
PREFEITURA MUNICIPAL DE Dl
SECRETARIA MUNICIPAL DE OB 
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ARQU

ESTADO DO RIO DEJAI>

TERMO DE REFERENCIA

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1. OBJETO:

A presente licitação visa à contratação dos serviços de implantação, manutenção é 
conservação da sinalização horizontal, vertical e semafórica dos dispositivos de 
segurança das ruas do município. Com o fornecimento de mão-de-obra, de materiais e 
equipamentos necessários.

2. JUSTIFICATIVA:

A realização de processo de licitação para o registro de preços de empresa 
especializada em serviços de sinalização viária, devido a necessidade do município na 
manutenção e conservação das sinalizações dos logradouros e estradas de Duque de 
Caxias.

Devido a dificuldade de mensurar a quantidade de materiais a serem utilizados, a 
ata de registro de preço é a melhor opção para tais serviços. Além das condições das 
vias poderem ser agravadas em um curto período de tempo.

3. TÉCNICAS QUANTITATIVAS E ESTIMATIVAS

A finalidade do sistema de registro de preços é a utilização de acordo com a 
necessidade da administração, tendo suas quantidades solicitadas e fiscalizadas por 
funcionários qualificados da Secretaria Municipal de Obras. Podendo não ser utilizado 
todo o quantitativo composto em planilha. _______________________ ___________

O quantitativo estimado para o serviços foi realizado pela Secretaria Municipal de 
obra de Duque de Caxias, com base em informações coletadas pela Secretaria de
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Políticas de Segurança e no estudo da aplicação de micro revestimento, visto que novas 
vias pavimentadas necessitam de novo sinalização.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A qualificação técnica seguirá padrões mínimos para garantir a boa execução dos 
serviços e preservar o interesse público, garantindo economicidade e transparência.
Para tanto deverão ser apresentados os seguintes documentos:

o Declaração expressa, sob as penas da lei da disponibilidade dos veículos, 
equipamentos e ferramentas adequadas para a realização dos serviços;

« Atestado de capacidade técnico-operacional que comprove a competência 
e experiência da empresa para execução dos serviços;

• CAT (certidão de acervo técnico), que comprove a execução, pelo 
responsável técnico, do trabalho

A empresa deverá possuir profissionais técnicos devidamente regulamentados 
e ativos nos órgãos profissionais, além de fornecer todo treinamento e EPI’s 
necessários para execução dos serviços.

A contratada deve seguir as normas e especificações dos materiais e serviços 
descrito no item 5.

5. DOS SERVIÇOS

Esse termo visa a conservação da sinalização viária do município, sendo com 
manutenção, troca de dos acessórios ou aparelhos. A troca deve ser realizada sempre 
que algum item desse termo não realizar sua função adequadamente e não houver 
maneiras de ser consertado.

• SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

A sinalização horizontal é tudo que está escrito, desenhado ou pintado na pista de 
rolamento, utilizando de linhas, marcações, símbolos e legendas. Ela deve obedecer aos 
padrões municipais e as normas, tanto" em cores como em tipo de traço," e as" 
especificações da planilha orçamentária.
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SilT-plêi iUlUÍ!'IÜi

l i f f i i t g g i S S j

—r - 33 r> '
Dupla canciaua_________________________________

__________ _ ___ ,________ _______ ______________ . . .. , --------

: ■ •• - . /:;■ • - ]

Dupla «ccionaca

Linhas de divisão de fluxo de mesmo sentido

Continua

Itfcssíi-v.-w-:;, y r a ^ g g K i i
SÉPíÈêSPiSIa m B w iaa

b s t  ...... ... ..

p S ig í
Seccionada

Exemplo de Aplicação

Pista única - duplo sentido de circulação

Imagem 1 - Exemplo de sinalização horizontal

. SONORIZADQR TIPO CALOTA

As calotas são utilizadas para sinalizar lugares de alto risco, redução de velocidade. 
Devem ser trocas quando houver a necessidade, sempre padronizados com os demais 
objetos do município e obedecendo as normas de trânsito e as especificações da planilha 
orçamentária.

Imagem 2 - Exemplo de sonorizador tipo calota
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o TACHÃO CEGO E MINI TACHÃQ CEGO

Tachão e Mini Tachão são fabricados em resina poliéster com adição de cargas 
minerais, o que lhes confere grandes resistência mecânica à compressão possuem 
reforços internos e resistência e durabilidade, atendendo as normas e as especificações 
da planilha orçamentária.

Imagem 3 - Exemplo de tachao cego 

o TACHA REFLETIVA E MINI TACHÃO REFLETIVO

Possuem as mesmas características que o mini tachão cego, porém possuem 
elementos refletivos (olho de gato) embutido no corpo para melhor visualização noturna, 
fixado com cola em resina poliéster, atendendo as normas e as especificações da planilha 
orçamentária.

Os tachões podem ser monodirecionais ou bidimensionais:
- Monodirecional: Possuem refletores em apenas um lado
- Bidirecional: Possuem refletores nos dois lados

Imagem 4 -  Exemplo de tachão refletivo
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• SEGREGADORES DE FAIXA DE ÔNIBUS

São peças constituídas por resinas de poliéster sintético e filerizantes minerais, com 
tela de nylon, são usados para isolar as faixas exclusivas de ônibus.

Imagem 5 -  Exemplo de segregadores

• BALIZADOR DE EMBUTIR

Balizador em alumínio pintado, com lâmpada fluorescente de 15/20W.

Imagem 6 -  Exemplo de balizador 

• MÃO DE OBRA ELETRICISTA E AJUDANTE

A empresa deve disponibilizar um eletricista capacitado para a execução de 
pequenos reparos e ajustes, que não necessitem a troca de partes ou inteira das 
peças contidas na planilha.
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

® Indicar responsável técnico para o contato com a CONTRATANTE.

® Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, informações, documentos 

e esclarecimentos técnicos necessários sobre a execução do Contrato.

• Manter atualizados e em plena vigência, tanto a documentação como os dados 

cadastrais da CONTRATADA, junto à área Jurídica da CONTRATANTE.

o Fornecer à CONTRATANTE, sempre que esta assim o solicitar, cópia dos 

comprovantes de pagamentos, de multas e/ou de indenizações, acompanhados 

das justificativas pertinentes, na hipótese de ocorrerem infrações praticadas por 

sua culpa, no decorrer do Contrato.

® Manter os contatos com a CONTRATANTE sempre por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais, determinados pela urgência na execução do Contrato, que 

deverá ser confirmado por escrito, dentro de até 03 (três) dias úteis, a contar da 

data do contato.

» Arcar com os tributos de sua responsabilidade, incidentes sobre o objeto 

contratado, de natureza federal, estadual e municipal, bem como responsabilizar- 

se pelas infrações fiscais decorrentes da execução do Contrato, autorizando a 

CONTRATANTE a compensar valores não recolhidos ou recolhidos 

indevidamente, no primeiro pagamento subsequente. _

o Realizar o serviço de acordo com todas as exigências contidas no edital de
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licitação, seus anexos e no presente contrato. Respeita as normas e leis 

específicas para tais serviços.

o Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente, em qualquer caso, por todos 

os danos e prejuízos comprovados, de qualquer natureza, que causar a 

municipalidade ou a terceiros, decorrente da execução do presente serviço, 

respondendo por si e por seus sucessores, 

o Responsabilizar-se, na forma do contrato, por todos os ônus, encargos e 

obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou 

quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como responder por todas 

as despesas recorrentes de eventuais trabalhos noturnos, por todos os danos e 

prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em virtude dos serviços a seu 

encargo, respondendo por si e por seus sucessores, 

o A CONTRATADA deverá fornecer a seus empregados, exigindo e fiscalizando a 

utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC), 

certificados e aprovados pelo Ministério do Trabalho, observando as normas de 

segurança, higiene e medicina do trabalho, conforme legislação vigente, 

o A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais e mão de obra necessária 

para a execução dos serviços especificados neste termo de referência.

» A CONTRATADA deverá distribuir gratuitamente aos empregados envolvidos no 

Contrato, de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletivo (EPC)v 

» A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os acidentes do
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trabalho/doenças ocupacionais, observando as Normas de Segurança, Higiene e 

Medicina do Trabalho, conforme legislação vigente, relacionadas às pessoas por 

ela empregadas, direta ou indiretamente para a execução do objeto contratual.

a Em caso de Acidentes Graves ou com Potencial de Gravidade (art. 21 da Lei 

n.8.213/91) a CONTRATADA deverá preencher a Comunicação de Acidentes do 

Trabalho -  CAT, bem como, emitir o Relatório de Investigação de Acidentes 

contendo documentos comprobatórios sobre: EPI’s, Treinamentos e a “Ata de 

Reunião Extraordinária da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)”, 

devidamente assinado por profissional responsável, pertencente ao SESMT 

(Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho) da CONTRATADA 

ou seu representante legal.

« A CONTRATADA deverá, durante a execução do objeto contratual, respeitar a 

legislação ambiental vigente, observando todas as normas existentes e se 

empenhar em desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio 

ambiente, responsabilizando-se por obter previamente as devidas autorizações 

das autoridades competentes.

• A CONTRATADA, quando for o caso, deve remover, logo após o término do 

Contrato, toda embalagem, entulho, madeira, sobra de material, etc., 

transportando-os para fora das áreas da CONTRATANTE, mantendo as

dependências desta em perfeita condição—de—conservação-..e limpeza,

respondendo, ainda, por possíveis despesas e respeitando as exigências da
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Secretaria de Èstado e do Meio Ãmbiente, da Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Arqueológico e Turístico e de outros órgãos governamentais afins, sob pena de 

violação do Contrato e a incidência de multa.

© Atender os prazos solicitados pela fiscalização, visto que os serviços afetam 

diretamente a segurança dos civis.

• A CONTRADA terá o prazo de 01 (um) dia, após solicitação formal da fiscalização, 

para envio de profissional ao local para avaliar os serviços a serem realizados e 

encaminhar uma resposta a fiscalização. A mesma deve responder com o aceite 

em até 01 (um) dia após o recebimento, depois da avaliação e aceite do serviço 

pela CONTRATANTE, a empresa terá um novo prazo de 02(dois) dias para realizar 

os devidos ajustes. Lembrando por se tratar de sinalização de vias e o perigo que 

a falta de manutenção proporciona para seus usuários, o prazo será em dias 

corridos com exceção de feriados.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

• Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
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o Exercer o acompanhamento e a fiscalização da prestação de serviços, por 

servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis, 

o Autorizar a medição para pagamento, mediante a de acordo da 

FISCALIZAÇÃO

• Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imprevistos 

no curso dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

a Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos, 

o Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

CONTRATADA, em conformidade com o art. 36, *8 respeitar as Resoluções, 

Normas e Instruções, da Secretaria Municipal de Obras, responsabilizando-se 

pelo fiel cumprimento das mesmas.

o Definir prazos para a execução da manutenção e penalizar a CONTRADA caso 

esses prazos não sejam cumpridos.

o Notificar formalmente a CONTRATADA da necessidade de manutenção e 

responder o aceita do serviço em até 01 (um) dia. Além de fiscalizar os prazos 

de exeeução
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8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar 

o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal 

ficará impedida de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas e das demais cominações legais pertinentes.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no boletim oficial do município.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, sem 

justificativa aceita pelo Contratante, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 

poderá acarretar as seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, quando praticar irregularidades de pequena 

monta, a critério do Contratante, desde que não configure infração 

mais grave, incluindo-se: - omitir da fiscalização qualquer 

anormalidade verificada no fornecimento; - dificultar a ação da 

fiscalização ou o cumprimento de orientações e atendimento a 

solicitações do Contratante;

b) Multa calculada sobre o valor total do contrato, independentemente 

das glosas previstas no Acordo de Nível de Serviço, nos seguintes 

casos: - atraso no início da execução do contrato, correspondente a
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0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 10% (dez por 

cento) do valor total do contrato; - inexecução total ou parcial do 

fornecimento, correspondente a 1% (um por cento) por dia de 

inexecução, limitada a 10% (dez por cento) do valor total do 

contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) 

anos;

O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Contratante por conta do não 

atendimento a termos contratuais, da recorrência de aplicação de multas, de repetidos 

eventos de inexecução parcial, ou da caracterização de inexecução total do fornecimento. 

As sanções previstas nas alíneas “b” e “c” do parágrafo 8.

Poderão também ser aplicadas no caso de a Contratada: - receber reiteradamente 

outras sanções; - ter o contrato rescindido unilateralmente pelo Contratante; - ter sofrido 

condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; - ter praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; - 

demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.
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As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente com outras, sem prejuízo de 

outras medidas cabíveis previstas na Lei n° 8.666/1993.

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 n° 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei n° 9.784/1999.

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.

As multas devidas e/ou os prejuízos causados ao Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Contratante no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente, ou ainda, quando for o caso, inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente.

A recorrência de faltas ou falhas poderá ensejar aplicação das demais sanções 

previstas na legislação vigente, cumulativamente à aplicação de muita, observado o 

disposto neste capítulo.

9. QUANTITATIVOS

Os quantitativos máximos e mínimos estão na planilha orçamentária em anexo e 
foram levantados através de um estudo da Secretaria Municipal de políticas de segurança, 
infraestrutura urbana e gestões tecnológicas, que segue junto nesse processo de n°
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013/000087/2018 nas folhas 16,17 e 18 e no estudo do processo de micro revestimento ( 
segue o estudo):

"Situado na Baixada Fluminense, Duque de Caxias abriga atualmente quase um milhão de habitantes 

em seus 467,27 km2. Seus limites estendem-se, aos municípios de Miguel Pereira, Petrópolis, Magé, Rio de 

Janeiro, São João de Meriti e Nova Iguaçu. A hidrografia pode ser resumida em quatro bacias principais: 

Iguaçu, Meriti, Sarapuí e Estrela.

A cidade de Duque de Caxias apresenta, segundo censo do IBGE no ano de 2010, 85.3% de domicílios 

com esgotamento sanitário adequado, 47% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 

68.2% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 19 de 

92, 66 de 92 e 10 de 92, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 

691 de 5570, 4237 de 5570 e 111 de 5570, respectivamente.

Esse cenário retrata a responsabilidade que a Administração Pública precisa adotar em relação à 

manutenção de seus logradouros a fim de conservar as ruas e avenidas do município de Duque de Caxias.

O Município é dividido em quatro Distritos:

® l^ Distrito Duque de Caxias, bairros oficiais: Bar dos Cavaleiros • Prainha • Carolina • Centro • Corte 

Oito • Doutor Laureano • Engenho do Porto • Gramacho • Jardim Gramacho • Jardim Leal • Jardim 

Olavo Bilac • Jardim 25 de Agosto • Lagunas e Dourados • Parque Beira Mar • Parque Centenário • 

Parque Duque • Parque Felicidade • Parque Lafaiete • Parque Paulicéia • Periquitos » Sarapuí • Vila 

Guanabara • Vila Itamarati • Vila Meriti • Vila Sarapuí • Vila São Luiz ° Vila São Sebastião.

• 25 Distrito Campos Elíseos, bairros oficiais: Cangulo ® Chácaras Arcampo • Chácaras Rio-Petrópolis •

Campos Elíseos • Cidade dos Meninos • Figueira • Graças ® Jardim das Oliveiras • Jardim Glória • 

Jardim Primavera • Jardim Porangaba • Jardim Vila Nova • Jardim Vista Alegre • Jurema • Lote XV • 

Nossa Senhora do Carmo • Novo São Bento • Pantanal • Pilar • Parque Alvorada • Parque Eldorado • 

Parque Fluminense • Parque Muisa • Parque Nova Esperança • Parque Samirópolis • Reta do Bicão • 

São Bento • Santo Antônio • Saracuruna • Silva Cardoso • Vila Maria Helena • Vila São José • Vila

Ürussaí.
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® 3- Distrito Imbariê, bairros oficiais: Barro Branco • Imbariê • Jardim Anhangá • Nova Campinas •

Parada Angélica • Parada Morabi • Parque Equitativa • Parque Paulista • Santa Cruz da Serra • Santa 

Lúcia • Taquara.

• 49 Distrito Xerém, bairros oficiais: Café Torrado • Jardim Olimpo • Lamarão • Mantiquira • Parque

Capivari • Santa Alice • Santo Izidro • Santo Antônio da Serra • Vila Bonança • Vila Canaã • Xerém.

Figura: Cidade de Duque de Caxias -  Distribuição de Distritos

Fonte da Imagem com indicação dos Distritos: Google Earth
Em um prévio levantamento estimativo, realizado pela Secretaria Municipal de Obras, foram

constatadas as seguintes áreas, nas principais vias dos l 9 e 39 Distritos:

7.1. I 9 Distrito de Duque de Caxias

Levantamento da metragem quadrada das principais vias do i s  Distrito de Duque de Caxias.

Rua/ Avenida Extensão (m) Largura (m) Área (mz)

Av. Brigadeiro Lima e Silva 2.100,00 11,00 23.100,00

Rua Silva Fernandes 856,00 10,00 8.560,00

Rua M arechal Floriano 1.061,00 10,00 10.610,00

Av. Presidente Vargas 585,00 10,00 5.850,00

Rua Itam aracá 76,00 8,00 608,00
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Rua Itacibá 453,00 9,00 4.077,00

Av. Duque de Caxias 1.344,00 12,00 16.128,00

Rua Tarce  de M enezes de Freitas Lima 500,00 10,00 5.000,00

Rua M ariz de Barros 602,00 10,00 6.020,00

Rua M inas Gerais 845,00 8,00 6.760,00

Rua Gen. Dionisio 385,00 11,00 4.235,00

Rua M aj. Bento M anoel 1.331,00 9,00 11.979,00

Rua Sete de M aio 529,00 8,00 4.232,00

Rua Santa Tereza 1.069,00 9,00 9.621,00

Av. Guanabara 1.032,00 9,00 9.288,00

Rua Albino Im parato 1.012,00 9,00 9.108,00

Rua O legario M ariano 108,00 8,00 864,00

Rua Prudente de M oraes 1.276,00 10,00 12.760,00

Av. Tancredo Neves 1.050,00 9,00 9.450,00

Av. Doutor Laureano 1.307,00 9,00 11.763,00

Rua Tietê 162,00 10,00 1.620,00

Rua Cosm e Velho 409,00 9,00 3.681,00

Rua Gonçalves Crespo 380,00 9,00 3.420,00

Av. Prefeito Braulino de M atos Reis 1.271,00 10,00 12.710,00

Rua Castro A lves 653,00 9,00 5.877,00

Rua Coelho Neto 394,00 9,00 3.546,00

Rua Cam orim 865,00 9,00 7.785,00

A v. Leandro da Motta 630,00 10,00 6.300,00

Av. Santos Dum ontt 500,00 8,00 4.000,00

A v. Expedicionário José  A m aro 1.809,00 9,00 16.281,00

Rua Paraíso 216,00 9,00 1.944,00

Rua Canavieiras 559,00 8,00 4.472,00

Av. Choppin 766,00 9,00 6.894,00

Av. General Rondon 2.071,00 8,00 16.568,00

Rua Diam ante 433,00 8,00 3.464,00

Av. Botafogo 1.158,00 8,00 9.264,00

Rua Porto Seguro 1.230,00 8,00 9.840,00

Rua Curitiba 306,00 8,00 2.448,00

Rua Tocantins 736,00 9,00 6.624,00

Av. Presidente Kennedy 15.706,86 19,00
298.430,3

4

Av. Darcy Vargas 692,00 12,00 8.304,00

Av. Fernando Ferrari 1.467,00 8,00 11.736,00

Estrada do China 2.894,00 12,00 34.728,00
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Av. Pedro Lessa 3.069,00 8,00 24.552,00
Av. Nilo Peçanha 1.586,00 8,00 12.688,00

7.2. 32 Distrito de Duque de Caxias

Levantamento da metragem quadrada das principais vias do 3° Distrito de Duque de Caxias.

Rua/ Avenida Extensão (m) Largura (m) Área (mz)
Rua da Matriz 556,49 10,00 5.564,90
Av. Automóvel Cube 10.324,00 15,00 154.860,00
Av. dos Coqueiros 1.332,00 10,00 13.320,00
Av. Arcampo 991,00 11,00 10.901,00
Av. 31 de Março 3.127,00 9,00 28.143,00
Av. A 3.171,00 9,00 28.539,00
Rua Narcisa Amália 2.478,00 10,00 24.780,00
Rua Verônica 166,00 9,00 1.494,00
Est. Velha da Estrela. 4.873,00 8,00 38.984,00
Rua Prof. Muniz Sodré 390,00 9,00 3.510,00
Rua Dr. Gilberto Arguite 438,00 9,00 3.942,00
Rua Hélio de Oliveira 1.158,00 9,00 10.422,00
Rua Pacoti 376,00 10,00 3.760,00

Rua AQ 650,00 9,00 5.850,00

Rua UU 389,00 10,00 3.890,00

Rua RJ 698,00 9,00 6.282,00

Rua R I 411,00 10,00 4.110,00

Rua RH 613,00 10,00 6.130,00

Rua Venceslau Brás 558,00 9,00 5.022,00

Est. Cachoeira das Dores. 1.542,00 8,00 12.336,00

Av. Luís Alves Lima 515,00 11,00 5.665,00

Av. 24 de Março 792,00 9,00 7.128,00

Av. Cerro Corá 263,00 9,00 2.367,00

Rua Vicente Rodrigues 251,00 8,00 2.008,00

Av. Constância 1.791,00 10,00 17.910,00

Av. Cel. Sisson 419,00 7,00 2.933,00

Rua Celta Melo 170,00 7,00 1.190,00

Rua Regina Lúcia 187,00 7,00 1.309,00

Rua Alagoas 258,00 6,00 1.548,00

Rua José Lopes Cansado 808,00 10,00 8.080,00
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O resumo do levantamento estimativo da metragem quadrada das principais ruas e avenidas do l 9 e 39 
Distrito foi:

Distrito Estimativa (m2) Principais Ruas e Avenidas

15 Distrito 687.189,34m2

35 Distrito 421.977,90m2

De posse dos levantamentos acima detalhados, foi estimada a metragem quadrada de área 

pavimentada, nas principais vias dos 22 e 42 Distritos:

o 22 Distrito = 80% da área total levantada no l 9 Distrito = 549.751,47m2

o 42 Distrito = 50% da área total levantada no 39 Distrito = 210.988,95m2

Conforme os levantam entos das principais vias dos 04 Distritos de Duque de Caxias, a 

metragem quadrada to ta l estimada fo i de 1.869.907,66 m2 (Tabela abaixo), que eventualm ente e 

fu tu ram ente  podem receber o serviço de M icro Revestimento asfáltico pelo sistema de Registro 

de Preços.

Distrito Estimativa (m2)

12 Distrito 

22 Distrito 

32 Distrito 

42 Distrito

687.189,34M2 

549.751,47M2 

421.977,90M2 

210.988,95M2

Observações

Estimado por levantamento in loco.

Fração de 80 % da área levantada no 12 Distrito 

Estimado por levantamento in loco.

Fração de 50 % da área levantada no 32 Distrito

A modalidade de Registro de Preços fixa a obrigação de se manter 0 preço dos serviços oferecidos 

durante 0 prazo estabelecido. Dessa forma com a celebração da Ata, não existe por ora, 0 dever de fornecer, 

por conseguinte, não existirá, por parte da Contratante, 0 dever de pagar ou indenizar a contratada caso o 

fomeeimento não seja requerido: Com isso, a Administração PúbíicãTem~ã~bpçãò~de'agir conforme suas 

necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequação aos recursos disponíveis. Nesse
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cenário, a Administração do munícipio de Duque de Caxias optou por Registrar Preço para 

aproximadamente 33% da área levantada.

O levantamento realizado é uma estimativa das principais vias do município de Duque de Caxias que 

poderão receber o serviço ofertado, uma vez apresentadas as indicações de fissuras e perda de material no 

revestimento asfáltico devido ao alto tráfego de veículos.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Duque de Caxias indicará, por meio de 

documento, quais vias terão prioridade para a execução dos serviços conforme desgaste registrado no 

tempo presente da vigência da Ata de Registro de Preços. Cabe ressaltar, que a indicação de nomes das 

ruas e sua respectiva metragem quadrada no estudo realizado, indica apenas as áreas que poderão, por 

desgaste ao longo do tempo, receber os serviços propostos, mas não a obrigação de se realizar os serviços 

nos locais indicados no levantamento."

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Será designada uma comissão fiscalizadora para acompanhamento e fiscalização 

do contrato durante toda sua vigência, de forma a garantir a plena execução do objeto 

contratual.

11. DO LOCAL

Os serviços serão executados dentro no município de Duque de Caxias, de acordo 
com a determinação da fiscalização e necessidade de manutenção.

12. DO PRAZO

Contratação dos serviços por um prazo de 12(doze) meses.
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13. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

A forma de pagamento se dará com desembolsos mensais através de medições 
devidamente atestados pela FISCALIZAÇÃO.

Elaborado por: 4&UTW*U
Coordenador de ações integradas da SUPRE

Mat: 37752-0

Duque de Caxias, 14 de Maio de 2019

Secretário Municipal de Obras 
Mat. 35.145-8
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