
 MUNÍCIPIO DE NOVA LIMA/MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 TERMO DE REFERÊNCIA 
CONTENÇÃO  - RUA AGENOR LOPES - BAIRRO VALE DA ESPERANÇA

 
1 - OBJETO: 
Contenção na Rua Agenor Lopes, 214 – Bairro Vale da Esperança

2 – LOCALIZAÇÃO: 
Rua Agenor Lopes, 214 – Bairro Vale da Esperança, Nova Lima – MG
Coordenada UTM: E= 620.391,281; N= 7.788.010,861

3 - ESCLARECIMENTO: 
A execução de obras de contenção na Rua Agenor Lopes, 214 – Vale da 
Esperança é necessária devido ao risco de desmoronamento desse trecho da rua 
em consequência das chuvas e infiltração no local. 

4 – ETAPAS DA OBRA: 

4.1- EXECUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO:
A execução destes serviços cumprirá todas as exigências da ABNT NBR- 11682 e 
seguirá o Caderno de Encargos da SUDECAP. 

4.1.1 – Instalações Iniciais da Obra: 
São instalações necessárias ao início da obra, que são: barracão das obras, 
incluindo instalações sanitárias para o atendimento aos trabalhadores; tapume de 
compensado 10 mm, para isolamento da área de intervenção e o fornecimento de 
uma placa de obra, com as informações da mesma.

4.1.2 – Demolições e Remoções:
Serviços a serem efetuados anteriormente à execução da obra propriamente dita, 
destinados à demolição de escada de concreto, remoção de portão metálico e 
transporte de material demolido em caminhão para bota-fora situado até 30 km do 
local das obras.

4.1.3 – Trabalhos em Terra:
É toda a movimentação de terra que será executada durante a obra, sendo: 
escavação e carga mecanizada e transporte de material de bota-fora com distância
de até 30 km. Além disso a regularização e compactação do terreno deverá ser 
com placa vibratória

4.1.4 – Fundação:
A fundação do muro de arrimo da contenção será executada em tubulão, perfurado
de forma manual, com armação em Aço CA 50/60, cortado, dobrado e colocado. O 
preenchimento terá concreto fck >=30 MPa, lançado. 



4.1.5 – Estrutura em Concreto: 
Sobre a fundação será executado muro de contenção, conforme projeto e notas, 
com formas, em compensado resinado e= 12mm, incluindo escoramento, 
desforma e limpeza; a armação será em Aço CA 50/60, com corte, dobra e 
colocação; o concreto usinado de fck>= 30 MPa, bombeado, será lançado nessa 
estrutura.

4.1.6 – Pavimentação: 
Regularização e compactação do subleito com placa vibratória. Base estabilizada 
granular compactada energ. proctor intermediário com brita corrida (agregado de 
pedreira) – e=15 cm. DMT Base= 21,4 Km, DTM C.B.U.Q.=45,6 Km, imprimação 
com CM-30 e pintura de ligação com RR-1C Concreto Betuminoso usinado a 
quente. Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado 
a quente (C.B.U.Q.), camada de rolamento com espessura de 3,0cm, faixa C, com 
CAP 50/70.

4.1.6 –Obras Complementares: 
Faz referência às obras para a execução de meio-fio tipo A, conforme Caderno de 
Encargos da SUDECAP; passeio executado em concreto e=6 cm, junta seca.

5 – ENTREGA DA OBRA:
Ao final da obra, a mesma deverá ser entregue limpa de entulhos e sujeiras 
provenientes da sua execução. Sendo que, a obra deverá ser entregue em pleno 
padrão de funcionamento. 
Maiores detalhes de serviços e materiais podem ser encontrados na planilha de 
preços referente a esse Termo de Referência e/ou no projeto. 
Qualquer dúvida durante a execução dos serviços ou sobre o tipo de material a 
utilizar, o fiscal responsável pela obra deverá ser contatado, devendo ele estar 
ciente de tudo que acontece no ambiente da obra. 

6- BENEFÍCIOS DA CONTRATAÇÃO: 
6.1 – Possibilitar a execução segura e conforme o projeto, a fim de atender a 
estabilização do talude assim como a reforma da pavimentação e o escoamento 
no local. 

7 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
7.1 – Fornecer os dados necessários para a boa execução dos serviços, 
garantindo o acesso da CONTRATADA, às informações consideradas pertinentes 
e assegurando o auxílio e colaboração dos funcionários do Contratante. 

8 –OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - Executar fielmente o objeto do presente contrato, dentro do melhor padrão de
qualidade, de forma que os serviços a serem executados mantenham todas as 
especificações técnicas e qualidade exigidas, cumprindo todas as especificações 
impostas. 

8.2 - Submeter-se à fiscalização por parte do CONTRATANTE, acatando as 
determinações e especificações contidas neste contrato. 



8.3. - Entregar os serviços objeto deste contrato nos prazos previamente 
estabelecidos, sob pena do pagamento de multa, se os atrasos ocorrerem por 
responsabilidade da CONTRATADA. 

8.4. - Atender prontamente as instruções expedidas pelo CONTRATANTE para a 
execução dos serviços, especialmente no que diz respeito à metodologia a ser 
adotada e às demais questões administrativas que forem suscitadas. 

8.5 - Seguir as orientações apresentadas no Relatório de Projeto de Contenção no 
que diz respeito aos serviços preliminares, materiais básicos, movimentos de terra,
etapas de construção e responsabilidades. 

9 - DURANTE O PROCESSO DA EXECUÇÃO DA OBRA A EMPRESA DEVE 
APRESENTAR: 
9.1 - Relatórios diários de obra concisos, contendo informações relevantes para o 
bom acompanhamento da CONTRATANTE durante a execução do projeto, a fim 
de que sejam averiguadas questões como prazo, materiais e procedimentos 
adotados a fim de garantir a eficiência e presteza nos serviços prestados pela 
CONTRATADA. 

10 - PAGAMENTO: 
10.1 - O pagamento será realizado mensalmente através de medições. As parcelas
serão pagas de acordo com o cronograma físico-financeiro apresentado pela 
CONTRATADA e aprovado pela fiscalização dos projetos da Auditoria a serem 
executados, após ter sido evidenciada a total entrega dos itens que as compõem. 

11-PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

11.1. O prazo estimado máximo para a execução das obras será de 60 (sessenta)
dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviço que autorizar o início
dos trabalhos.

12- PRAZO DE VIGÊNCIA

12.1. O prazo de vigência do contrato é fixado em  90 dias corridos, a contar da
data de sua assinatura.

12.2. Os prazos contratuais poderão ser prorrogados quando presente o interesse
da Administração municipal, atendidas as normas do parágrafo primeiro do artigo
57 da Lei 8.666/93.



OBS.: 

1- Para serem julgadas habilitadas tecnicamente à execução do objeto, as 
empresas licitantes deverão apresentar registro no CREA e comprovação de 
capacidade técnico-operacional do responsável técnico da empresa licitante, 
também registrado no CREA e mediante Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 
demonstrando execução de contenções, e drenagem, com fornecimento, 
lançamento e adensamento de concreto bombeado.

Nova Lima, 13 de maio de 2020. 


