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1. INTRODUÇÃO
Desde o desmembramento de Nova Iguaçu com a emancipação do Município de 

Duque de Caxias, através do Decreto-Lei n° 1.055/ 1943, que a região passa por constantes 
alterações e desenvolvimentos. Entretanto, ainda nos dias atuais parte da população ainda 
carece de serviços básicos como o fornecimento de água potável, sistema de coleta e 
tratamento de esgoto e resíduos sólidos, drenagem, pavimentação dos logradouros dentre 
outros.

O município tem hoje uma população de habitantes, segundo estimativas do IBGE, 
com base nos dados de Censo IBGE -  2010 de 855.048 habitantes, com área de468/km2 e 
densidade demográfica de 1.828,51 hab/km2. A estimativa populacional para 2019 é de 900.000 
pessoas.

A Prefeitura Municipal de Duque de Caxias vem, por intermédio deste termo, propor os 
parâmetros visando a execução de serviços de drenagem e pavimentação asfáltica para 
atender a diversos logradouros no 2o distritos do município de Duque de Caxias.

Contratação de empresa especializada para serviços de pavimentação de diversos 
logradouros públicos do 2° distrito do Município de Duque de Caxias.

A presente contratação se baseia na necessidade de diversos logradouros públicos do 
Município de Duque de Caxias carecerem de sistema de drenagem e pavimentação asfáltica, 
o que acaba contribuindo para ocorrência de enchentes e dificuldades de locomoção da 
população munícipe.

Importante destacar que Duque de Caxias é o 3o maior município em área territorial do 
Estado do Rio de Janeiro, onde, ainda há a necessidade de implantação de sistemas de 
infraestrutura urbana para desenvolvimento da cidade.

Neste contexto, após execução dos serviços intentados, a Administração Pública 
pretende conceder benefícios para a sociedade.

4. NORMAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E 
INFRAESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO

4.1 DISPOSIÇÕES GERAIS
Os serviços de pavimentação asfáltica nos logradouros descritos nesse termo serão 
executados através de contratação de empresa especializada, de acordo com a necessidade 
de cada localidade, em virtude das características locais.

2. OBJETO

3. JUSTIFICATIVA
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As presentes normas estabelecem o processo de execução dos serviços de terraplenagem, 
infraestrutura de urbanização e construção.

Todos os materiais empregados na construção que não estejam detalhadamente especificados 
nos capítulos correspondentes deverão ser obrigatoriamente de boa qualidade, de uso 
consagrado na indústria de Construção Civil e obedecer as Normas Brasileiras da ABNT.

Quando os serviços, materiais e mão-de-obra, ainda assim não estiverem caracterizados sob 
uma das titulações acima, deverão ser respeitados os ditames da boa técnica e as 
recomendações do fabricante.

O gerenciamento de resíduos da Construção Civil deverá atender o que determina a Resolução 
CONAMA 307/2002, a legislação Estadual e Municipai pertinentes ao assunto.

Caberá à contratada, devidamente remunerada, fazer todas as instalações necessárias à obra, 
inclusive barracões para escritório e para guarda de materiais. Deverá preverás ligações 
provisórias de água, esgoto, força e respectivos consumos durante a execução da obra, além 
de outras fontes de abastecimento d’água, caso a rede pública não atenda às necessidades.

As obras de drenagem e pavimentação serão executadas pela empresa contratada, sendo 
anexada ao presente a listagem das ruas que sofrerão intervenção, de acordo com a 
necessidade de cada localidade, em virtude das características locais.

Placas de Obras: Esclarecemos que as placas principais das obras e placas de apoio serão de 
responsabilidade da empresa contratada, devidamente remunerada pela planilha orçamentária.

Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de intervenções serão devidamente 
liberadas pela Secretaria Municipal de Obras, através de Ordem de Serviço emitida pela 
fiscalização de contrato, de acordo com a necessidade de cada localidade, em virtude das 
características locais.

Os diretores dos distritos, onde ocorrerão as intervenções, farão contato direto com a 
fiscalização do contrato, designadas pela Gerência de Obras Contratadas em caso de alguma 
situação diferente da prevista neste termo.

4.2 INSTALAÇÃO DA OBRA

4.3 OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

4.4 CONDIÇOES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chu
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A fiscalização se encarregará de acompanhar os serviços, objetivando a pratica da boa 
engenharia e da satisfação da população local, evitando quaisquer tipo de atrito com os 
moradores vizinhos.

A CONTRATADA fará a locação da obra, sendo de sua responsabilidade os Projetos Executivos 
e o que mais for necessário à locação acima referida.

A locação da obra deverá ser efetuada por profissional devidamente credenciado no CREA.

A limpeza da área de intervenção se dará ao final de cada expediente, devendo a contratada 
manter o local trafegável, caso haja residências na região, de forma que não inviabilize o transeunte o 
acesso a sua residência.

A regularização de taludes consiste na sua transformação em superfície planas e consolidadas, 
dentro das condições de coesão naturais dos terrenos.

Os taludes deverão ser regularizados manualmente ou com equipamentos mecânicos, com 
ângulos de inclinação que evitem desmoronamento ou escorregamentos, através de administração 
direta, pois não esta sendo previsto dentro do presente orçamento tal situação.

Os taludes formados por cortes e aterros serão regularizados a partir dos terrenos, onde estará 
situada a sua base, avançando em função do ângulo de inclinação para dentro do terreno.

Para os materiais classificados em 1a categoria, o ângulo de inclinação máximo dos taludes será 
de 45°, para os de 2a categoria, de 60° e para os de 3a categoria, de 80°.

A Secretaria Municipal de Obras de Duque de Caxias informará os locais onde os taludes devam 
ser regularizados, após a execução do movimento de terra.

Somente serão passíveis de obras de regularização, taludes com altura superior a 1,00m.

O serviço de compactação obedecerá às prescrições das “Instruções para Execução de 
Terraplenagem Mecanizada” 1-18/63 do DER-RJ.

A compactação com utilização de equipamento transportador, será feita exclusivamente nas 
faixas viárias. Neste caso, o serviço também será executado através de administração direta.

4.5 LOCAÇÃO DE OBRA

4.6 LIMPEZA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

4.7 REGULARIZAÇÃO DE TALUDES (se for o caso)

4.8 COMPACTAÇÃO DE ATERROS (se for o caso)

4.9 AGUAS PLUVIAIS
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Deverão ser obedecidos, obrigatoriamente, todos os preceitos, normas e técnicas do DER-RJ e 
DNIT, referentes à aplicação de mão-de-obra, material e processamento.

4.10 TUBOS

Serão obedecidas as demais especificações exigidas pelo DER-RJ e as normas contidas na EB- 
6 - Tubos de Concreto Simples de Seção Circular - Especificação Brasileira da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), que fixa as características exigíveis dos Tubos de Concreto Simples ou 
Armado, a serem empregados nas canalizações de águas pluviais.

Serão ainda obedecidos os métodos da ABNT, para os seguintes ensaios em tubos de concreto: 
° MB-113 R - Ensaio de Compressão Diametral
■ MB-227 - Ensaio de Absorção de Água
■ MB-228 - Ensaio de Permeabilidade

4.11 POÇOS DE VISITAS

Os poços de visita serão confeccionados de acordo com o que consta na planilha orçamentária.

4.12 DRENAGEM SUPERFICIAL

Por orientação da Secretaria Municipal de Obras, através da fiscalização do contrato, e pela 
definição do que versa o projeto executivo contratado, onde puder ser executado esse sistema.

4.13 PAVIMENTAÇÃO - REVESTIMENTO ASFÁLTICO/RUAS

A regularização de sub-leito, reforço do sub-leito com saibro, a construção de sub-base em 
saibro, base de brita corrida, imprimação e o revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, 
serão executados conforme detalhe da seção tipo de pavimentação, observando-se as normas, métodos 
e instruções adotados pelo DER-RJ.

5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Aplicar-se-á o ligante asfáltico na temperatura compatível, na quantidade (taxa) 
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”;

Após aplicação do ligante deve-se aguardar o escoamento da água e a evaporação em 
decorrência da ruptura;
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A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” da emulsão diluída é de +/- 0,2 l/m2;

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 não for possível, 
trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligação da adjacente, assim que a primeira 
for permitida ao tráfego;

A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos iniciais e finais das aplicações, 
devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o inicio e o 
termino da aplicação do ligante asfáltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a 
seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente 
corrigida.

Seguir, rigorosamente, o projeto de sinalização viária folha 03/04, quanto à execução de 
sinalização horizontal, de acordo com a Resolução CONTRAM 236/07.

- Efetuar os pagamentos devidos à contratada.

- Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações 
estabelecidas nesse instrumento.

- Designar servidores responsáveis para fiscalização e acompanhamento do contrato.

- Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o fornecimento de veículos que 
estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que 
julgar insuficientes ou inadequados.

- Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o 
contraditório e ampla defesa.

- Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições 
necessárias à execução do contrato.

- Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

- A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado 
pela contratante.

• A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação fs' ' ' ' ' ensejar o

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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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 na execução dos serviços; - 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 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada 
a 10% (dez por cento) do valor total do contrato; - inexecução total ou parcial dos serviços, 
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 dos serviços. As sanções previstas nas alíneas 
“c” e “d” do parágrafo.
a contratada poderá ter o contrato rescindido unilateralmente pelo Contratante nas seguintes 
hipóteses: após receber reiteradas sanções; 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.
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 e cobrados judicialmentf
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• A recorrência de faltas ou falhas poderá ensejar aplicação das demais sanções previstas na 
legislação vigente, cumulativamente à aplicação de multa, observado o disposto neste capítulo.

8. ORÇAMENTO BASE
A planilha orçamentária foi desenvolvida na data base de Agosto/2019, considerando sua 

distribuição em um total de 12 meses, conforme planilha anexa.

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos:

Registro ou inscrição na entidade profissional competente, CREA OU CAU;

Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado(s) nas entidades profissionais supracitados, que 
comprove(m) aptidão pertinente e compatível com o objeto da licitação.

10. FORMA E PRAZOS DE PAGAMENTO
O pagamento das faturas apresentadas se processará após a efetivação dos procedimentos 

legais cabíveis.

O contratado deverá apresentar sua documentação de cobrança conforme o respectivo 
cronograma físico -  financeiro;

O interessado deverá protocolar sua solicitação formal para pagamento, da qual deverá constar:

Requerimento, em papel timbrado da empresa, endereçado ao Prefeito Municipal de Duque de 
Caxias, solicitando o pagamento do valor devido, indicando, também, os dados bancários para depósito, 
devidamente assinado pelo responsável legal;

Nota de Empenho'

Autorização de Fornecimento (AFO) pertinente ao faturamento;

DANFE, nota fiscal de serviço, fatura ou recibo de prestação de serviço, datado e atestado por 
02 (dois) servidores pertencentes ao quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias;

Planilha com detalhamento dos serviços executados, quando couber;

Folha de Pagamento e resumo geral na forma da IN RFB no 971/2009, art. 134 inciso I;

GFIP na forma da IN RFB no 971/2009, art. 134 inciso I;

Termo de Contrato e seus aditivos, quando houver;

Ata de Registro de Preços, quando houver;

Regularidade com o FGTS; V
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Regularidade com a Seguridade Social;

Quanto o recebimento do objeto o mesmo se dará de acordo com o apresentado na planilha de 
medição atestada pela fiscalização do contrato.

Em relação á prazo de obra, ver informações no cronograma de obra, localizado na planilha 
orçamentária.

Segundo Portaria Interministerial 424 de 30 de Dezembro de 2016, Cap. VI art.° 66, “j) quanto 
ao regime de execução: as obras de construção, exceto reforma ou obras lineares, deverão, 
necessariamente, ser contratadas por regime de execução por preço global.”

Prazos para recebimento definitivo 90 dias após conclusão do objeto contratual, salvo em casos 
excepcionais, devidamente justificados.

Não podendo ser apresentado subcontratação, e deverá ser apresentado garantia contratual, 
por se tratar de obra da caixa econômica federal.

A Contratada deverá atender toda as disposições dos Anexos II e III do Decreto Municipal 
7.349/2019 a respeito da instrução processual dos processos de pagamentos.

11. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
Critério de aceitabilidade das propostas: Fica estabelecido como preço máximo, a planilha 

orçamentária estimada anexa ao Termo de Referência, não, podendo desta forma, os valores unitários 
e globais ultrapassarem ao valor da intervenção orçado.

Critério de aceitabilidade do objeto: O objeto deverá ser aceito de forma provisória e definitiva, 
através da elaboração de Termo Circunstanciado por comissão devidamente designada.

O recebimento provisório será promovido peio responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
das obras e serviços, “mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do contratado.

O recebimento definitivo será promovido de forma definitiva, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação 
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/1933.

12. RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser rescindido unilateralmente após a aplicação das sanções administrativas 
previstas no tópico 5.9 do presente memorial e na legislação vigente. Fica assegurado o direito ao 
contraditório por parte da CONTRATADA.
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13. DISPOSIÇÃO FINAL
A Contratada aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos contratuais, deverão 

ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido não 
seja especificamente mencionado.

A Contratada não poderá prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente involuntário ou de 
qualquer omissão, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades.

A Contratada obriga-se a cumprir todos os requisitos constantes dos desenhos que serão 
executados e aprovados pela fiscalização ou das especificações.

No caso de erros ou discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, 
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado à Fiscalização.

Se do contrato, constarem condições especiais e especificações gerais, as condições especiais 
deverão prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem discrepâncias entre as 
mesmas.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários serão julgados e decididos de comum 
acordo entre a Contratada e a Fiscalização.

O projeto descrito no presente documento poderá ser modificado e/ou acrescido, a qualquer 
tempo a critério exclusivo da Contratante, que de comum acordo com a Contratada, fixará as implicações 
e acertos decorrentes, visando à boa continuidade da obra.

Quaisquer alterações que se fizerem necessárias futuramente nos projetos, bem como neste 
memorial descritivo e na planilha orçamentária correspondente, como a substituição de elementos 
previamente especificados e/ou alterações nas reformas propostas, não serão de responsabilidade do 
autor do projeto.

A Contratada será responsável pela total quantificação dos materiais e serviços.

O material será entregue na obra com a responsabilidade pela guarda, proteção e aplicação da 
Contratada.

A Contratada ao emitir sua proposta deverá estar ciente de que será responsável por todas as 
adequações necessárias ao projeto na obra, sendo assim, não poderá apresentar custos adicionais de 
eventuais modificações.

A Contratada deverá garantir que a mão de obra deverá ser de primeira qualidade e que a 
supervisão estará a cargo de engenheiro habilitado e com experiência comprovada, aprovado pela 
fiscalização.

A Contratada deverá prever o fornecimento completo, de todo o projeto compatibilizado incluindo 
material, mão de obra e supervisão para fabricação, instalação, testes e regulagem de todos os 
equipamentos fornecidos e da instalação como um todo.

A Fiscalização designada ' ' ' "ar, a qualquer tempo, qualquer ‘ 1 instalação
que não atenda ao presente merr
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SECRETARIA DE OBRAS

A Contratada deverá garantir a instalação pelo prazo mínimo de 5 anos (cinco anos), contra 
quaisquer defeitos de fabricação ou instalação, excluídos, no entanto aqueles que se originam pela 
inobediência às recomendações da Contratada.

A Contratada deverá dar todas as informações e cooperação solicitadas pela fiscalização.

Todos os itens de fornecimento descritos deverão estar previstos no orçamento inicial da 
Contratada.

As cotas que constarem dos desenhos deverão predominar, caso houver discrepâncias entre as 
escalas e as dimensões. O engenheiro residente deverá efetuar todas as correções e interpretações 
que forem necessárias para o término da obra de maneira satisfatória.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes ou 
parcialmente desenhados para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para 
áreas ou locais semelhantes, a não ser que haja indicação ou anotação em contrário.

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços, apenas uma parte estiver 
desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim desenhada ou detalhada e assim 
deverá ser considerado, para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos que 
indicado ou anotado diferente mente.

Os serviços deverão ser executados em perfeito sincronismo com o andamento dos demais 
serviços, devendo ser observadas as seguintes condições:

• Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento.

• Deverão ser empregadas ferramentas fornecidas pela Contratada apropriadas a 
cada uso.

14. REGIME DE EXECUÇÃO

A presente contratação se dará através do Regime de Execução de Empreitada por Preço Unitário.

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária: 13.01 

Programa de Trabalho: 15.452.0026.2.229

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 

FT: 00

0\/\aaaAC/w 
IGUES JANUARIOENG°

Subsecretário Operacional -  SMO 
MaVícula 35.177-6 Matrícula 35.145-8


