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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17 / SMSP / COGEL / 2003.

PROCESSO Nº 2002.0.211.828-9

CONCORRÊNCIA Nº 24 / SMSP / COGEL / 2002

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: EMPARSANCO S/A.

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano dois mil e três, no Gabinete da
SECRETARIA  MUNICIPAL  DAS  SUBPREFEITURAS,  situada  à  Rua  Líbero
Badaró, nº 425 – Centro, São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo, neste
ato  representada  pelo  Secretário  Municipal  das  Subprefeituras,  Sr  ANTÔNIO
DONATO MADORMO, e a empresa EMPARSANCO S/A sito à Rua Tiradentes, nº
3.207 – São Bernardo do Campo/SP – Tel.: 4334-8000, CNPJ nº 56.473.317/0001-
08,  neste  ato  por  seu representante legal,  conforme documento  comprobatório,
nos termos da Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal 41.772/2002, Leis
Federal nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis à espécie, resolvem REGISTRAR
OS PREÇOS, em conformidade com o Despacho constante às folhas 568/569 do
processo epigrafado, consoante às seguintes cláusulas e condições:

I - OBJETO

1.1 - Registro de Preços para o FORNECIMENTO À PMSP  DE  CONCRETO
BETUMINOSO USINADO À QUENTE, CONFORME  especificações e condições
previstas no Anexo I desta Ata e dela faz parte integrante.

1.2 - O fornecimento se destina às unidades integrantes das áreas geográficas
que compõem os Agrupamentos descritos na cláusula II.

1.3 – O consumo estimado mensal é de 1.800 toneladas/mês por Subprefeitura
integrante  dos  Agrupamentos,  exceto  para  atendimento  da  Subprefeitura  de
Pinheiros no tocante a área do Itaim Bibi (ao sul), cuja estimativa de utilização é de
450  toneladas/mês,  que  retirará  o  material  na(s)  Usina(s)  ou  silo(s)  térmico(s)
indicado(s) pela Detentora.

1.3.1  -  O  consumo  acima da  quantidade  supra,  a  critério  da  Administração,
dependerá de expressa anuência da detentora do registro de preços.

1.4 - Caberá à Unidade Requisitante programar o consumo de forma a garantir
que cada requisição/pedido observe um mínimo de 18 (dezoito) toneladas/dia de
material.
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II - PREÇOS

2.1 - Os preços unitários - TONELADA - que vigorarão nesta Ata são:

Agrupamento  I   =  Subprefeitura   da Cidade  Ademar,   Subprefeitura  de
Santo Amaro e Subprefeitura de Pinheiros (exclusivamente para atendimento
da  área correspondente ao Itaim Bibi (ao sul)

R$  87,60 ( oitenta e sete reais e sessenta centavos );

___________________________________________________

Agrupamento  II  =   Subprefeitura  de  Vila  Mariana  e  Subprefeitura  do
Jabaquara

R$  87,60 ( oitenta e sete reais e sessenta centavos ).

2.2  -  Os  preços  a  serem  pagos  à  detentora,  serão  os  vigentes  na  data  da
“Requisição/Pedido, independentemente da data de retirada do material.

2.3  –  Os preços  referidos  constituirão,  a  qualquer  título,  a  única  e  completa
remuneração  pelo  fornecimento  do  material  objeto  desta  Ata  de  Registro  de
Preços.

III – DO REAJUSTE E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

3.1 - Não haverá reajuste de preços.

3.2  -  Nos termos  das Portarias  Intersecretariais  001/SMA/SF/94  e 258/SMA-
G/94,  o(s)  preço(s)  unitário(s)  registrado(s),  poderá(ão)  ser  adequado(s)  com
elevação  ou  redução  de  seu(s)  respectivo(s)  valor(es),  pelo  Departamento  de
Gestão  de  Suprimentos/  COMPREMS,  em  função  da  dinâmica  de  mercado,
obedecendo a metodologia a seguir :

3.2.1 - Independentemente de solicitação da detentora da Ata de Registro de
Preços a PMSP poderá, a qualquer tempo, rever, reduzindo os preços registrados,
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao
órgão responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor.

3.2.2  –  Os  preços  registrados  poderão  ser  majorados  pela  PMSP mediante
solicitação  da  detentora,  desde  que  acompanhados  de  documentos  que
comprovem a procedência do pedido, tais como listas de preços dos fabricantes,
notas  fiscais  de  aquisição  dos  produtos,  matérias-primas,  componentes  ou  de
outros  documentos  julgados necessários  a  comprovar  a  variação de preços no
mercado.
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3.2.3  –  Os  novos  preços  só  serão  válidos  após  sua  publicação  no  D.O.M.,
retroagindo à data do pedido de adequação formulado pela Detentora desta Ata de
Registro  de  Preços,  para  efeitos  de  pagamentos  dos  fornecimentos  efetuados
entre  a  data  de  tal  pedido  e  a  data  da  publicação  dos  novos  preços,  ou  ao
momento de constatação de eventual redução para os mesmos fins.

3.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em
face da superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria.

IV - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, a
partir da sua assinatura, prorrogável pelo prazo máximo de mais 01 (um) ano, nas
mesmas condições, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.278/2002. 

V – PRAZOS E  CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

5.1 - O compromisso de prestação de serviços só estará caracterizado após o
recebimento  da  "Requisição/Pedido”  ou  instrumento  equivalente,  devidamente
precedido do Termo de Contrato,  quando cabível,  e/ou da competente Nota de
Empenho, decorrentes da Ata de Registro de Preços.

5.2.  -Quando  cabível  a  lavratura  do  Termo  de  Contrato,  a  Detentora  será
convocada para,  no prazo de 05 (cinco)  corridos,  contados a partir  da data da
convocação,  assiná-lo,  recolhendo,  para  tanto,  os  emolumentos  devidos  e
apresentação  dos  documentos  referidos  no  item 5.4,  desde  que  cumpridas  as
exigências legais, momento em que ser-lhe-á entregue a correspondente Nota de
Empenho.

5.3.  Quando  desnecessária  a  lavratura  do  Termo  de  Contrato,  o  prazo para
retirada da Nota de Empenho será de 03 (três) dias corridos, contados a partir da
convocação da Detentora.     

5.4  – Para assinatura do termo de contrato ou retirada da Nota de Empenho
deverá a contratada apresentar:

5.4.1 -  Indicação dentre  os responsáveis  técnicos constantes da Certidão do
CREA, daquele que se responsabilizará  pelo contrato, bem assim do preposto que
a representará em cada Usina.

5.4.2 – Certidão, atualizada, de Inexistência de Débito para com a  Seguridade
Social;

5.4.3 – Certificado, atualizado, de Regularidade de Situação para com o Fundo
de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);

5.4.4 - Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários, atualizada, expedida
pela Secretaria Municipal das Finanças deste Município de São Paulo, ainda que a
empresa tenha sede em outro Município.

ou

3



Processo nº 2002-0.211.828-9 – fls  nº .......

(Caso  a  empresa  não  seja  inscrita  no  Cadastro  de  Contribuintes  Mobiliários
deste Município de São Paulo), Declaração firmada pelo representante legal, sob
as penas da Lei, do não cadastramento, e de que nada deve a esta Municipalidade
relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada.

5.4.5 – Documento(s) hábil(eis) de disponibilidade (propriedade,   locação  ou
contrato de fornecimento do  material asfáltico por terceiro em nome da detentora)
referente(s) à(s)  Usina(s)de  Asfalto,  que atenda(m) as exigências previstas  no
item  7.2.4  e seus subitens do edital que predeceu  esta  Ata, acompanhado(s) de
sua(s) licença(s)  de funcionamento, definitiva(s) ou a título precário, expedida(s)
pela CETESB e o (s)  endereço(s)   de sua(s)  localização(ões).

5.4.5.1 –  Caso a Usina se enquadre na hipótese prevista no item 7.2.4.5.1
do  edital  da  licitação  que  precedeu  esta  Ata,  deverá  a  detentora  indicar  o(s)
endereço(s)  do(s)  silo(s)  térmico(s)  que manterá  em local(is)  que atenda(m)  as
condições de distância estabelecidas para a(s) Usina(s).

5.4.6 – Documento(s) que comprove(m) a aferição da(s) balança(s) instalada(s)
no(s) local(is) da(s) Usina(s) ou do(s) silo(s) térmico(s) quando for  o caso, pelo
INMETRO, com data não superior a 6 (seis) meses.

5.4.6.1 – Quando o(s) prazo(s)  de aferição da(s)  Balança(s) vencer(em) no
decorrer da contratação, a  detentora deverá comprovar nova(s) aferição(ões), sob
pena de não ser considerado o fornecimento.

5.5 – A “Requisição/Pedido” ou instrumento equivalente deverá obrigatoriamente
conter: data, número do processo, número da Ata de RP; número do Termo de
Contrato, quando for o caso, número da Nota de Empenho, quantidade de material
solicitado,  endereço  da(s)  Usina(s)  ou  do(s)  silo(s)  térmicos  para  sua  retirada,
condições   de  fornecimento,  nome  do  servidor  da  Unidade  requisitante  que
acompanhará  a  pesagem  do  material  na  balança  da   Usina(s),  carimbo  e
assinatura do  responsável pela Unidade Requisitante, data e hora da recepção
pela Contratada e assinatura de seu preposto, com a sua identificação e cargo.
Deverá ser juntada cópia da "Requisição/Pedido " nos processos de requisição e
de liquidação da despesa.

5.6  -  A  Contratada  fica  obrigada  a  atender  todas  as  "Requisições/Pedidos"
expedidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, até o limite estimado
de utilização por Subprefeitura que integra o agrupamento.

5.7 – O prazo para início do fornecimento é de 3 (três) dias corridos, contados a
partir  do  dia  seguinte  à  data  do  recebimento  da  “Requisição/Pedido”,  ou
instrumento equivalente, pela detentora.      

5.8  –  A  pesagem  do  carregamento  de  cada  caminhão  será  efetuada  na
presença de um servidor indicado e credenciado pela Unidade Requisitante,  ao
qual incumbirá conferir e vistar o tíquete da Balança.

VI –  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1  –   Mediante  requerimentos  mensais   apresentados  às  Unidades
Requisitantes,  pela  contratada,  serão  efetuadas  as  medições  dos  materiais
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fornecidos, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à
verificação da(s)  respectiva (s)  medição(ções).

6.2  Os requerimentos de  pagamento deverão vir devidamente instruídos com a
seguinte documentação: 

6.2.1 – Atestado de recebimento e aprovação do material  pela Unidade
Requisitante;

6.2.2 – Cópia reprográfica da Nota de Empenho;

6.2.3 – 1ª  via da Nota Fiscal ou Nota-Fiscal Fatura;

6.2.4 – Comprovantes de pesagem do material:

6.2.5  -  Certificado  de  qualidade  de  massa  contendo  no  mínimo  as
seguintes análises:

a)controle de temperatura;
b)ensaio do teor de betume e granulometria.

6.2.6 – Comprovação da regularidade fiscal  resultante  da execução do
contrato mediante apresentação de cópia das últimas guias de recolhimento
do ISS, acompanhada de declaração em que ateste a correspondência entre
as guias apresentadas e o objeto contratual ou de declaração de que não
está sujeita ao pagamento do tributo, nos termos da Portaria SF 71/97.   

6.2.7  –  Demais  documentos  que  se  fizerem  necessários,  a  critério  da
Unidade Requisitante.  

6.3.  –  O  valor  de  cada  medição  será  apurado  com base  na  quantidade  de
material  fornecido   e  aprovado  no  período,  de  acordo  com  o  preço  unitário
registrado. 

6.4 - O prazo para pagamento será de 30 ( trinta ) dias a contar da data final do
período de adimplemento de cada parcela, ou do objeto do contrato no caso de
pagamento único.

6.4.1 - Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por
parte da contratada, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

 
6.5 - Os pagamentos serão efetuados por crédito em conta corrente no Banco

que vier a ser indicado por SF ou ainda, excepcionalmente, no Departamento de
Tesouro,  a  critério  da  Secretaria  de  Finanças  e  Desenvolvimento  Econômico,
conforme Decreto nº 31.136, publicado no DOM  de 29/01/92.

6.6 – Quaisquer pagamentos não isentarão a Detentora das responsabilidades
contratuais, nem implicarão na aceitação dos materiais. 

6.7 - Não haverá  pagamento de atualizações ou compensações  financeiras.
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VII - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS

7.1 – Os fornecimentos  objeto da Ata de Registro de Preços serão recebidos
pela Unidade Requisitante consoante o disposto no artigo 73 da Lei  Federal nº
8.666/93 e demais normas pertinentes.

VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A contratada desta Ata obriga-se a:

8.1  -  Executar  os  fornecimentos  obedecendo  as  especificações  e  condições
constantes desta Ata, bem como o edital e anexos que a precedeu e dela fazem
parte integrante.

8.2 – A Detentora será responsável pelo carregamento dos caminhões,  na(s)
usina(s) ou silo(s) térmico(s)  responsabilizando-se  danos pessoais e materiais
causados a terceiros  durante tais serviços; 

8.3 - Comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização, em horário por
esta  estabelecido,  a  fim  de  receber  instruções  ou  participar  de  reuniões,  que
poderão se realizar em outros locais.

8.4 – A detentora deverá fornecer todos os dados necessários ao atendimento
do disposto no artigo 9º da Lei Municipal 13.278/02.

8.5 - Observar, durante as contratações decorrentes do Registro de Preços, os
termos  da  Lei  Federal  8.666/93,  Lei   Municipal  13.278/02  e  demais  legislação
pertinente.

8.6  -  Manter,  durante  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
por  ocasião  da  licitação  que  precedeu  este  ajuste,  obrigando-se,  ainda,  a
comunicar a Coordenadoria Geral de Licitações - SMSP/COGEL, toda e qualquer
alteração dos dados cadastrais, para atualização.

X - PENALIDADES 

10.1 - São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei  Federal  nº.
8.666/93  e  demais  normas  pertinentes.  No que tange  as  multas,  a  contratada
estará sujeita às penalidades abaixo discriminadas:

10.1.1 – Multa pela recusa da Detentora da Ata de Registro de Preços em
assinar o Termo de Contrato, quando cabível, ou retirar a Nota de Empenho
dentro do prazo estabelecido ou retirar com atraso sem a devida justificativa,
aceira pela Unidade Requisitante:  30,0% (trinta  inteiros por  cento)  sobre o
valor da Contratação.  

10.1.1.1.  –  Incide  na  mesma multa  prevista  no  subitem  anterior  a
detentora que estiver impedida de assinar o Termo de Contrato ou retirar a Nota de
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Empenho  pela  não  apresentação  dos  documentos  devidamente  atualizados
mencionados no item 5.4 desta Ata de RP.

10.1.2 - Multa por dia de atraso no fornecimento do material programado :
2,5% (dois e meio por cento)  por dia sobre o valor da quantidade fornecida
com  atraso,  até  o  máximo  de  10  (dez)  dias.   A  partir  desta  data  será
considerado o atraso como inexecução parcial do contrato;

10.1.3 - Multa por descumprimento de cláusula contratual e/ou exigência da
Unidade  Requisitante:  1,0%   (um  inteiro  por  cento)  sobre  o  valor  da
contratação, por dia, até seu atendimento.

10.1.4 - Multa por inexecução parcial  do contrato:  30% (trinta  inteiros por
cento)  sobre  o  valor  da  parcela  não  executada,  ou  sobre  o  valor  da
quantidade  fornecida  com atraso  superior  a  10  (dez)  dias  e  inferior  a  30
(trinta) dias. A partir desta data será considerado como inexecução total do
contrato.

10.1.5  -  Multa  por  inexecução  total  do  contrato:   30% (trinta   inteiros  por
cento) sobre o seu valor.

10.1.6 - Multa por cancelamento da Ata por culpa da contratada: 10% ( dez
por  cento ) sobre o valor do fornecimento mensal estimado, nos termos da
cláusula  1.3.  desta,  calculado  sobre  o  número  de  meses  faltantes  para  o
término  da  Ata,  considerando   a  quantidade  de   Subprefeituras   de  cada
Agrupamento para os quais o material seria fornecido.  

10.2 - As sanções são independentes.  A aplicação de uma não exclui  a das
outras.

10.3 - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar
da  data  de  intimação  da  empresa  apenada.  A  critério  da  Administração  e  em
sendo  possível,  o  valor  devido  será  descontado  da  importância  que  a  mesma
tenha a receber da PMSP. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será
inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

XI - CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada :

11.1 - Pela Administração, quando:

11.1.1  -  A  Contratada  não  cumprir  as  obrigações  constantes  da  Ata  de
Registro de Preços;

11.1.2 - A Contratada não formalizar o Termo de Contrato, quando cabível,
decorrente  da  Ata  de  Registro  de  Preços  ou  não  retirar  o  instrumento
equivalente  no  prazo  estabelecido,  se  a  Administração  não  aceitar  sua
justificativa;

11.1.3  -  A  Contratada  der  causa à  rescisão administrativa  do Termo de
Contrato, quando cabível, ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de
Registro de Preços;
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11.1.4  -  Em  qualquer  das  hipóteses  de  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato,  ou  instrumento  equivalente,  decorrente  da  Ata  de  Registro  de
Preços.

11.1.5  –  A  contratada  não  aceitar  reduzir  o  seu  preço  registrado,  na
hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado.

11.1.6  -  Por  razões  de  interesse  público,  devidamente  justificadas  pela
Administração.

11.1.7 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos
previstos no item 10.1, será feita pessoalmente ou por correspondência com
aviso de  recebimento,  juntando-se  o  comprovante  nos  autos  que deram
origem ao Registro de Preços.

11.1.8 - Nos casos de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
Contratada,  a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial  do
Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da última publicação.

11.2  -.Esta  Ata  de  registro  de  preços  poderá  ser  rescindida  nas  hipóteses
previstas para a rescisão dos contratos em geral.

XII - UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DE EMPENHO 

12.1 - Esta ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão dos
Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Paulo, inclusive Tribunal de
Contas do Município de São Paulo, mediante consulta ao órgão gerenciador, nos
termos do disposto do artigo 31 do Decreto nº 41.772/2002, observado o critério de
regionalidade estabelecido na Cláusula II e ouvida previamente a Superintendência
das Usinas de Asfalto (SPUA).

11.1.1  -  Caberá  à  detentora  da  ata,  observadas  as  condições
estabelecidas, aceitar o fornecimento, sem prejuízo do atendimento dos
quantitativos inicialmente estimados.

12.2 - A contratação e a emissão de empenho serão autorizadas, caso a caso,
pelo titular da Pasta à qual pertencer a Unidade Requisitante, ou pela autoridade
por  ele  delegada,  ficando  a  Unidade  responsável  pelo  cumprimento  das
disposições  da  presente  Ata,  bem  assim  pela  estrita  observância  das  normas
aplicáveis à matéria.

12.3  -  A  retificação  do  empenho  ou  seu  cancelamento  total  ou  parcial
obedecerão à mesma regra.

XIII - DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações  de  que  deles  poderão  advir,  facultada  a  realização  de  licitação
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específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à detentora do registro
de preços a preferência em igualdade de condições. 

13.2 - Fica a contratada ciente de que a assinatura desta Ata implica a aceitação
de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de
Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes.

13.3 - A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações
e rescisões, obedecerão à Lei Municipal  nº 13.278/02,  Lei Federal nº 8.666/93,
demais  normas  complementares  e  disposições  desta  Ata  e  do  Edital  que  a
precedeu,  aplicáveis  à  execução  dos  contratos  e  especialmente  aos  casos
omissos.

13.4 - A Contratada no ato da assinatura desta Ata  apresentou :

13.4.1 – Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários expedida pela
Secretaria Municipal das Finanças deste Município de São Paulo, ainda que a
empresa tenha sede em outro Município.

13.4.2  –  Certidão  Negativa  de  Débitos  –  CND  expedida  pelo  INSS  e
Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

13.4.3 - Planilha de composição do preço ofertado para cada Agrupamento
que lhe foi adjudicado.

13.5 – Ficam fazendo parte integrante desta Ata , para todos os efeitos legais, o
Edital de Concorrência nº 24 / SMSP / COGEL / 2002, seus anexos e a proposta
da detentora.

13.6 - Fica ressalva a possibilidade de alteração das condições contratuais em
face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

13.7 - Fica eleito o foro do Município de São Paulo para dirimir as eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PRODUTO: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ)

I - ESPECIFICAÇÕES
 

1. OBJETIVO / APLICAÇÃO

1.1.Fixar requisitos exigíveis à qualificação e aceitação de concreto betuminoso
usinado à quente (CBUQ).

1.2.O  concreto  betuminoso  usinado  à  quente  é  uma  mistura  betuminosa
executada  em  usina  apropriada,  composta  de  agregados  e  cimento
asfáltico de petróleo.

1.3.O CBUQ destina-se,  principalmente,  a integrar a estrutura do pavimento
flexível, a ser aplicado nas camadas superiores desta estrutura.

2. MATERIAIS

2.1.Materiais asfálticos
Deve  ser  utilizado  o  cimento  asfáltico  de  petróleo  tipo  CAP-20,  ou

excepcionalmente  CAP-55,  desde  que  autorizado  pela  Unidade  Requisitante,
obedecidas as especificações PMSP/SP EM-05/92.

Deverá ser armazenado em tanques térmicos em bom estado de conservação e
livre de contaminações.

A  aditivação  com agente  melhorador  de  adesividade  não  deverá  preceder  a
usinagem do concreto asfáltico por período superior a 7 (sete) dias.

2.2.Agregados
Deverão ser obedecidas as seguintes Normas em especial:

a) PMSP/SP EM-04/92 – Peneiras (NBR 5734 da ABNT);
b) NBR 6465 da ABNT – Det. Da abrasão Los angeles de agregados –

mét. De ensaio;
c) PMSP/SP EM-23/92 – Idem;
d) PMSP/SP ME-19/92 – Amostragem de agreg. – mét. De ensaio;
e) PMSP/SP  ME-20/92  –  Det.  Da  comp.  Gran.  Dos  agreg.  –  mét.  De

ensaio;
f) PMSP/SP ME-21/92 – Det. Do teor de argila – mét. De ensaio;
g) NBR 7219 da ABNT – Det. Do teor de mat. Pulver. Nos agregados –

m.ensaio;
h) NBR 7221 da ABNT – Ensaio de qualidade de areia – mét. De ensaio;

Os  agregados  deverão  estar  devidamente  protegidos  contra  intempéries.  Na
estocagem não deverão estar sujeitos à contaminação quanto ao tipo de agregado
ou de substâncias nocivas.
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Deverão  ser  utilizados  agregados  sempre  da  mesma  procedência  que  os
constantes no estudo da mistura (Projeto Marshall).

2.2.1. Agregado graúdo

O agregado graúdo, assim considerado o retido na peneira 4,8mm (nº 4), será
constituído por pedras britadas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e
outras substâncias nocivas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) quando submetidos  à avaliação da durabilidade com sulfato  de
sódio, em cinco ciclos (método DNER-ME 89-64), os agregados
deverão apresentar perdas inferiores a 12%;

b) para o agregado retido na peneira 2,0mm (nº 10), a percentagem
de desgaste no ensaio de abrasão Los Angeles (PMSP/SP EM-
23/92) não deverá ser superior a 40%;

c) a percentagem de grãos com forma lamelar obtidas nas amostras
de ensaios, não poderá ser superior a 20%;

d) a percentagem de grãos defeituosos (conchoidais, de alteração de
rocha, esféricos etc) não deverá ser superior a 5%.

2.2.2. Agregado Miúdo

O agregado miúdo, assim considerado o que passa na peneira 4,8mm (nº 4),
será  constituído  por  areia,  pó-de-pedra  ou  mistura  de  ambos,  apresentando
partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias
nocivas. Deverão ser atendidos os seguintes requisitos:

a) quando submetidos  á avaliação da durabilidade com sulfato  de
sódio, em cinco ciclos (método DNER-ME 89-64), os agregados
deverão apresentar perdas inferiores a 15%;

b) O  equivalente  de  areia  (DNER-ME-54-63)  de  cada  fração
componente do agregado miúdo (pó-de-pedra e/ou areia) deverá
ser superior a 55%;

c) É  vedado  o  emprego  de  areia  proveniente  de  depósitos  em
barrancas de rio.

2.2.3. Material de enchimento (“Filler”)

O  material  de  enchimento  deverá  ser  constituído  por  cimento  Portland,  cal
extinta,  pós calcários ou cinzas volantes.  Quando da aplicação,  o “filler” deverá
estar seco e isento de grumos. A granulometria a ser atendida deverá obedecer
aos seguintes limites:
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PENEIRA PMSP/SP EM-
04/92

% PASSANDO, EM PESO

0,420 MM (Nº 40) 100
0,175MM (Nº  80) 95 – 100
0,075MM (Nº 200) 65 - 100

2.3.Composição da mistura betuminosa

Esta prevista FAIXA V, que deverão satisfazer os requisitos do quadro abaixo:

PENEIRA
(PMSP/SP – EM – 04/92)

PERCENTAGEM EM PESO, QUE
PASSA
FAIXA V

12,5MM (1/2”) 100
9,52MM (3/8”) 92 A 100
4,80MM Nº 4 74 A 90
2,38MM Nº 8 60 A 80
2,0MM Nº 10 -
0,42MM Nº 40 30 A 50

0,175MM Nº 80 16 A 32
0,075MM Nº 200 6 A 12

ASFALTO SOLÚVEL NO CS
2%

5,5 A 7,5

3. INSTALAÇÕES

3.1.Usina de asfalto

A Usina deverá apresentar condições uniformes para a produção do concreto
asfáltico, isenta de qualquer tipo de contaminação. Deverá apresentar bom estado
de conservação e ser aferida.

Deverá possuir, no mínimo, quatro silos dosadores frios, para a alimentação de
agregados, sendo vedado silos bi-partidos.

Na hipótese de a Usina ser do tipo gravimétrica,  deverá possuir  conjunto de
classificação de agregados após a passagem destes pelo secador, distribuindo-os
por  silos  quentes,  três  no  mínimo,  e  ainda,  compartimento  de  rejeição  de
fragmentos com diâmetro superior a ¾”.

A  Usina  deverá  ser  provida  de  alimentador  de  “Filler”,  sendo  a  alimentação
continua  para  usinas  volumétricas  ou  “DRUM-MIXER”  e  por  peso,  em  usinas
gravimétricas.

A Usina deverá possuir eficientes sistemas de filtragem de gases e retenção de
material  finamente  particulado,  a  fim  de  evitar  a  emissão  de  poluentes  na
atmosfera.

A Usina deverá possuir termômetros para controle de temperatura nos seguintes
pontos, no mínimo: tanque de armazenamento de asfalto; calha de transferência
do tambor secador para o elevador quente e nos silos quentes.
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Para usinas providas de misturadores do tipo “PUG-MILL”, estes deverão ser de
eixo duplo conjugado, com palhetas reversíveis e removíveis, as quais não deverão
apresentar desgastes que comprometam a homogeneidade da mistura ou causem
a presença de partículas não envolvidas.

O  tempo  de  misturação  do  concreto  alfáltico  deverá  ser  de,  no  mínimo,  40
segundos.

3.2.Balança rodoviária

Deverá ser do tipo plataforma, com capacidade mínima de 40 toneladas.
Deverá estar em bom estado de conservação, e ter sido devidamente aferida

pelo INMETRO, com certificado de aferição em vigor.

3.3.Laboratório

Deverá ser anexo à Usina de Asfalto, com área não inferior a 25m2.

Deverá  possuir  equipamentos  que  permitam  a  realização  de,  no  mínimo,  os
seguintes ensaios:
• Teor de betume;
• Granulometria;
• Moldagem e ruptura de corpos de prova Marshall;
• Ensaio de penetração de CAP;
• Ensaio de viscosidade SAYBOLT FUROL;
• Determinação da forma de grãos.

Os equipamentos deverão estar devidamente aferidos.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PRODUÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO

4.1.Misturação

Para  a  misturação  o  ligante  deverá  estar  na  temperatura  equivalente  à
viscosidade SSF de 85 seg. +/- 10 seg.

Os agregados deverão estar na temperatura entre a do ligante até 15°C acima,
não devendo em hipótese alguma os materiais serem aquecidos acima de 177°C.

4.2.Projeto de mistura (Estudo Marshall)

As empresas licitantes vencedoras deverão no ato da assinatura do contrato,
apresentar Estudo Marshall referentes aos tipos de misturas que foram habilitados,
contendo, entre outros, os seguintes elementos:

• Composição granulométrica e procedência dos agregados;
• Índices físicos;
• Teor ótimo de betume;
• Ensaio de adesividade;
• Curva viscosidade x temperatura do ligante;
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• Ensaio de “Abrasão Los Angeles” e “Índice de Forma” dos agregados graúdos
(retidos na peneira nº 4).

Nota: No estudo Marshell deverão ser contemplados a utilização de areia natural
e “Filler” de origem calcária (cimento Portland, cal hidratada ou pó calcário).

5. CONTROLE DE QUALIDADE

Durante  o  período  de  fornecimento  de  concreto  asfáltico  para  a  PMSP,  a
contratada deverá efetuar rigoroso controle de qualidade, abrangendo, no mínimo
as seguintes análises:
• Controle de temperatura (CAP e mistura);
• Ensaio de teor de betume e granulometria;
• Ensaio Marshall.

A  contratada  obriga-se  a  emitir  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,
certificado de qualidade contendo, no mínimo, as análises descritas acima.

II - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1 – O material será retirado na(s) Usina(s) ou silos indicados pela detentora, por
caminhões da P.M.S.P  ou  das empresas contratadas,  devidamente  indicadas
pela Unidade Requisitante. 

2 – O carregamento dos caminhões, a critério da Unidade Requisitante, poderá
ocorrer  nos seguintes turnos:

a) das 06:00  às 12:00 horas  ou das 15:00 às 21:00 horas, de segunda a
Sábado.

b) das 06:00 às 12:00 horas aos domingos pela Fiscalização, devidamente
autorizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego, CET. 

3 - Deverá ser garantida à contratada a retirada de no mínimo 50 toneladas de
material por turno por agrupamento.

4 – A pesagem do carregamento de cada caminhão será efetuada na presença
de  um   servidor  indicado  e  credenciado  pela  Unidade  Requisitante,  ao  qual
incumbirá conferir e vistar o tíquete da Balança.
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