOBAL: em ALGARISMO e por extenso; 
 

DECLARAÇÃO: Declarar, na proposta, que nos preços propostos estão inclusos todas as taxas, 

impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado até o recebimento dos pelo 

  /SETRAP. 

 
 

(Local),de ............ de 2022. 
 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
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ANEXO IV 

 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 
 
 

 
A empresa , inscrita no CNPJ sob o nº , por intermédio de seu representante legal 

Sr.(a)         , portador do Documento de Identidade nº          , inscrito no CPF sob o nº 

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como     

(incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º 

da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º 

deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da 

citada lei. 

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 

previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 

contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei 

Federal nº 8.666/93. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 
 
 

 
  , de de 2022. 

 
 
 
 

 

(assinatura do representante legal) 

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CF/88 

 
 
 

 
…………………………………….....………………………………………………, inscrito no 

CNPJ nº.…………………………,     por     intermédio     de      seu      representante      legal 

o(a) Sr(a)………………………………………………………,   portador   (a)   da   Carteira   de 

Identidade nº.……………………………… e do CPF nº. ………………………/……, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº. 4.358, 

de 05 de setembro de 2002, c/c o artigo 27, inciso V, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescida pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
 
 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
 

…………………………………… 

(data) 

 
 

………………………………………………………………………… 

(representante legal) 
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ANEXO VI 

 
 
 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOSUPERVENIENTE E 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 
 

(NOMEDAEMPRESA), CNPJ nº, sediada na (endereço completo), declara, sob as penas da 

lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 
(Local), de .................. de 2022. 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

(Identificação da licitante) 
 

(Identificação completa do representante da licitante) 
 

Como representante devidamente constituído de      doravante denominado 

(Identificação da licitante)  para fins no disposto no (Licitante) Item do 

Edital nº declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

a) A proposta apresentada para participar do Edital nº foi elaborada de maneira 

independente pelo licitante (Identificação da licitante). E o conteúdo da proposta 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital nº , por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital nº , não 

foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital nº 

  por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato no Edital quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de nº , não 

será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Edital nº antes da adjudicação do objeto do 

referido Edital; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital nº                        

não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante da SETRAP antes da abertura oficial das propostas; e. 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

 
 

Macapá-AP,  de de 2022 
 
 

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação com identificação completa) 
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End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro , CEP: 68.908-130, Macapá/AP 

 

 

 
 

ANEXO VIII 

 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA EM PAPEL TIMBRADO, INFORMANDO SOBRE AS 

INSTALAÇÕES FÍSICAS, EQUIPAMENTOS, APARELHAMENTO E DE TODO O PESSOAL 

TÉCNICO, ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A QUE SE 

REFERE À TOMADA DE PREÇOS Nº /2021 – CPL/SETRAP. 

 
 
 
 
 
 

Local e data. 
 
 
 

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Edital Tomada de Preços nº xxx/2021-CPL/SETRAP, processo Nº 0044.0093.2254.0005/2021 – DET/SETRAP, SIGA Nº 00020/2021/SETRAP 
Secretaria de Estado de Transportes do Amapá – SETRAP 

End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro , CEP: 68.908-130, Macapá/AP 

 

 

 
 

ANEXO IX 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE ESTÁ APTA A REALIZAR A 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IMEDIATAMENTE APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. 

 

 
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na integra, em papel timbrado da empresa). 

 
 

DECLARAÇÃO ............................   (nome   da   empresa)...................   inscrita   no   CNPJ   sob   o 

nº................... sediada ........... (endereço completo) ..................................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a).................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ..............e do CPF 

nº............................, DECLARA, sob as penas da lei, que que está apta à realizar a prestação dos 

serviços imediatamente após a assinatura do contrato, Edital nº............., destinado à 

................................... (nome da obra ou serviços). 

 
 
 
 

LOCAL E DATA 

NOME ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Edital Tomada de Preços nº xxx/2021-CPL/SETRAP, processo Nº 0044.0093.2254.0005/2021 – DET/SETRAP, SIGA Nº 00020/2021/SETRAP 
Secretaria de Estado de Transportes do Amapá – SETRAP 

End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro , CEP: 68.908-130, Macapá/AP 

 

 

 
 

ANEXO X 

 
 
 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

A empresa ............ , CNPJ n.º , declara a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, 

para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE n.°xxx/xxx, está 

ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital, nos termos da legislação vigente, 

estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 

 
(Local), de ............ de 2022. 

 

Assinatura do representante legal 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Edital Tomada de Preços nº xxx/2021-CPL/SETRAP, processo Nº 0044.0093.2254.0005/2021 – DET/SETRAP, SIGA Nº 00020/2021/SETRAP 
Secretaria de Estado de Transportes do Amapá – SETRAP 

End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro , CEP: 68.908-130, Macapá/AP 

 

 

 
 

ANEXO XI 

 
 
 
 
 

 
MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO 

 
 
 
 

Este volume de documento referente ao Edital de Tomada de Preços Nº XXX/2022– CPL/SETRAP 

possui folhas numericamente ordenada. 

 
 
 

 
Local e data. 

 
 
 

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 
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