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PROJETO BASICO E EXECUTIVO 

 

01 - INTRODUÇÃO:  

 

Em cumprimento ao Artigo 7º c/c Artigo 6º, IX da Lei 8666/93, alterada 

pela Lei 8883/94, elaboramos o presente Projeto Básico e Executivo que contém 

subsídios técnicos de modo a possibilitar condições para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO) E 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, DAS VIAS URBANAS. 
 
02 - OBJETO:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

(MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, DAS 

VIAS URBANAS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 13.438,03M. DO MUNICIPIO DE 

THEOBROMA-RO. CONFORME PROJETO BÁSICO EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICAS. ORÇAMENTO DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE 

CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E PLANTAS EM ANEXO. 

 

03 – JUSTIFICATIVA:  

É de fundamental importância a contratação de empresa de engenharia 

para executar serviços de recapeamento, este projeto objetiva realização de obras 

destinadas à recuperação das vias urbanas com os seguintes serviços execução dos 

serviços de pavimentação e sinalização horizontal, com extensão total de 13.438,03 m. 

Por se tratar de vias urbanas já consolidadas com drenagem urbana e pavimento 

asfáltico implantados o projeto de pavimentação foi desenvolvido com à orientação de 

aumentar a vida útil e dar uma sobrevida ao pavimento existente. 

Além disto, foi dimensionado, o serviço de tapa buraco para correção de alguns 

buracos existentes, serviço este fundamental para a execução do recapeamento 

asfáltico. Serviços de recapeamento asfáltico, que tem como finalidade evitar a 

infiltração das águas pluviais e na eventualidade, abaixar o nível de infiltração nas 

camadas de base e sub-base, protegendo assim, o pavimento das ações nocivas das 

chuvas. 

O recapeamento asfáltico terá a sua estrutura constituída de 0,8 ou 1,5 cm de 

revestimento (microrevestimento asfáltico a frio), conforme instruções da 

especificação NORMA DNIT 035/2018 – ES. 

 

03 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

 

As despesas correrão com recursos de acordo com a seguinte Dotação 

Orçamentária:  
 

2024 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

2024- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMOSP 

111- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 

1005- ABERTURA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 

OBRAS E INSTALAÇÃO. 

E DEMAIS CONVÊNIOS PACTUADO COM O ESTADO DE RONDONIA. 
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04 – DA EXECUÇÃO:   

 

O regime de execução é empreitada por preço global. 
 

05 - PAGAMENTO:  

 

 O pagamento dos serviços será realizado de acordo com as medições, 

liberação de recursos conforme Cronograma de Desembolso estabelecido e nos termos 

estabelecidos no cronograma físico-financeiro, mediante depósito bancário até o 30º 

(trigésimo) dia a contar da data do adimplemento de cada parcela, devendo a empresa 

emitir nota fiscal que será devidamente certificada pelo setor responsável pela 

fiscalização dos serviços.  Deverá, ainda, como condição de pagamento, a empresa 

apresentar comprovação de recolhimento dos encargos sociais/previdenciários - GPS - 

referente à execução do contrato e da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - 

da obra. 
 

06 – DA FISCALIZAÇÃO E DO PRAZO:  

 
CONFORME PROJETO BÁSICO EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS. 

ORÇAMENTO DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E PLANTAS EM ANEXO A contratada é obrigada a 

manter constantemente na obra, o “Diário de Obra”, no qual a fiscalização ou o 

encarregado dos serviços anotará toda e quaisquer alterações ou ocorrências. 
 

07 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

1 - Receber os serviços de acordo com as especificações contidas nas especificações 

técnicas de engenharia CONFORME PROJETO BÁSICO EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICAS. ORÇAMENTO DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE 

CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E PLANTAS EM ANEXO. 

2 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Básico e executivo. 

3 - Comunicar a empresa contratada, quando da não correta execução dos serviços. 

4 - Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

5 - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços realizados, observando os aspectos quantitativos e qualitativos. 

6 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições contratuais. 

7 - Exercer a fiscalização por servidores especialmente designados, na forma prevista 

na Lei n.º 8.666/93. 

8 - Fica a cargo da contratante, exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização 

durante toda a execução dos serviços, bem como, estabelecer parâmetros e diretrizes na 

entrega, aplicando à Contratada, nos termos da regulamentação própria, sanções 

cabíveis pelas infrações acaso verificadas, após devidamente apuradas. 
 

 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
1 - A empresa deverá entregar os serviços CONFORME PROJETO BÁSICO 

EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS. ORÇAMENTO DESCRITIVO, PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E 

PLANTAS EM ANEXO  
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2 – Refazer os serviços que não estiver de acordo com cronograma de execução da 

obra, de acordo com o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, ou ainda, 

quando acondicionado de forma indevida. 

3 - Responsabilizar-se por eventuais despesas quanto a substituição dos materiais. 

4 - A empresa deverá executar os serviços dentro das normas exigidas pelo CREA –

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. 

5 – Observar os critérios de qualidade Associação Brasileira de Normas Técnicas  

(ABNT). 

6 - A empresa deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação 

(INSS, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificação 

exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.- Fornecer o objeto 

qualificado no edital, dentro da boa técnica e qualidade, nos termos da proposta e 

planilha orçamentária; 

7 - Todos os custos relativos a execução dos serviços correrá por conta da contratada, 

inclusive encargos sociais, trabalhistas e outros. 

8 - O proponente que for adjudicado para esta licitação arcará com todas as taxas, 

transporte, fretes e impostos que vierem a incidir sobre os mesmos. 

 
09 - DOS SERVIÇOS:  

 
CONFORME PROJETO BÁSICO EXECUTIVO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS. 

ORÇAMENTO DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E PLANTAS EM ANEXO. 

 

10 – VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

 

A vigência da presente licitação perdurará pelo período, 12 MESES, 

conforme determina a Lei nº8.666/93 para a entrega dos referidos serviços, conforme 

cronograma físico financeiro. 
 

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

- A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento de 

entrega e pagamento com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões 

não previstas no contrato e apresentar soluções práticas para qualquer problema, 

envolvendo o objeto do presente projeto básico. 

 

Theobroma/RO, 12 de maio de 2020. 

 

____________________________________  

ITAMAR POVODEIUK 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos 

 

 

APROVO NA FORMA DA LEI  

Em __/____/2020. 

 

__________________   

Claudiomiro Alves dos Santos 

Prefeito Municipal 


