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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N9 7.026, DE 03 DE JULHO DE 2018.

Institui o Manual de Calçadas para Todos do 
Município de Duque de Caxias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 9o, II da Lei Orgânica deste Município,

Considerando Processo Administrativo n9 29344/2016 e o Ofício n9 469/2016 - SMPHU-GAB;

Considerando a Lei Municipal n9 1.618, de 28 de dezembro de 2001, que instituiu o Código de 

Usos, Funções e Posturas Urbanas do Município de Duque de Caxias; e

Considerando a Lei Municipal n9 2.618, de 21 de março de 2014, que assegura a reintegração à 

vida social das pessoas com deficiência social,

DECRETA:

Art. I 9 Fica instituído o Manual de Calçadas para Todos do Município de Duque de Caxias, 
parte integrante deste Decreto, que objetiva padronizar e estimular a qualidade dos logradouros 
públicos tornando-os acessíveis, seguros e livres de barreiras para todos.

Parágrafo único. Os projetos aprovados e obras licenciadas a partir da vigência deste Decreto 
deverão observar as orientações contidas no manual.

Art. 29 Caberá a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação divulgar, atualizar e orientar 
o uso deste Manual.

Art. 39 As calçadas, passeios e vias exclusivas para pedestres, que venham a ser reformadas 

tota l ou parcialmente, devem ser tornadas acessíveis

Art. 49 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 03 de julho de 2018.
\

\
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1. Introdução 
 

Segundo o último censo (IBGE, 2010), cerca de 25% da população de Duque de 
Caxias, declarou apresentar algum tipo de deficiência, sendo esta apresentada de forma leve, 
moderada ou severa, ou seja, dos 855.048 habitantes, 298.830 apresentaram algum tipo de 
deficiência. Portanto, uma grande parte da população tem alguma deficiência e necessita de 
um olhar mais atento por parte do poder público e da sociedade como um todo, para que 
todos sejam atendidos dentro das suas necessidades básicas e possam viver com liberdade e 
sem limites neste Município. 

 
O direito básico de ir e vir, essencial para que o indivíduo desenvolva o seu papel na 

sociedade, seja ele qual for, ainda não é totalmente respeitado e o acesso livre no ambiente 
social, na maioria das vezes, ainda é restrito. Além disso,os obstáculos, que muitas vezes 
não são percebidos por indivíduos sem nenhuma necessidade especial, podem ser um 
entrave diário para os demais, comprometendo o desenvolvimento de habilidades e a 
participação da vida cotidiana.Entretanto, vale destacar que os obstáculos nos passeios 
atingem a todos os transeuntes, dificultando seus deslocamentos, e em algumas situações 
até impossibilitam o trânsito livre.Ainda, é importante  ressaltar que todos podem estar 
sujeitos a mobilidade reduzida temporária ou permanente, necessitando portanto, da 
acessibilidade plena da calçada, como no caso das grávidas. 

 
Desde o final da década de 1970, o tema acessibilidade vem sendo tratado no Brasil, 

mesmo que de forma tímida, com destaque para a Emenda Constitucional nº 12, de 1978, 
que assegurava aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica mediante a 
possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos. Já em 1988, com a promulgação 
da Constituição da República, a legislação começou a ser mais efetiva, quando a pessoa 
com deficiência teve garantido o seu direito à proteção e à integração social. Obviamente, 
integração essa, que não acontece sem acessibilidade. 

 
Com base nessas informações, este “Manual Técnico de Calçadas Acessíveis”foi 

elaborado visando demonstrar e orientar à população quanto à importância de termos no 
município de Duque de Caxias, vias que permitam o acesso e o trânsito livre, de maneira que 
não haja barreira para os cidadão. Portanto, a calçada acessível é um exemplo de cidadania 
e garante a todos o direito de ir e vir na cidade, de forma segura e dinâmica. É possível dizer 
até, que a calçada acessível em Duque de Caxias é o primeiro passo para a transformação 
do município em uma cidade sem barreiras. 

 
A calçada é para todos. Sendo assim, é o espaço pelo qual os cidadãos transitam 

utilizando ou não um meio de transporte motorizado. Considerando este aspecto, este 
dispositivo é o marco legal da acessibilidade da cidade, ,e visa regular os preceitos 
constitucionais da liberdade de locomoção e o direito de ir e vir. 

 
  

 
 

2. Objetivos 
 

A Prefeitura do Município de Duque de Caxias (PMDC)elaborou este "Manual 
Técnico de Calçadas" objetivando padronizar, e estimular a qualidade do logradouro 
público, tornando-os acessíveis, seguros e livres de barreiras para TODOS. 

 
O manual estabelece critérios e parâmetros técnicos acerca das condições de 

acessibilidade a serem observados, quando do projeto, construção ou reforma das calçadas, 
passeios e vias exclusivas de pedestres. 

 
Este instrumento objetiva proporcionar à maior parcela possível da população, 

independentemente de idade, estatura, limitação de mobilidade e/ou percepção, a utilização 
de maneira autônoma e segura das calçadas e passeios. 

 

3. Princípios 
 

I. Acessibilidade: garantir a mobilidade para todos os usuários, assegurando o acesso, 
em especial, daquelas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, bem como, 
idosos, gestantes, convalescentes de traumatismos ou enfermidades, entre outras; 
 

II. Segurança: garantir que as calçadas, os caminhos e as travessias sejam projetados 
e implantados livres de riscos de acidentes, minimizando eventuais interferências 
decorrentes da instalação do mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, 
vegetação, sinalização, publicidade, tráfego de veículos e edificações; 

 
III. Conexão: acessibilidade de rotas, que devem ser concebidas de forma contínua e 

integradas por convenientes conexões entre destinos, incluindo as habitações, os 
equipamentos e serviços públicos, os espaços públicos, o comércio e o lazer, entre 
outros; 

 
IV. Harmonia: observação dos aspectos estéticos e harmônicos, devendo o desenho da 

calçada considerar o entorno, incluindo espaços, como praças, jardins, parques e 
áreas para pedestres, assim como com a fachada das edificações lindeiras, dando 
continuidade a uma rota acessível, contínua e facilmente perceptível, objetivando a 
segurança a qualidade e estética; 

 
V. Conformidade Técnica: respeitar as especificações das normas técnicas 

pertinentes, garantindo o bom desenho da via e privilegiando o trânsito de pedestres; 
 

VI. Diversidade de uso: através do uso misto do solo, criar incentivo para o caminhar, 
tornando o ambiente dinâmico, de forma a proporcionar um maior interesse do 
pedestre ao usar a calçada e o seu entorno; 

 
VII. Caminhar: estimular o caminhar, tornando as calçadas mais acessíveis e, 

consequentemente, aumentando a qualidade de vida dos cidadãos. 
 
 
 



4
BOLETIM nº 6565

  Quarta-feira
04 de Julho de 2018

Boletim Oficial
do Município

 
 

4. Desenho Universal 
 
O Desenho Universal tem como objetivo, considerar que o projeto deverá atender à 

pessoas com diferentes características sejam elas, idades, sexo, condições físicas, mentais, 
sensoriais ou motoras, através de soluções que ampliem as condições de uso a uma maior 
parcela da população. 

 
Para efeito desse manual, o desenho universal é definido como: 

 
“Concepção de espaços, artefatos e produtos, que visam a atender, 
simultaneamente, a todas as pessoas com diferentes características 
antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e 
confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem 
a acessibilidade” (Decreto Federal nº 5.296/2004). 

 
 

DIRETRIZES PARA O DESENHO DAS CALÇADAS 
 
1. Calçadas 

 
As calçadas, passeios e vias exclusivas para pedestres, que venham a ser 

reformadas total e parcialmente, devem ser tornadas, obrigatoriamente, acessíveis. E deverá 
ser obedecido o que determina o Código de Posturas de Duque de Caxias/RJ, Lei Ordinária 
nº 1618/2001, de 28/12/2001, através do seu Art. 146, onde define que os proprietários dos 
imóveis se responsabilizarão pela construção e conservação das calçadas fronteiriças ao 
lote. 

Portanto, as calçadas e as vias exclusivas para pedestres que venham a ser 
construídas e reformadas, total ou parcialmente, devem ser tornadas, obrigatoriamente, 
TODAS acessíveis, de acordo com este manual e com a norma NBR 9050/2015 e NBR 
16537/2016. 

 
1.1. Definição e Dimensões mínimas da calçada 

 
A largura da calçada pode ser dividida em três faixas de uso, atendendo o 

estabelecido pela NBR 9050/2015, e demonstrado na figura abaixo: 

Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 
 

a) faixa de serviço: serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os 
postes de iluminação ou sinalização. Nas calçadas a serem construídas, recomenda-se 
reservar uma faixa de serviço com largura mínima de 0,75 m; 

b) faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve 

Figura 1 - Faixas de uso da calçada 

 
 

ser livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal de2%, ser contínua entre lotes e ter 
no mínimo1,20 m de largura e 2,50 m de altura livre, quando não for possível utiliza restas 
dimensões mínimas, o caso deverá ser analisado pela Prefeitura., ; 

c) faixa de acesso: consiste no espaço de passagem da área pública para o lote. Esta 
faixaé possível apenas em calçadas com largura superior a 2,00 m. A rampa de acesso aos 
lotes lindeiros e a instalação de mobiliários e equipamentos públicos,deverão ser aprovados 
previamente pela Prefeitura. 
 

1.2. Variações 
 

No município encontraremos diversas variações de tamanho e inclinação das 
calçadas e, com isso, estas deverão seguir as dimensões de faixas apresentadas no item 
anterior, de acordo com a sua largura. 

Primeiramente, tratando-se de calçadas com mais de 2,00m (dois metros), teremos 
as três faixas presentes, seguindo as dimensões jáapresentadas: 

 
Figura 2 -Faixas de uso da calçada 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
  

 
 

Em calçadas com largura entre 1,95m (um metro e noventa e cinco centímetros) 
e2,00m (dois metros), não será adotada a faixa de acesso. Sendo assim, só teremos as 
faixas de serviço e livre, sempre respeitando os padrões de medida. 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
 Em calçadas menores do que 1,95m (um metro e noventa e cinco centímetros) e 
maiores que 1,20 m (um metro e vinte centímetros)- largura comum em muitos de nossos 
passeios - será preservada a faixa livre, priorizando o trânsito do pedestre, sempre como o 
mais importante. 
 
 Em calçadas menores que  1,20m, o caso deverá ser analisado pela Prefeitura. 
 

Figura 3 - Faixas de uso da calçada (sem faixa de acesso) 
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 Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
 Quando a calçada possuir largura adequada, os proprietários dos lotes lindeiros 
poderão utilizar a faixa de acesso para colocação de mesas, cadeiras, expositores de 
mercadorias, e outros mobiliários, mantendo desobstruídas as faixas livres e de serviço, desde 
que licenciada pela Prefeitura.De acordo com a NBR 9050/15, recomenda-se que todo 
mobiliário atenda aos princípios do desenho universal.Sendo assim, os mobiliários, coberturas, 
e equipamentos, localizados na rota acessível não podem possuir haste ou pilar de apoio, 
devendo ser utilizados apenas toldos ou coberturas leves com fixação de mão francesa, 
tirantes ou sistema estruturante que promova uma calçada livre de obstáculos.

Figura 4 - Faixas de uso da calçada (calçadas menores do que 1,95m) 

 
 

 

  
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
Observação: Quando permitidos, os toldos deverão ter altura mínima de 2,50 metros da calçada. 

 
1.3. Inclinação Transversal 

 
De acordo com a Norma Brasileira, a NBR 9050, revisada em 2015, determina que: 
 

A inclinação transversal da faixa livre (passeio) das calçadas ou das vias 
exclusivas de pedestres não pode ser superior a 3 %. Eventuais ajustes de 
soleira devem ser executados sempre dentro dos lotes ou, em calçadas 
existentes com mais de 2,00 m de largura, podem ser executados nas faixas 
de acesso. (ABNT, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Faixas de uso da calçada (mobiliários dos proprietários na faixa de acesso) 

 
 

Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 
 
 
 

1.4. Declives 
 

Outra situação comum no município de Duque de Caxias são as calçadas em 
declives. Nesse tipo de calçada as dimensões das faixas de acesso e livre deverão ser 
preservadas. Atualmente, não existe padrão de acessibilidade para calçadas em ladeiras, 
pois em muitos casos, a continuidade das calçadas, são interrompidas sucessivamente, por 
degraus,desníveis e rampas construídas para acesso aos lotes, porém, a faixa livre sempre 
deve seguir a inclinação da rua,privilegiando o pedestre. 

 

Figura 6 - Máximas inclinações transversais na calçada. 

 
 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 

Figura 7 - Calçadas em ruas inclinadas, em ladeiras. 
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Figura 8 -Calçada Inclinada - Morro 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
 

Para uma solução eficiente de calçadas em ruas inclinadas, faz-se necessário uma 
padronização dos acessos aos lotes, mantendo sempre a continuidade da faixa livre. É 
necessário ressaltar que o passeio deve seguir a inclinação longitudinal da rua. 

 
A faixa livredeve ter largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centímetros), como já 

determinado por este manual.  Depois que a faixa livre estiver pronta, a faixa de acesso deve 
ser construída ou reformada e as adequações deverão ser feitas dentro do lote. Será de 
responsabilidade do proprietário ajustar a altura dos portões, construir das rampas internas, 
ou, quando existir a faixa de acesso, construindo a rampa na mesma, sempre mantendo 
desobstruída a faixa livre.  

 
1.5. Rampas 

 
1.5.1. Tipos 
 

As rampas (ou rebaixamento de calçadas) devem ser construídas em concreto 
(pré-fabricados ou moldadas in loco) na direção do fluxo da travessia de pedestres e 
não é permitida a presença de obstáculos (como postes e mobiliários)nas mesmas, que 
devem estar totalmente livres, assim como também não será permitida a implantação de 
qualquer obstáculo após a sua construção. Além disso, de acordo com a NBR 
9050/2015, a inclinação deve ser constante e não superior a 8,33 % e a largura mínima 

 
 

do rebaixamento é de 1,50 m. Com base na mesma norma, sempre que possível, a 
largura do rebaixamento deverá ser igual ao comprimento das faixas de travessia de 
pedestres. 

 
Para o acesso da pessoa à calçada, usar-se-ão dois tipos de rampas: 

longitudinais e transversais. 
 
OBS.: Não será permitido construção de rampas em frente a postes, sarjetas, 

"bocas de lobo", árvores, hidrantes e/ou qualquer obstáculo que venha prejudicar, 
comprometer e até mesmo obstruir a circulação de Pessoas com Deficiência (PcD's). 

 
1.5.1.1. Rampa longitudinal 

 
A rampa longitudinal será usada quando a calçada for estreita, não havendo 

espaço para a rampa transversal, e quando não for utilizada a travessia elevada. 
 

Figura 9 -Modelos de rampas longitudinais em função da altura do meio-fio. 
 

 

 
 

Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
 

Tabela 1 - Inclinação longitudinal: Comprimento da rampa em função da altura do meio-fio. 

 
 

Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 
 
 
 

1.5.1.2. Rampa transversal 
 
A rampa transversal será utilizada quando a largura da calçada não invadir o 

espaço da faixa livre, permitindo o livre deslocamento das pessoas pela referida faixa 
mantendo a medida da mesma com 1,20m (um metro e vinte centímetros), como 
demonstra a figura abaixo: 

 
 

. 



7
BOLETIM nº 6565

Quarta-feira
04 de Julho de 2018

Boletim Oficial
do Município

 
 

Figura 10 - Modelos de rampas transversais em função da altura do meio-fio 
 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
[u1] Comentário: Aqui as rampas 
são apresentadas a partir da calçada 
com altura de 5cm até 10cm, bem 
diferente das imagens apresentadas 
nas rampas longitudinais. 

 
 

 

 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano

Tabela 2-Inclinação longitudinal: Comprimento da rampa em função da altura do meio-fio. 

 
 

 
2. Rota Acessível 

 
De acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 9050/2015, a rota acessívelé um: 

 
Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecte os ambientes 
externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizada de 
forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com 
deficiência e mobilidade reduzida. A rota acessível pode incorporar 
estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, 
pisos, corredores, escadas e rampas, entre outros. (NBR 9050/2015) 
 

É obrigatório o uso de piso podotátil na rota acessível. No entanto, é importante 
destacar que, nos trechos de calçada onde houver rota acessível, não há necessidade de se 
colocar piso tátil de alerta no entorno dos mobiliários urbanos. 

 
2.1. Pisos podotáteis 

 
A autonomia de locomoção é um direito da pessoa com deficiência.Sendo assim, no 

caso de pessoas com deficiência visual ou com deficiência visual parcial, aautonomia de 
locomoção dar-se-á através da ajuda dos pisos podotáteis em Rotas Acessíveis. Essas rotas 
possuem normas para sua composição, de modo a permitir a circulação em segurança. 

 
Por apresentar em sua superfície textura diferenciada, o piso tátil permite a percepção 

de rotas e possíveis obstáculos pelos usuários, quando estes caminharem sobre o piso ou 
quando são utilizadas bengalas para a orientação destes. Os pisos podotáteis devem 
apresentar cor diferenciada e contrastante aos demais pisos adjacentes à composição da 
rota, a fim de auxiliar as pessoas com deficiências visuais parciais. 

 
A título informativo e, no tocante à composição da rota acessível no passeio, cabe 

citar as especificações, conforme a ABNT NBR 9050/2015: 
 

[...] “quando houver mudança de direção entre duas ou mais linhas de 
sinalização tátil direcional, deve haver uma área de alerta indicando que 
existem alternativas de trajeto. Essas áreas de alerta devem ter dimensão 
proporcional à largura da sinalização tátil direcional” (ABNT NBR9050/2015). 

 
 “quando houver mudança de direção formando ângulo superior a 90°, a linha- 

guia deve ser sinalizada com piso tátil direcional”. 
 

 “nos rebaixamentos de calçadas, quando houver sinalização tátil direcional, 
esta deve encontrar com a sinalização tátil de alerta”. 

 
 “nas faixas de travessia, deve ser instalada a sinalização tátil de alerta, no 

sentido perpendicular ao deslocamento, à distância de 0,50m (cinqüenta 
centímetros) do meio-fio. Recomenda-se a instalação de sinalização tátil 
direcional no sentido do deslocamento, para que sirva de linha-guia e possa 
conectar um lado da calçada ao outro”. 

 
 “nos pontos de ônibus devem ser instalados a sinalização tátil de alerta ao 

 
 

longo do meio fio e o piso tátil direcional, demarcando-se o local de embarque 

e desembarque”. 
 

Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 
 

Para o município de Duque de Caxias, fica estabelecido como dimensões do piso 
podotátil os módulos0,25x025m ou 0,30x0,30m, ou 0,40x0,40,sempre de cor amarela. É 
importante ressaltar, que na mesma calçada ou rota acessível, uma vez adotado o tamanho 
do módulo padrão, este não poderá sofrer variações. Os desenhos apresentados neste 

Figura 11 –Pisos podotáteis. 
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manual devem ser considerados como alternativas utilizando qualquer um dos módulos 
acima sugeridos. Deve-se sempre adotar o sistema modular para execução da obra, 
evitando cortes, pois dessa forma, diminui-se o desperdício de material, reduz-se o tempo e 
os custos da obra . Já a cor amarela, foi adotada como padrão por ser uma cor que denota 
atenção. Para as áreas externas não poderão ser utilizados os pisos podotáteis que são 
fixados com o uso de cola ou adesivo, e sim aqueles feitos com ladrilhos hidráulicos ou 
lajotas de concreto. Todas as calçadas com sinalização podotátil, no Município, deverão 
atender a essa padronização de tamanhos e cor. 

 
Todos os imóveis no território de Duque de Caxias, que tenham suas calçadas 

construídas ou reformadas após a aprovação deste dispositivo,localizados dentro de um raio 
de 850 metros dos terminais modais disponíveis ou de um raio de 200 metros de 
equipamentos públicos, deverão,obrigatoriamente,executar as suas calçadas com rota 
acessível, de acordo com as normas estabelecidasneste Manual. 

 
2.1.1. Piso Tátil de Alerta 

 
O piso tátil de alerta tem a finalidade de orientar, alertando sobre qualquer 

obstáculo ou barreira que a pessoa possa encontrar no caminho. Ele indicará o 
início de uma rampa, a existência de obstáculos, como mobiliários em geral e, em 
rotas acessíveis, servirá para orientar a mudança de sentido. 

 

 
 

Fonte: NBR 9050/2015 e NBR16537/2016 
 

2.1.2. Piso Tátil Direcional 
 
O piso tátil direcional tem a finalidade de guiar os usuários no percurso da 

rota acessível. Esses pisos devem ser instalados na faixa livre da calçada e estar 
livres de barreiras. 

 

Figura 12 -Piso tátil de alerta. 

[MV2] Comentário: Conferir esta 
informação. 

 
 

Figura 13 -Piso tátil de alerta. 

 
Fonte:ABNT NBR 9050/2015 e NBR16537/2016 

 
3. Mobiliários Urbanos 
 

De acordo com a ABNT NBR 9050/2015, mobiliário urbano é o: 
 

conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos 
ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que 
sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses 
elementos, como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e 
pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, 
toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza 
análoga.(ABNT NBR 9050/2015) 
 

Os mobiliários em geral devem se localizar na faixa de serviço. O piso tátil deve estar 
localizado a uma distância mínima de 0,50m(cinqüenta centímetros) da projeção do objeto 
edificado, devendo também haver acesso direto para a rota acessível, garantindo-se uma 
locomoção segura para todos os pedestres. 

 
 
 
 
 

 
 

3.1. Abrigos e Pontos de Ônibus 
 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
3.2. Pontos de Táxi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: NBR 9050/2015 e NBR 16537/2016 

Figura 14 -Abrigos e Pontos de Ônibus. 

Figura 15 - Pontos de taxi 

 
 

3.3. Caixa de coleta dos Correios 
 
 

Figura 16 -Caixa de coleta de correio. 
 

 
 

Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 
 

3.4. Telefone de Uso Público 
 

Figura 17 – Telefone Público 
 
 

 
 

Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 
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3.5. Banco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano

3.6. Vaso  
 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano

Figura 18 -Bancos 

Figura 19 - Vasos 

 
 

3.7. Lixeira 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
 

3.8. Poste de Iluminação 
 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
 
 
 

Figura 20 -Lixeira. 
 

Figura 21 - Poste de iluminação 

 
 

 

3.9. Poste da Rede Elétrica 
 

 
 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
3.10. Poste de Sinalização 

 
 

Figura 23 -Poste de Sinalização 

 
 

Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 
 
 
 

Figura 22 - Poste da rede elétrica 

 
 

 
3.11. Apoios de Bicicletas 

 
 

Figura 24 - Apoio de bicicletas 

 
 

Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 
 

3.12. Divisores, Guias e Balizadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 25 -Divisores, Guias e Balizadores 
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3.13. Banca de Jornal  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

Figura 26 - Banca de Jornal 

 
 

3.14. Banca de Flores  
 

Figura 27 -Banca de Flores 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 

3.15. Relógio 
 

Figura 28 - Relógio 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
 

4. Obras sobre o Passeio 
 

As obras eventualmente existentes sobre o passeio devem ser convenientemente 
sinalizadas e isoladas, assegurando-se a largura mínima de 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) para a circulação, garantindo as condições de acesso e segurança de pedestres 
e pessoas com mobilidade reduzida, conforme a figura abaixo. 

 

 
Fonte: NBR 9050/2015 

 
 
5. Esquinas 

 
As esquinas também possuem algumas normas específicas, as quais devem ser 

respeitadas e adotadas no passeio para melhorar os aspectos de mobilidade e de segurança 
das calçadas. 

É proibido, nas esquinas, a colocação de mobiliário urbano e equipamentos. É 
permitido apenas os elementos necessários à sinalização e aqueles que venham garantir o 
acesso à via, não comprometendo a circulação dos usuários. Assim, os que forem 
implantados, nestes espaços, deverão seguir as recomendações da ABNT NBR 9050/2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

Figura 29 - Obras sobre o Passeio 

Figura 30 –Esquinas – Rampa Transversal 

 
 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 

Figura 32 - área próxima às esquinas das calçadas onde é proibido instalar 
mobiliários 

Figura 31 – Esquinas – Rampa Longitudinal 
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6. Tecnologia 
 

Tipos de Tecnologia 
 
 

 
6.1. Materiais 

 
Os materiais para a calçada deverão atender à segurança e ter as características 

essenciais, como: durabilidade, antiderrapante, conforto de rolamento, conforto térmico, e 
facilidade de execução, manutenção e reposição. Além disso, os materiais deverão 
proporcionar uma harmonia com o ambiente e com a estética do conjunto. 

 
 Durabilidade – elevada durabilidade, desde que respeitadas às características do 

produto, o modo de instalação e o de manutenção. 
 

 Conforto de rolamento – adequado ao tráfego de cadeirantes e pessoas com 
deficiências visuais. 

 
 Antiderrapante – o acabamento superficial deve ser adequado para se evitar 

escorregamentos. 
 

 Facilidade de execução e manutenção 
 

 Tempo para liberação ao tráfego 
 

o Material fixo (colado) – no mínimo 03 (três) dias 
 

o Material removível - imediato 
 

 Limpeza – jato de água e sabão neutro 
 

6.1.1. Ladrilho Hidráulico 
 
Placas de concreto de alta resistência ao desgaste, assentados com argamassa 

sobre uma base de concreto não estrutural, com resistência de 15MPA, no caso de tráfego 
de pedestres é de concreto estrutural, com resistência de15MPA, com armadura nas 
entradas de veículos.A espessura mínima deverá ser de 10cm (dez centímetros). 

 
Utilizar armadura para tráfego de veículo (CA 60 4,2 mm malha 10x10cm). A base de 

concreto deverá ser executada sobre uma sub-base constituída de material granular, 
com espessura mínima de 5 cm (cinco centímetros), compactada sobre o subleito. 

Legislação: 

NBR – 9457:1986 –Ladrilho hidráulico – Especificação NBR – 

9458:1986 – Assentamentos de Ladrilho Hidráulico 

NBR – 9459:1986 – Ladrilho Hidráulico – Formatos e dimensões 
 
Espessura de 2 a 3cm no máximo 

 
 

Curar o concreto por 3 dias 

Brita corrida ou brita graduada, livre de sujeira 
 

Figura 33 -Ladrilho Hidráulico 

 
Fonte: NBR 9050/2015 

 
 Execução passo a passo: ladrilho hidráulico 

 
• Nivelamento e compactação do subleito e execução da sub-base de 5 cm (cinco 

centímetros) com material granular. 
 

• Execução da base de concreto com no mínimo 10 cm (dez centímetros), 
conforme item 3.1.3. 

 
• Espalhamento,  adensamento e sarrafeamento da argamassa de 

assentamento convencional. 
 

• Aplicação de cimento pulverizado (2 kg/m2) e água (não necessária para argamassa 
colante).  

• Para argamassa colante, deve-se aplicar camada de 6 mm e usar desempenadeira 
metálica dentada.  

• Assente o ladrilho previamente molhado. Ajuste o ladrilho utilizando martelo de 
borracha.  

 
 

Fonte: ABCP – Instalação do Ladrilho Hidráulico 

 
6.1.2. Piso Intertravado 

 
São blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre colchão de areia, de até 

4cm(quatro centímetros) e rejuntado com areia fina. Podem ser encontrados em diversas 
cores, formatos e em diferentes espessuras (6 cm, 8cm ou 10cm). A resistência mínima 
exigida pela norma é de 35 MPA 

 
É um material antiderrapante, de fácil aplicação e manutenção, com reaproveitamento 

de peças, apresentando elevada durabilidade. 
 

 
 

Fonte: ABCP – Piso Intertravado 

 
 
 
 

Figura 34 - Ladrilho Hidráulico 
 

Figura 35 -Piso Intertravado 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Para a utilização do bloco de concreto como piso intertravado deverá, 
obrigatoriamente, ter contenções laterais que evitem o deslizamento dos blocos. O 
confinamento é parte fundamental do pavimento intertravado. O bloco de concreto será 
sempre assentado sobre uma camada de areia média, limpa e seca, de 4cm(quatro 
centímetros) a 5cm (cinco centímetros) de espessura, com a função de acomodar as peças 
de concreto, sendo nivelada manualmente por meio de um sarrafo correndo sobre guias 
mestras de madeira ou alumínio. Essa camada de areia será sobre uma base de material 
granular de, no mínimo 10 cm(dez centímetros), compactada, a ser executada sobre um 
subleito regularizado e compactado. 

 
As juntas entre os blocos devem ter aberturas em torno de 3 mm e serem 

preenchidas com areia fina. A espessura mínima do bloco de concreto será de 6cm (seis 
centímetros) para tráfego de pedestre e de 10cm (dez centímetros) nos locais de entrada e 
saída de veículos, ambos com resistência a compressão ≥35MPa. 

 
Para garantir o alinhamento do pavimento, o assentamento das peças deve seguir a 

orientação de fios guias previamente fixados, tanto na largura, quanto no comprimento. 
 
Já para os acabamentos e arremates deverão ser realizados com pedaços de blocos 

íntegros e serrados com disco de corte. 
 
A compactação dos blocos é feita com placas vibratórias e em 02 (duas) etapas: 

compactação inicial e final. Entre as duas compactação será realizada a varrição da areia 
fina para a selagem das juntas. 

Brita corrida ou brita graduada, livre de sujeira 
 

 
 
 
 

Observação: Pavimento Intertravado 
NBR – 9780: - Peças de Concreto para Pavimentação – 

Determinação da Resistência à 
Compressão (Método de Ensaio) 

Observação:  
Para Moldados in loco e Estampado 

NBR – 12655: –Concreto – Preparo, controle e Recebimento – 
Procedimento Cura química: deve atender às normas ASTM C 309-07 
e ASTM C 156-03 Resistência característica à compressão deve ser 
maior ou igual a Fck 35 MPa Dimensões  dos panos – Relação 1:1,2 
Brita corrida ou brita graduada, livre de sujeira 
Curar o concreto por 07 (sete) dias 
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Fonte: ABCP – Instalação do Piso Intertravado 
 
 
 

6.1.3. Concreto Convencional moldado in loco e Concreto Estampado 
 
O concreto convencional simples, moldado in loco deverá, preferencialmente, ser 

produzido em central de concreto, a qual será responsável pela qualidade do produto. Para o 
concreto produzido na obra será necessário que o responsável técnico, antes do início da 
obra, para fornecimento do traço a ser utilizado e a forma de controle tecnológico, que será 
adotada para a qualidade da mesma. 

 
O concreto será sempre lançado sobre uma base de material granular1 de, no 

mínimo, 10 cm(dez centímetros), compactada, executada sobre um subleito regularizado e 
compactado. 

 
A espessura mínima do concreto simples será de 8cm(oito centímetros), para tráfego 

de pedestre e de 10cm(dez centímetros) nos locais de entrada e saída de veículos, ambos 
com resistência de 35MPa. Após o lançamento, o adensamento, o sarrafeamento e o 
desempeno do concreto, deve-se proceder imediatamente à texturização e a cura. 

A texturização deverá manter a superfície da calçada antiderrapante e atender ao 
conforto de rolamento. Logo após será aplicado o produto de cura química. 

A cura final será dada pela colocação de mantas têxteis, umedecidas sobre a 
superfície do pavimento, por no mínimo 07 (sete) dias. 

 
Se o concreto for aplicado de forma contínua, sem interrupção, as aberturas das 

juntas deverão ser executadas, tão logo a resistência do concreto permita o tráfego do 
equipamento de corte. Deve-se usar disco diamantado para corte em concreto. O corte 
deverá possuir 6 mm de largura e 3cm(três centímetros) de profundidade, realizado em toda 

Figura 36 -Instalação do Piso Intertravado 

 
 

a largura da calçada. O tamanho dos panos que serão cortados não poderá exceder a 
relação 1,00m (um metro) de largura e1,20m um metro e vinte centímetros de comprimento. 
As juntas deverão ser seladas com materiais adequados e especificados em projeto. 

 
Já o concreto estampado, consiste no uso de fôrmas para estamparia e produtos de 

acabamentos especiais, podendo-se reproduzir cores e texturas variadas. 
 

 Execução passo a passo: concreto moldado in loco 
 

• Nivelamento e compactação do subleito, colocação de brita, instalação de fôrmas e 
telas de aço. 

 
• Lançamento adensamento  (vibrado)  e nivelamento  (sarrafeamento)  do 

concreto. 
 

• Desempeno do concreto moldado in loco (para acabamento convencional: 
desempenar, executar juntas e curar). 

 
 Execução passo a passo:concreto estampado 

 
• Nivelamento e compactação do subleito, colocação de brita, instalação de fôrmas e 

telas de aço. 
 

• Lançamento,  adensamento (vibrado)  e nivelamento (sarrafeamento)  do 
concreto. 

 
• Aplicação do pigmento enrijecido e “queima”. 

 
• Estampagem no formato desejado. 

 
• Execução de juntas de controle, lavagem, aplicação de resinas e liberação ao tráfego. 

 
• Liberação para tráfego: Será em função dos resultados de resistência do concreto, os 

quais deverão atingir 70% (setenta por cento) do valor especificado na cartilha. 
 

• Limpeza – jato de água e sabão neutro. 
 

• Consertos – o piso é cortado de acordo com a modulação e refeito com os mesmos 
produtos e estampas do existente. 

 

6.1.4. Placas pré-moldadas de concreto – Sistema Aderido – Placa FixaXX 
 

 
Placas pré-fabricadas de micro concreto, de alto desempenho para tráfego de 

pedestres e veículos leves, sendo as placas fixas com, no mínimo 2,5cm(dois centímetros e 
meio) de espessura e assentadas com argamassa sobre base de concreto com espessura 
mínima de 10cm (dez centímetros). 

 
Uma base de concreto não estrutural, com resistência de 15MPA, no caso de tráfego 

de pedestres e, de concreto estrutural, com resistência de 20MPA, com armadura nos locais 
de entradas de veículos. Utilizar armadura para locais com tráfego de veículo (CA 60 4,2 mm 
malha 10x10cm). 

 

 
 

A base de concreto deverá ser executada sobre uma sub-base, constituída de 
material granular, com espessura mínima de 0,05m (cinco centímetros) compactada sobre o 
subleito. 

 
 

 
6.1.5. Placas pré-moldadas de concreto – Sistema Flutuante – Placa Removível 

 
 
Placas pré-fabricadas de micro concreto de alto desempenho, removível, com no 

mínimo 3cm(três centímetros) de espessura. Devem, obrigatoriamente, ter contenções 
laterais (meio-fio). É indicada apenas para tráfego de pedestre e assentadas sobre uma 
camada de material granular de areia ou pó de pedra, com espessura mínima de 4 cm 
(quatro centímetros). 

 
A base também é constituída de material granular com no mínimo 10 cm(dez 

centímetros). A camada deve ser compactada. Para locais com tráfego de veículo, o 
concreto deverá ser estrutural, com resistência de 20MPA, com armadura nas entradas de 
veículos. A espessura mínima de 10 cm(dez centímetros). Utilizar armadura (CA 60 4,2 mm 
malha 10x10cm). 

 
A base de concreto deverá ser executada sobre uma sub-base, constituída de 

material granular, com espessura mínima de 0,05m (cinco centímetros), compactada sobre o 
subleito. 

 

 
 Execução passo a passo: Placa Fixa 

 
• Nivelamento e compactação do subleito (terreno). 

 
• Espalhamento, nivelamento e compactação da sub-base com material granular (brita 

corrida ou brita graduada, livre de sujeira) com espessura mínima de 0,05 m (cinco 
centímetros). 

 
• Execução da base que deverá ser de concreto não estrutural (no caso de tráfego de 

pedestres) e de concreto estrutural com armadura nas entradas de veículos. A 
espessura mínima deverá ser de10cm (dez centímetros). Curar por 3dias. 

Observação: Para Placas Fixas e Removíveis 
NBR – 15805:2010 –Placa de concreto para piso – Requisitos e 

métodos de ensaio 
Resistência característica da placa a flexão deve ser maior ou 

igual a Fctmk 3,5 MPa 
Dimensões  das placas – mínimo 40 x 40 cm até 100 x 100 cm 
Brita corrida ou brita graduada, livre de sujeira 
Curar o concreto por 3 dias 

 
 

• Espalhamento e sarrafeamento da argamassa de assentamento convencional elaborada na 
obra na proporção de 1:6 (uma de cimento para seis de areia) ou industrial (siga orientações 
do fabricante) 

 
• Assentamento das placas de concreto e adensamento com martelo de borracha. 
 
• Limpeza e liberação ao tráfego 
 

 Execução passo a passo: Placa Removível 
 
• Nivelamento e compactação do subleito (terreno). 
 
• Instalação das contenções laterais, nivelamentos e compactação da base de materiais 

granulares com 10 cm (dez centímetros). 
 
• Execução de corte, ajustes e alinhamento. 
 
• Espalhamento e nivelamento da areia de assentamento (ou pó de brita) com 4cm (quatro 

centímetros). 
 
• Assentamento das placas de concreto 
 
• Limpeza e liberação ao tráfego 

 
 

Fonte: ABCP – Instalação da Placa Removível 

Figura 37 - Instalação do Piso Removível 
 

Observação: Recomenda-se fazer uma moldura de concreto quadrada ou 
retangular, em volta das tampas de instalações hidráulicas, elétricas, de 
telefonia e outras (mesmo no caso das tampas redondas), para se evitar cortes 
nas placas de concreto. 
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Figura 38 - Instalação da Placa Removível 
 

Fonte: ABCP – Instalação da Placa Removível 
 

A execução das calçadas e do passeio público é dever de todos. Dessa maneira, os 
novos projetos e as reformas das calçadas deverão atender à Norma NBR 9050/2015 e às 
diretrizes estabelecidas no Manual de Calçadas Acessíveis deste Município. 

 
Assim sendo, todos os projetos para calçadas adjacentes às edificações devem ser 

encaminhados à Subsecretaria de Urbanismo, para análise e posterior aprovação e, caso seja 
aprovada a licença de pavimentação, deverá ser realizado o acompanhamento por um 
técnico, a fim de esclarecer a execução e atender à legislação, bem como esclarecer o uso de 
material a ser utilizado no trecho. 

 
No caso de condomínio e obras novas, o Projeto do Passeio deverá estar dentro das 

normas estabelecidas, contendo, obrigatoriamente o seguinte: 
 

 Posicionamento de mobiliário: poste, orelhão e lixeira; 
 

 Locação do piso direcional e alerta; 
 

 Estabelecer em projeto conforme a norma, dimensões da calçada composta 
de área livre, área de serviço; 

 
 Posicionamento de rampas e suas declividades. 

 
 

 
 

6.1.6. Pavimento permeável 
 
Os pavimentos permeáveis são definidos como aqueles que possuem espaços livres 

na sua estrutura onde a água e o ar podem atravessar. A camada de revestimento dos 
pavimentos permeáveis nos sistemas à base de cimento pode ser executada utilizando 
concreto poroso moldado in loco ou peças pré-moldadas de concreto.  

 
O concreto poroso moldado in loco possui poros que permitem a infiltração de água, 

para isso utilizam-se agregados com poucos ou sem finos, resultando nos vazios por onde a 
água passa. Além disso, dependendo da sua dimensão são classificadas como peças de 
concreto para pavimentação intertravada ou como placas de concreto.  

 
É importante destacar que o revestimento deve permitir a passagem rápida da água, 

que então fica armazenada por um período nas camadas de base e sub-base, funcionando 
como reservatório e filtro. 

 
Parâmetros de projeto: 
 Área da bacia de contribuição a ser controlada: é a área que terá suas águas 

pluviais direcionadas para a medida. Este parâmetro depende da natureza da medida 
escolhida. No caso de pavimentos permeáveis, a área deve ser menor do que 10 ha, ou seja, 
100.000 m².  

 
Capacidade de infiltração do solo: tem influência sobre o desempenho dos 

dispositivos de infiltração. Se a capacidade de infiltração estiver fora dos limites 
estabelecidos, medidas infiltrantes não podem ser utilizadas. No caso de pavimentos 
permeáveis, o solo do local deve ter capacidade de infiltração entre 7 e 200 mm/h.  

 
Nível do lençol freático: também tem influência sobre o desempenho dos 

dispositivos de infiltração, sendo que o nível máximo do lençol freático deve ser de até 1 m 
abaixo do fundo do dispositivo. Se o nível do lençol freático for alto (acima de 1 m do fundo), 
a implantação do pavimento permeável só pode ser feita se seu fundo for impermeável.  

 
Risco de contaminação de aquífero: se o aquífero em questão for muito sensível à 

poluição, não se recomenda a utilização de medidas que promovam a infiltração, tais como 
os pavimentos permeáveis infiltrantes, pois geralmente, as águas pluviais carregam esgoto e 
poluentes de origem difusa. Os pavimentos permeáveis de detenção com fundo 
impermeabilizado podem ser utilizados. 

 
Fragilidade do solo à ação da água: No caso de medidas de 

infiltração, alguns tipos de solo podem perder suas características e sofrer desestruturação, 
mediante presença frequente de água. E mesmo em medidas de detenção ou retenção, isso 
pode ocorrer, tornando o fundo da estrutura muito barrento.  

 
Permeabilidade do subsolo nos dispositivos de infiltração: quando o subsolo 

apresenta baixa permeabilidade não se recomenda o uso de medidas infiltrantes como os 
pavimentos permeáveis infiltrantes, mas podem-se utilizar os pavimentos permeáveis de 
detenção com fundo impermeabilizado.  

 
Declividade do terreno: como altas declividades restringem a implantação de 

 
 

dispositivos de detenção e infiltração, estes não são recomendados em terrenos muito 
íngremes.  

 
Ausência de local de destino para a descarga do

 volume regularizado de água: Pavimentos permeáveis (tanto os infiltrantes 
como os de detenção) devem possuir extravasores conectados à rede de micro- drenagem, 
caso ocorram chuvas mais intensas do que a de projeto. Portanto, na ausência de um local 
de destino para a descarga, são inviáveis.  

 
Disponibilidade de área: Apesar da necessidade de espaços amplos, os pavimentos 

permeáveis podem ser implantados em substituição a pavimentação comum em diversos 
tipos de áreas, como vias de tráfego leve, calçadas, praças, pátios e estacionamentos, o que 
aumenta a disponibilidade de regiões adequadas.  

 
Presença de instalações subterrâneas: Se houver interferências de outras redes, 

como rede de água, esgoto, luz e telefone, os pavimentos permeáveis só poderão ser 
implantados se estas puderem ser realocadas ou se a configuração de projeto da medida 
puder ser modificada e adaptada.  

 
Afluência poluída: A afluência de altas cargas de esgotos pode prejudicar o 

funcionamento dos pavimentos permeáveis, nestes casos pode ser necessária a implantação 
de estruturas mais complexas e caras que o próprio pavimento, o que pode inviabilizar sua 
implantação.  

 
Afluência com alta taxa de sedimentos e lixo: se não for possível controlar a fonte 

de poluição, deve-se considerar a manutenção como rotina ou estruturas de retenção a 
montante. Assim, o projeto do dispositivo de pré-tratamento pode acabar se tornando mais 
complexo e caro do que a própria medida, inviabilizando sua implantação.  

 
 Esforços e tráfego intensos: A implantação de pavimentos 

permeáveis não é recomendada em áreas com tráfego intenso.  
 
Flexibilidade de desenho: Os pavimentos permeáveis estão limitados, somente, à 

geometria do local em que serão implantados.  
 
Limites de altura ou profundidade da medida de controle: em medidas que 

contam com a infiltração no seu modo de funcionamento, a comparação entre o tempo de 
residência desejado e a altura (condicionada pelo volume), pode resultar numa limitação 
desta última, dependendo da capacidade de infiltração do solo. Dessa forma, o pavimento 
permeável só poderá ser instalado caso seja possível modificar sua área superficial sem que 
seja modificado seu volume. 

 
As seções tipo (Figura 39,40 e 41) do pavimento intertravado permeável consiste no 

revestimento, camada de assentamento, base e sub-base, tubulação de drenagem, também 
quando necessário e subleito. 

 
 
 

 
 

 
Figura 39 - Pavimento permeável com infiltração total no solo 

 
Fonte: Projeto técnico: pavimento permeável 

 
 

Figura 40-Pavimento intertravado permeável com infiltração parcial no solo 

 
Fonte: Projeto técnico: pavimento permeável 

 
Figura 41 - Pavimento intertravado permeável sem infiltração no solo 

 
Fonte: Projeto técnico: pavimento permeável 

 
 Execução passo a passo: Pavimento permeável: 

 
Etapa 1: Preparação do subleito. 

 O subleito poderá ser constituído pelo solo natural do local ou proveniente de 
empréstimo, devendo apresentar índice de suporte Califórnia (CBR) maior que 2% e 
expansão volumétrica menor ou igual a 2%. Toda a camada de subleito deve estar limpa, 
sem a presença de plantas, raízes e qualquer tipo de matéria orgânica. Antes da execução 
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da base e sub-base deve ser verificado se o subleito atende a cota e os caimentos definidos 
no projeto. Quando existente, a tubulação de drenagem deve ser feita conforme projeto e 
direcionada para uma caixa de detenção ou para sistema de drenagem. 

 
Etapa 2: Posicionamento da manta geotêxtil não-tecido. 

Quando especificado em projeto, a manta geotêxtil tem como principal função evitar o 
carregamento de finos para a camada de sub-base. A manta deve ser posicionada logo 
acima do subleito e deve ser deixada uma sobra nas laterais de 0,3 m no caso de solos com 
Índice de Suporte Califórnia (CBR) maior que 5 e de 0,6 m em solos mais fracos, com CBR 
menor ou igual a 5. 

 
Etapa 3: Execução das camadas de sub-base e base. 

 A sub-base é espalhada em camadas de 100 mm a 150 mm e compactada usando 
uma placa vibratória ou um rolo compactador. A base possui uma espessura de 100 mm e 
pode ser executada em uma camada e compactada utilizando placa vibratória ou rolo 
compactador. 

 
Etapa 4: Assentamento das peças pré-moldadas de concreto 

Antes de iniciar a execução da camada de assentamento devem ser posicionadas as 
contenções laterais que garantam a estabilidade horizontal do sistema. Estas são 
constituídas de estrutura rígida ou de dispositivos fixados na base do pavimento, de modo a 
impedir o seu deslocamento.  

A camada de assentamento deve ser espalhada uniformemente com uma espessura 
suficiente para que após compactação tenha uma espessura final de 50 mm. O material de 
assentamento é então nivelado manualmente por meio de régua metálica, correndo a régua 
sobre as mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma superfície sem 
irregularidades. Após o nivelamento a camada de assentamento não deve ser submetida ao 
tráfego de equipamentos ou pedestres antes da instalação das peças de concreto. Os 
espaços deixados pela régua metálica devem ser preenchidos com material de 
assentamento.  

O assentamento das peças pode ser manual ou mecanizado, e deve ser executado 
sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento. A primeira fiada 
deve ser assentada de acordo com o padrão de assentamento estabelecido no projeto, 
respeitando-se o esquadro e o alinhamento previamente marcados e a peça não deve ser 
arrastada sobre a camada de assentamento até sua posição final. Manter as linhas guia na 
frente da área de assentamento das peças, verificando-se regularmente o alinhamento 
longitudinal e transversal e efetuar os ajustes de alinhamento das peças, mantendo-se a 
espessura das juntas uniforme. 

 
Etapa 5: Rejuntamento 

Após assentar as peças, espalhar o material de rejuntamento seco sobre a camada 
de revestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a área executada e então 
se executa a varrição do material de rejuntamento até que as juntas entre as peças e destas 
com a contenção lateral, sejam preenchidas a 5 mm do topo das peças. 

 
 
Etapa 6: Compactação 

A compactação deve ser executada utilizando-se placas vibratórias, que 

 
 

7. Estacionamentos 
 

7.1. Sinalização e modelos de vagas para veículos 
 
Nos estacionamentos deve haver sinalização adequada e necessária às vagas, para 

garantir a acessibilidade nesses espaços. Os espaços de circulação devem seguir algumas 
normas em sua organização e dimensionamento que facilitem a mobilidade para usuários e 
veículos, que possam ser conduzidos ou que conduzam pessoas com deficiência. 

 

Fonte: NBR 9050/2015 
 

Para orientar os usuários dos espaços destinados às vagas para pessoas com 
deficiência, usa-se a sinalização vertical. 

Para possibilitar a locomoção do usuário entre o veículo e o local desejado, é 
necessário que as vagas estejam inseridas em circuitos acessíveis. Além de evitar a 
localização das mesmas onde circulam os veículos. 

 
A vaga para pessoas com deficiência deve apresentar um espaçamento maior que o 

usual, obtendo-se a largura de 1,20m (um metro e vinte centímetros). 
 
Quando as mesmas estiverem nas vias públicas, estas devem ser reservadas com a 

seguinte proporção, conforme tabela abaixo, de acordo com a NBR 9050/2015: 
 

Tabela 3 –Vagas para veículos 
 

Número total de vagas Vagas reservadas 

Até 10 - 

De 11 a 100 1 

Acima de 100 1% 
 

Fonte: NBR 9050/2015 

Figura 43 - Sinalização e modelos de vagas para veículos 

 
 

Modelos de vagas demonstradas pela NBR 9050/2015 
 
 

 
 

 
 

 

Figura 44 -Modelos de Vagas 
                           Fonte: NBR 9050/2015 

 
 

proporcionem a acomodação das peças na camada de assentamento, mantendo a 
regularidade da camada de revestimento sem danificar as peças de concreto e seguindo os 
seguintes critérios: 

 A compactação deve ser realizada com sobreposição entre 15 cm a 20 cm em 
cada passada sobre a anterior; alternar a execução da compactação com o espalhamento do 
material de rejuntamento, até que as juntas tenham sido preenchidas até 5 mm do topo do 
pavimento.  

Por fim, a compactação deve ser executada aproximadamente até 1,5 m de qualquer 
frente de trabalho do assentamento, que não contenha algum tipo de contenção. 

 
Figura 42 - Execução do passo a passo 

 
 

Fonte: Cartilha Pavimento Intertravado Permeável 
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Fonte: NBR 9050/2015 
 

7.2. Outros tipos de vagas 

 
 
 
 

Figura 45 -Modelos de Vagas 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fonte: NBR 9050/2015 
 
 
8. Calçadas Verdes 
 

O conceito de Calçadas verdes esta relacionado diretamente ao de Calçadas 

Acessíveis. Sendo assim, a requalificação dos espaços públicos existentes e o planejamento 

da aqui pra frente devem considerar todos os instrumentos necessários para promover a 

sustentabilidade, a preservação da vegetação natural e o incentivo no plantio de árvores e 

jardins para melhoria da qualidade de vida da população. 
 

 

 

 
 

8.1. Vegetação 
 

A arborização, além de tornar a cidade mais bonita, promove uma melhoria 

significativa na qualidade de vida da população. As árvores fornecem sombra, amenizam o 

calor e servem de abrigo e alimento à várias espécies de pássaros e outros pequenos 

animais. 

 

A vegetação também diminui a propagação do ruído, retém poeira e microrganismos 

patogênicos, evitando-se a dispersão de doenças e auxiliando na manutenção da limpeza da 

cidade. 

 
Devido a sua complexidade, a paisagem urbana vem sofrendo diversas alterações, 

tornando-se fundamental um planejamento adequado, que resulte em conservação 
paisagística, convivência harmoniosa dos habitantes com os componentes urbanos e melhoria 
da qualidade de vida. 

 
Algumas curiosidades 

 
 Pesquisas apontam que a diferença de temperatura entre uma rua arborizada e uma 

sem árvores, no mesmo bairro e na mesma altitude, pode chegar a 2,5°C(dois e meio 
graus centígrados).

 A vegetação gera menos aquecimento do ar e de objetos próximos, porque reflete 
apenas 10 a 20% da radiação, enquanto que as superfícies artificiais podem 
refletir até 50% da radiação incidente.

 A presença de árvores frondosas pode reduzir o consumo de energia de um 
aparelho de ar condicionado, em até 50%, devido ao sombreamento de um edifício 
e da diminuição da temperatura em seu interior.

 Maciços de árvores são até 40% mais eficientes, do que campos gramados para 
funcionar como zonas de amortecimento, ou seja, barreiras contra a dispersão 
de poluentes.

 Cientistas Sociais e especialistas comprovaram que as famílias passam mais 
tempo de folga juntas e têm mais relações sociais com seus vizinhos, quando 
moram próximas às áreas verdes.

 
Aspectos da Arborização 

 
A variedade de espécies é um dos aspectos importantes da arborização. Além de atrair 

uma diversidade maior de animais, permitindo um reequilíbrio na cadeia alimentar do 
ambiente urbano, a variedade de espécies diminui o risco de grandes perdas na arborização 
urbana por pragas. 
 
O maior número de espécies de árvores embeleza a cidade pela variedade de formas e cores. 

 
Na arborização urbana, classificamos as árvores quanto ao seu porte em pequeno, 

médio e grande, com a função de orientar o plantio nas calçadas para evitar-se conflitos com 
redes de fiação, edificações e com o fluxo de pedestres e veículos. 

 

 
 

A especificação está diretamente relacionada ao tamanho das calçadas e às 
interferências diretas. 

 
 

 

As espécies preferencialmente devem: 
 

 Dar frutos pequenos;
 Ter flores pequenas;
 Ter folhas coriáceas ou pouco suculentas;
 Não apresentar princípios tóxicos perigosos;
 Apresentar rusticidade;
 Ter sistema radicular que não prejudique o calçamento;
 Não ter espinhos.

 
Diagnóstico para implantação da arborização urbana deve-se observar principalmente: 

 
 A largura da calçada
 Presença ou ausência de fiação aérea;
 Tipo de fiação aérea (convencional, isolada ou protegida);
 Recuo frontal das edificações
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Algumas das principais questões que interferem na localização e distanciamento 
entre mudas são: 

 
 Localização da rede de água e esgoto;
 Rebaixamento de guia;
 Postes;
 Sinalização de transito;
 Distanciamento das esquinas.

 
Além dos aspectos citados acima, deve-se atentar para o 
estudo de fluxo de pedestres, além de outros aspectos. 

Exemplo de Especificações de Arborização Pequeno Porte 

Espirradeira ResedáIpêmirim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flamboyant mirim

 
 

Médio porte 
 

 
 
 

 
 
 

Para calçadas com largura em torno de 2m (dois metros) 
 
 Árvores de pequeno porte: quando houver fiação convencional
 Árvores de médio porte: quando houver recuo predial de no mínimo 3m 

(três metros) e fiação ausente, protegida ou isolada.
 
Para calçadas com largura de no mínimo 2,50m (dois metros e meio) até 3,40m (três 

metros e quarenta centímetros). 
 
 Árvores de pequeno porte: quando houver fiação convencional ou não 

houver recuo predial.

 
 

 Árvore de médio porte: quando houver recuo predial inferior a 3m (três metros) 
e fiação ausente, protegida ou isolada;

 Árvores de grande porte: quando houver recuo predial de no mínimo 3m (três 
metros) e fiação ausente, protegida ou isolada;

Para calçadas com largura a partir de 3,50m (três metros e meio) 
 

 Árvores de pequeno porte: apenas se todas as fiações de energia forem 
convencionais;

 Árvores de médio porte: apenas se houver recuo predial, mesmo com fiação 
ausente protegida ou isolada;

 Árvores de grande porte: quando houver recuo predial de no mínimo 3m 
(três metros) de fiação ausente, protegida ou isolada.




8.2 Gola de árvore
 

A gola de árvore deve ser localizada na faixa de serviço com dimensão mínimas de 
60cmx 60cm. Nos casos em que as árvores existentes estejam localizadas na faixa livre, a 
gola deverá ser delimitada pelo piso tátil,preservando o espaço do plantio da árvore ou 
arbusto e garantindo uma locomoção segura para os pedestres. Segue abaixo o esquema da 
gola: 

 

 

 
Fonte: GPU (Gerência de Planejamento Urbano) 

 
 
 

Figura 46 -Golas de árvore em vista superior. 

 
 

 

 
Fonte: GPU (Gerência de Planejamento Urbano) 

 
8.3 Infraestrutura Verde 

 
Infraestrutura verde é uma abordagem do manejo de águas pluviais sustentável, com 

pouco impacto ambiental e boa relação custo-benefício. Ela usa sistemas naturais para 
captar, limpar e reduzir o impacto das águas pluviais. 

 
A “infraestrutura verde” tem a característica de se integrar melhor com o meio 

ambiente, do que outros mecanismos de drenagem. É uma forma de integrar a paisagem 
com o meio urbano, por meio da interligação dos espaços livres dentro e ao redor das 
cidades. 

 
Espaços livres que podem ser considerados, basicamente, como praças, parques, 

ruas e calçadas. Se forem enraizados nos princípios sólidos de ecologia da paisagem e 
planejamento de bacias, esses espaços livres tradicionais podem ser a base para um 
sistema de infraestrutura verde. 

 
Nesse tipo de abordagem, as áreas livres são consideradas parte da infra- estrutura 

urbana, indispensáveis para o bom funcionamento das cidades e não apenas pontos de 
interesse estético. Essas áreas verdes se relacionam com a cidade e com a sua mobilidade 
urbana, além das suas funções tradicionais, como lazer e contemplação. 

 
Dentre diversas tipologias, as mais adequadas para CALÇADAS VERDES E ACESSÍVEIS, 
são os jardins de chuva e canteiros de chuva (biorretenção). 

8.4 Drenagem 

Figura 47 -Golas de árvore em vista lateral. 
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8.4.1 Sarjeta 

 
 Conforme definição da norma DNIT 0182004, a sarjeta é um dispositivo de drenagem 
longitudinal construído lateralmente às pista de rolamento e às plataformas dos 
escalonamentos, destinados a interceptar os deflúvios, que escoando pelo talude ou terrenos 
marginais podem comprometer a estabilidade dos talude, a integridade dos pavimentos e a 
segurança do tráfego e geralmente têm, por razões de segurança do tráfego, a forma triangular 
ou retangular. 

 
Segue abaixo o desenho esquemático: 
 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

 
OBS.: Não será permitido construção de qualquer obstáculo nas sarjetas. 
 

8.4.2 Os Jardins de Chuva 
 

São depressões topográficas que recebem água pluvial. 
 

O solo, em especial, se for adicionado com composto, age como uma esponja que 
suga a água, enquanto microrganismos e bactérias no solo removem poluentes. 
Adicionando-se plantas, aumenta-se a evapotranspiração e a remoção dos poluentes. Eles 
devem ser localizados em estacionamentos e áreas de uso  residencial, ou seja, menor fluxo 
de pessoas e veículos. 

Figura 48 -Sarjeta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 
 
Apesar da capacidade delas serem limitadas pelo espaço disponível, ainda assim, os 

jardins de chuva pequenos são muito eficientes na melhoria da qualidade da água, porque o 
começo da chuva num evento é que carrega a maioria dos poluentes. 

 
8.4.3 Canteiros Pluviais 

 
São basicamente jardins de chuva, que foram compactados em pequenos espaços 

urbanos. 

 
Fonte: GPU - Gerência de Planejamento Urbano 

Figura 50 -  Canteiros Pluviais 

Figura 49 -  Jardim de Chuva 

 
 

9. Grelhas 
Grelhas,  juntas de dilatação, caixas de inspeção e visita 
 

Nas instalações dispostas no logradouro, as tampas, os acabamentos de arremate e a 
fixação devem ser resistentes a esforços mecânicos e a intempéries. Estes elementos 
obrigatoriamente devem estar nivelados com a calçada. 
 

As grelhas e juntas de dilatação devem estar preferencialmente fora do fluxo principal 
de circulação. 

 
Quando instaladas transversalmente em rotas acessíveis, os vãos resultantes devem ter no 
sentido transversal ao movimento, dimensão máxima de 15 mm (quinze milímetros), conforme 
figura abaixo. 
 

Fonte: NBR 9050/2015 
 

10. Sinalização 
 

A indicação de acessibilidade das edificações, do mobiliário, dos espaços e dos 
equipamentos urbanos deve ser feita por meio do Símbolo Internacional de Acesso. 

De acordo com a lei nº 7.405, de 12 de dezembro de 1985: 
 
Torna obrigatória a colocação do Símbolo Internacional de Acesso em todos os 
locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas portadoras de 
deficiência e dá outras providências. 
 
 

A representação do símbolo internacional de acesso pode ser dada das seguintes 
formas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(fonte: NBR 9050/2015) 

 

 
Figura 51 - Grelhas 

Figura 52 -Símbolos internacionais de acesso 

 
 

 
O Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Visual deve ser  usado 

para indicar equipamentos, mobiliário e serviços acessíveis para estes usuários. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 (fonte: NBR 9050/2015) 

 

O Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva é utilizado nos 
locais, equipamentos, produtos, procedimentos ou serviços para estes usuários 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
(fonte: NBR 9050/2015) 

 
 
 

 

11. Faixa de travessia elevada – Traffic Calming 
 
 

A faixa elevada para travessia de pedestres tem sido uma solução bastante utilizada 
para melhorar a segurança na travessia em vias com grande movimentação de pedestres, 
através da diminuição da velocidade dos veículos. A faixa elevada também é uma ótima 
opção para melhorar questões de acessibilidade das grandes cidades, uma vez que essas 
possuem deficiência nesse quesito. 

 
A faixa elevada trata-se, resumidamente, de uma junção da faixa de travessia com um 

redutor de velocidade. A idéia é que o pedestre, ao realizar a travessia da via para se deslocar 
à calçada em sentido oposto, não tenha que “descer a via”, mas possa continuar a caminhar 
tranquilamente, ao mesmo tempo em que os condutores de veículos são obrigados a 
reduzirem a velocidade para lhes dar a prioridade. 

Figura 53 - Símbolo internacional de pessoas com deficiência visual 

Figura 54 - Símbolo internacional de pessoas com  deficiência auditiva 
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Sua implantação depende, obviamente, da análise do órgão ou entidade executiva de 

trânsito ou rodoviário, com circunscrição sobre a via e, deve atender aos requisitos da 
Resolução do Conselho Nacional de Trânsito nº 495/14, que “estabelece os padrões e 
critérios para a instalação de faixa elevada para travessia de pedestres em vias públicas”. 

 
A faixa elevada pode estar localizada nas esquinas ou no meio de quadras. Sua 

utilização é recomendada nas seguintes situações: 
 
a) Em travessias com fluxo de pedestres superior a 500 pedestres/hora e 
fluxo de veículos inferior a 100veículos/hora; 

 
b) Travessia em vias com largura inferior a 6,0m (seis metros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: NBR 9050/2015 
 

De acordo com a “Resolução CONTRAN º 495, de 05/06/2014”, a faixa elevada para 
travessia de pedestres deve apresentar as seguintes dimensões: 

 
I. - Comprimento: igual à largura da pista, garantindo as condições de drenagem 

superficial; 
 

II. - Largura da superfície plana (plataforma): no mínimo 4,00m (quatro metros) e 
no máximo 7,00m (sete metros), garantindo-se as condições de drenagem 
superficial. Larguras fora desse intervalo poderão ser admitidas, desde que 
devidamente justificadas pelo órgão de trânsito; 

 
III. - Rampas: o comprimento das rampas (H no anexo I) deve ser calculado em 

função da altura da faixa elevada, com inclinação entre 5% e 10%, em função 
da composição do tráfego e da velocidade desejada; 

 
IV. - Altura: deve ser igual à altura da calçada, desde que não ultrapasse 0,15m 

(quinze centímetros). Em locais em que a calçada tenha altura superior a 0,15m 
(quinze centímetros), a concordância entre o nível da faixa elevada e o da 
calçada deve ser feita por meio de rebaixamento da mesma, conforme 
estabelecido na norma ABNT NBR9050/2015. 

Figura 55 -Faixa de travessia elevada – Traffic Calming 

 
 

 
V. - Inclinação da faixa elevada: no sentido da largura deve ser de no máximo 3% 

e no sentido do comprimento deve ser de no máximo5%. 
 
 

 
 

Fonte: NBR 9050/2015 
 

 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 A partir da vigência deste dispositivo, é proibido o uso da calçada, criando 
obstáculos de modo a obstruir, interromper, dificultar ou impedir a passagem e a 
circulação de pedestres. São exemplos de atividades não permitidas e em desacordo 
com este manual, mesmo que temporariamente: lavagem de veículo, montagem de 
barracas de ambulantes, caçambas de entulho, lixo, estacionamento irregular, etc. 
  
 As passarelas e passagens de nível existentes, à reformar ou à construir 
deverão atender o disposto neste manual e a NBR9050/2015 e NBR16537/2016. 
 
 É de responsabilidade da prefeitura elaborar a revisão deste manual a medida 
que surgirem atualizações de norma e legislações específicas. 

Figura 56 - Faixa de Travessia 

 
 

Ficam obrigadas, as concessionárias tais como: fornecedoras de serviços 
públicos, de água, esgoto, rede pluvial, energia, telefonia, lógica e qualquer empresa 
que utilize o logradouro público,a adequar as instalações conforme este manual, sobre 
tudo preservando a faixa livre sem obstáculos e garantindo acessibilidade a todos.  

 
13. Glossário 
 

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definições: 
1. Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento, para 

a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, 
equipamento urbano e elementos. 

2. Área de aproximação: Espaço sem obstáculos, para que o cadeirante possa manobrar 
deslocar-se, aproximar-se e utilizar o mobiliário ou o elemento com autonomia e 
segurança. 

3. Calçada: Parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à 
circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à 
implantação de mobiliário, sinalização, vegetação e outros fins - Código de Trânsito 
Brasileiro. 

4. Calçada rebaixada: Rampa construída ou implantada na calçada ou passeio, 
destinada a promover a concordância de nível entre estes e o  leito carroçável. 

5. Deficiência: Redução, limitação ou inexistência das condições de percepção das 
características do ambiente ou de mobilidade e de utilização de edificações, espaço, 
mobiliário, equipamento urbano e elementos, em caráter temporário ou permanente. 

6. Desenho universal: Aquele que visa atender a maior gama de variações possíveis das 
características antropométricas e sensoriais da população. 

7. Equipamento urbano: Todos os bens públicos e privados, de utilidade pública, 
destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade, 
implantados, mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados. 

8. Espaço acessível: Espaço que pode ser percebido e utilizado em sua totalidade por 
todas as pessoas, inclusive, aquelas com mobilidade reduzida. 

9. Faixa elevada de pedestres (traffic calming): Elevação do nível do leito carroçável, 
composto de área plana elevada, sinalizada com faixa de travessia de pedestres e 
rampa de transposição para veículos, destinada a promover a concordância entre os 
níveis das calçadas em ambos os lados da via. 

10. Faixa livre: Área do passeio, calçada, via ou rota, destinada exclusivamente à 
circulação de pedestres. 

11. Faixa de travessia de pedestres: Sinalização transversal às pistas de rolamento de 
veículos destinadas a ordenar e indicar os deslocamentos dos pedestres para a 
travessia da via - Código de Trânsito Brasileiro. 

12. Guia de balizamento: Elemento edificado ou instalado junto aos limites laterais das 
superfícies de piso destinado a definir claramente os limites da área de circulação de 
pedestres, perceptível por pessoas com deficiência visual. 

13. Mobiliário urbano: Todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes 
da paisagem urbana, de natureza utilitária, ou não, implantada mediante autorização 
do poder público em espaços públicos e privados. 

14. Proteção (gola de árvores): Elemento edificado ou instalado destinado a constituir 
barreira no piso para proteção de árvores, áreas ajardinadas, espelhos d’água e 
espaços similares. 

 
 

15. Passarela: Obra de arte destinada à transposição de vias, em desnível aéreo, e ao 
uso de pedestres - Código de Trânsito Brasileiro. 

16. Passeio: Parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separado por 
pintura ou elemento físico, livre de interferências, destinado à circulação exclusiva de 
pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas - Código de Trânsito Brasileiro. 

17. Pessoa com mobilidade reduzida: Aquela que, temporária ou permanentemente, tem 
limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Entende-se por 
pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência, idosa, obesa, 
gestante,entre outros. 

18. Piso cromo-diferenciado: Piso caracterizado pela utilização de cor contrastante em 
relação às áreas adjacentes e destinado a constituir guia de balizamento ou 
complemento de informação visual ou tátil, perceptível por pessoas com deficiência 
visual. 

19. Piso tátil: Piso caracterizado pela diferenciação de textura em relação ao piso 
adjacente destinado a constituir alerta ou linha guia, perceptível por pessoas com 
deficiência visual. 

20. Rampa: Inclinação da superfície de piso, longitudinal ao sentido de caminhamento. 
Consideram-se rampas aquelas com declividade igual ou superior a 5%. 

21. Rota acessível: Trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes 
externos ou internos de espaços e edificações, e que possa ser utilizado de forma 
autônoma e seguro por todas as pessoas, inclusive, aquelas com deficiência. A rota 
acessível externa pode incorporar estacionamentos, calçadas rebaixadas, faixas de 
travessia de pedestres, rampas etc. A rota acessível interna pode incorporar 
corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores, etc. 
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Realização: 

 

           
 

            Apoio técnico: 

                                                      

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N9 7.027, DE 03 DE JULHO DE 2018.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, os imóveis que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 82, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 29 do Decreto-Lei 

n9 3.365, de 21 de junho de 1941,

Considerando Processo Administrativo n9 55313/2018 e o Ofício da Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Habitação n9 878/2018/GS,

Art. I 9 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
títu lo  precário, nos termos da letra "i" do art. 59 do Decreto-Lei n.9 3.365, de 21 de junho de 1941, a 
área aproximada de 277.880,78m2, medindo 632,91 metros pela frente, 882,56 metros pelo lado direito, 

850,48 metros pelo lado esquerdo, dividido em 3 seguimentos, o l 9 de 288,00 metros, o 2^ de 60,32 

metros e o 39 de 502,16 metros, na linha dos fundos 31,92 metros, confrontando-se pela frente com a 
Estrada de Ferro Leopoldina, pelo lado direito com a Fazenda São Bento, pelo lado esquerdo com o 
Canal Agueda, localizada na antiga Fazenda Rosário - 29 Distrito deste Município.

Art. 29 A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa à implantação de 
empreendimento habitacional de interesse social ao Programa Minha Casa Minha Vida do Governo 

Federal.

Art. 39 Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 

desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as 
devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto.

Art. 49 As despesas para o cumprimento do presente correrão por verbas e dotação própria.

Art. 59 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias,„03 de julho de 2018.

DECRETA:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Ng 7.029, DE 02 DE JULHO DE 2018.

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, os imóveis que menciona.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 89, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 2  do Decreto-Lei 

n- 3.365, de 21 de junho de 1941,

Considerando Processo Administrativo n9 55.176/2018;

Art. 15 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 

títu lo precário, nos termos da letra "i" do art. 59 do Decreto-Lei n.9 3.365, de 21 de junho de 1941, a 

Prédio n9 14.035, da Rodovia Washington Luiz, situado na Chácara Rio-Petrópolis, 35 loteamento, 25 

Distrito deste Município, matriculado no RGI sob o n5 18.526 e seu respectivo terreno designado por Lote 
21 da quadra 01, com área de 2.600 m2 e Terreno designado por Lote 22, da Quadra 01, situado na 

Fazendinha de Recreio, 25 Distrito deste Município, matriculado no RGI sob o n9 399, com área de 
2.966,15 m2.

Art. 25 A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa à implantação de escola 

municipal, decorrente da doação do equipamento olímpico Arena do Futuro, efetuado entre o Município 

do Rio de Janeiro e o Município de Duque de Caxias, conforme acordo firmado entre as partes resultante 
do aproveitamento social do legado olímpico referente às Olimpíadas de 2016 do Rio de Janeiro.

Art. 35 Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 

desapropriação nostermos do art. 15 do Decreto-Lei n9 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotaras devidas 

providências necessárias a efetivação do presente Decreto.

Art. 45 As despesas para o cumprimento do presente correrão por verbas e dotação própria.

Art. 55 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETA:

1
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PORTARIA N.º 1245/GP/2018
Designando, a contar de 20 de junho de 2018, de acordo com 
o que dispõe o Artigo 16, da Lei n.º 1.506, de 14 de janeiro de 
2000 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município 
de Duque de Caxias, ANNE CAROLINE LIMA DA SILVA, para 
exercer a Função de Confiança de Vice-Diretor, Símbolo FC/1, da 
Escola Municipal Professor Jair Alves de Freitas, da Secretaria 
Municipal de Educação.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 1246/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de julho de 2018, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, JORGE DA FONSECA BASÍLIO, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor Adjunto, Símbolo CC/3, da Secretaria 
Municipal de Transporte e Serviços Públicos.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 1247/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de julho de 2018, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, GISELLE DA SILVA CORDEIRO, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assessor do Secretário, Símbolo CC/4, da 
Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 1248/GP/2018
Nomeando, a contar de 14 de maio de 2018, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, AMANDA COSTA URSO LINO, para exercer o Cargo 
em Comissão de Chefe de Divisão de Regulação, Símbolo CC/3, 
do Departamento de Monitoramento e Regulação, da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 1249/GP/2018
Nomeando, a contar de 30 de junho de 2018, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, SABRINA SANTIAGO NOGUEIRA DA SILVA, para 
exercer o Cargo em Comissão de Diretor de Estruturação e Análise 
Contábil, Símbolo CC/1, da Secretaria Municipal de Fazenda e 
Planejamento.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 1250/GP/2018
Nomeando, a contar de 30 de junho de 2018, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, RICARDO GOMES DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo 
em Comissão de Assistente do Secretário, Símbolo CC/1+ST 
(70%), da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 1251/GP/2018
Exonerando, a pedido, a contar de 13 de abril de 2018, o(a) 
servidor(a) CLAUDIA MARIA GOMES COSTA, matrícula n.º 
13253-0, lotado(a) na SME, conforme Processo n.º 53.200/2018.
Em 03/07/2018.

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA N.º 1238/GP/2018
Nomeando, a contar de 18 de junho de 2018, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, AMANDA DE OLIVEIRA LISBOA, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assistente Operacional, Símbolo CC/3, 
da Subsecretaria de Receita, da Secretaria Municipal de Fazenda 
e Planejamento.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 1239/GP/2018
Nomeando, a contar de 15 de junho de 2018, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, WINDSON MACIEL, para exercer o Cargo em Comissão 
de Assessor Técnico, Símbolo CC/1+ST (30%), da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 1240/GP/2018
Retificando a Portaria n.º 825/GP/2018, no que diz respeito à 
nomeação do Cargo em Comissão de Coordenador Administrativo, 
Símbolo CC/3, do Hospital Maternidade Xerém, da Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil, exercido pela Servidora 
LIVIA DA SILVA VALLE GONÇALVES, e não como constou 
da referida Portaria.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 1241/GP/2018
Nomeando, a contar de 01 de maio de 2018, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, LARISSA DUARTE ROSSLER, para exercer o Cargo em 
Comissão de Vice-Diretor de Pacientes Internos, Símbolo CC/1, 
do Hospital Infantil Ismélia de Silveira, da Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 1242/GP/2018
Nomeando, a contar de 20 de junho de 2018, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, LUCIA HELENA SILVA DOS SANTOS, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assistente Operacional, Símbolo CC/3, da 
Secretaria Municipal de Governo.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 1243/GP/2018
Nomeando, a contar de 20 de junho de 2018, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, ROSIMIR ALVES DE LIMA, para exercer o Cargo em 
Comissão de Assistente Operacional, Símbolo CC/3, da Secretaria 
Municipal de Governo.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 1244/GP/2018
Nomeando, a contar de 18 de maio de 2018, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei n.º 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias, ESTELA ALVES SILVA COUTINHO, para exercer o 
Cargo em Comissão de Assistente Operacional, Símbolo CC/3, 
da Subsecretaria de Projetos Especiais, da Secretaria Municipal 
de Obras.
Em 03/07/2018.
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CPL – Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA N.º 004/2018

Processo n.º 53.988/2018

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para a realização de 
Obras de Reforma das Coberturas das Escolas Municipais, conforme 
Projeto Básico em anexo.
DATA E HORA DO CERTAME: 06 de agosto de 2018, às 10:00 hs
RETIRADA DO EDITAL: Portal da Transparência no link: http://
transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/ ou em pen drive no endereço: 
Alameda Esmeralda, 206 – Jardim Primavera – D. Caxias/RJ – 
Comissão Permanente de Licitação.
INFORMAÇÕES: cpl.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

Marco Antonio Mendes Antunes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Em 04/07/2018.

JOÃO CARLOS DE SOUSA BRECHA
Secretário Municipal de Governo

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Município de Duque de Caxias 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Comunicação de Duque de Caxias

PORTARIA SMCS N° 003 DE 03 DE JULHO DE 2018
DESIGNA FISCAL DO CONTRATO ENTRE 
A EMPRESA VÍDEO CLIPPING 
PRODUÇÕES LTDA EPP E A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
DUQUE DE CAXIAS, no de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO,

- o que preceitua a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências. O seu artigo 65 que determina que a execução do contrato deverá ser 
acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a 
essa atribuição.

- o que preceitua o Decreto Municipal 6776, de 09 de março de 2017, que revoga o decreto 
6744 de 03 de janeiro de 2017 e estipula novas normas e procedimentos de controle para as 
contratações firmadas pela administração pública municipal direta e indireta e dá outras 
providências. O seu artigo 21 determina que competirá ao Secretário Municipal da secretaria 
beneficiária do bem (de consumo ou permanente) ou do serviço que se adquiriu a imediata 
designação de Gerente e mais 3(três) servidores, sendo 1 fiscal e 2 suplentes, para atuarem em 
eventual ausência ou impedimentos, que responderão diretamente pelo acompanhamento e 
fiscalização da execução do objeto contratado.

RESOLVE:

Art. Io Nomear o funcionário MILENA COUTINHO DIAS, matrícula 14764-0, como 
Fiscal do Contrato;
Art. 2o- Nomear o servidor CLEYTON CONSTANTINO JANUÁRIO, matrícula 35155-5, 
como suplente do Fiscal do Contrato; e
Art. 3o " Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

QS Cj ) t

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE URBANISMO E HABITAÇÃO

EXTRATOS

PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

P R E F E I T U R A

DUQUE DE
S A I O Ã S

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES

ESPÉCIE: Termo de Compromisso e Obrigações n2. 19-020/2018, conforme o

Processo Administrativo n^ 50.683/2018.

PARTES: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL

DE URBANISMO E HABITAÇÃO e, do outro lado, ENRIQUE SEBASTIAN 

LOPEZ, inscrito no CPF sob o n^ 715.948.177-15.

OBJETO: O objeto do presente Termo é o pedido de LEGALIZAÇÃO DE PRÉDIO

INDUSTRIAL situado na Rua Mogi, Lote 36, Quadra 79, Loteamento Jardim 

Gramacho, Dr. Laureano, l 5 Distrito -  Duque de Caxias -  RJ, tendo em 

vista que o projeto não atende aos Parâmetros Urbanísticos, no que 

tange ao afastamento frontal mínimo de 5,00 (cinco) metros para a Rua 

Mogi conforme Decreto 5028/06, conforme projeto, ficha de análise à 

folha 29 e Decreto n^ 3.536 de dezembro de 1999, de acordo com o 

exposto pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo à fl. 38 do 

Processo Administrativo n? 50.683/2018 e em atendimento às diretrizes 

do Decreto n^ 3.536/1999.

Praça Roberto Silveira, 31, 39 andar, Jardim 25 de Agosto 
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000 
Telefone: (021) 2672-8820 
www.duquedecaxias.rj.gov.br

Vi
PROCURADORIA

GERAL DO MUNICÍPIO

P R E F E I T U R A

DUQUE DE
C A X I A S

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES

ESPÉCIE: Termo de Compromisso e Obrigações n9. 19-021/2018, conforme o

Processo Administrativo n9 150875/2015.

PARTES: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL

DE URBANISMO E HABITAÇÃO e, do outro lado, WILKINSON ARAÚJO DA 

SILVA, inscrito no CPF sob o n9 125.040.287-50.

OBJETO: O objeto do presente Termo é o pedido de LEGALIZAÇÃO DAS

MODIFICAÇÕES COM ACRÉSCIMO DE ÁREA situado na Rua Jamuru, Lote 

20, Quadra 22, Loteamento dos lotes 1-A, 1-B e 1-C da Fazenda Mato 

Grosso, Imbariê, 39 Distrito -  Duque de Caxias -  RJ, tendo em vista que o 

projeto não atende aos Parâmetros Urbanísticos, no que tange ao recuo 

de 12,00m (6,00m a partir do eixo da via) para a Rua Jamuru, conforme 

Decreto 860/74, conforme projeto, ficha de análise à folha 33 e Decreto 

n9 3.536 de dezembro de 1999, de acordo com o exposto pela Secretaria 

Municipal de Habitação e Urbanismo à fl. 36 do Processo Administrativo 

n9 150875/2015.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 14 de março de 2018.

Seen

/  n/UÒ. /y \^

LEANDRO TEI)ÍEIRÁ GUI MA RÃES
ataria Municipaltie Urbanismo e Habitação

Praça Roberto Silveira, 31,32 andar, Jardim 25 de Agosto 
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000 
Telefone: (021) 2672-8820 
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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PORTARIA N.º 547/SMA/2018
Cessando os efeitos, a contar de 01 de fevereiro de 2018, da 
Portaria n.º 519/SMA/2018, que concedeu a(o) servidor(a) 
ANTONIO LUIZ LINDENBERG NOGUEIRA, matrícula 
n.º 06306-4, a Licença Especial de 09 (nove) meses, referente 
ao(s) períodos de 11 de janeiro de 1999 a 10 de janeiro de 2014, 
conforme Processo n.º 50.874/2018, nos termos do Decreto n.º 
3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 03/07/2018.

PORTARIA N.º 548/SMA/2018
Concedendo, a contar de 24 de abril de 2014, com base nos artigos 
66 e 241, todos da Lei n.º 1.506/2000 e Lei n.º 1.815/2004, ao(a) 
servidor(a) LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE CRUZ, matrícula 
n.º 03724-7, o adicional de mais 06% (seis por cento) sobre seu 
vencimento, por haver completado o 11º Triênio, face averbação 
do Tempo de Serviço prestado ao Ministério do Exército e Licença 
Especial não gozada, conforme Processo n.º 62.336/2013, nos 
termos do Decreto n.º 3.562 de 23 de fevereiro de 2000.
Em 03/07/2018.

EXTRATOS

PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES

Termo de Compromisso e Obrigações n9. 19-022/2018, conforme o 

Processo Administrativo n9 51.484/2018.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE URBANISMO E HABITAÇÃO e, do outro lado, ADRIANO DORIGHETTO 

LUPES, inscrito no CPF sob o n9 075.869.567-58.

O objeto do presente Termo é o pedido de LEGALIZAÇÃO DAS 

MODIFICAÇÕES COM ACRÉSCIMO DE ÁREA, de imóvel situado à Rodovia 

Washington Luiz, Lotes n9 07, 08 e 09 pertencentes à Quadra 03, 

Loteamento 1 das Chácaras Rio Petrópolis, Jardim Primavera, 29 Distrito -  

Duque de Caxias -  RJ, tendo em vista que o projeto não atende aos 

Parâmetros Urbanísticos, no que tange a faixa non aedificandi de 

15,00m (45,00m a partir do eixo da via), para a Rodovia Washington Luiz 

(Decreto 6766/79), conforme projeto, ficha de análise à folha 43 e 

legislação em vigor, de acordo com o exposto pela Secretaria Municipal 

de Habitação e Urbanismo à fl. 45 do Processo Administrativo n9 

51.484/2018.

DATA DE ASSINATURA: [

LEANDRO TEIXEIRA GUIMARÃES
Secretaria Municipal de Urbanismo e Hade Urbanismo e Habitação

Praça Roberto Silveira, 31, 3^ andar, Jardim 25 de Agosto 
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000 
Telefone: (021) 2672-8820 
www.duquedecaxias.rj.gov.br

iï-r. r.ji ,rz 1 • ' • — • • ^  '
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%  &  C A X I A S

P R E F E I T U R A

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quarto Termo Aditivo n9 03-011/2018, referente ao Contrato de Prestação de 

Serviços n9 01-016/2015, assinado em 01/06/2015, vinculado ao Primeiro Termo 

Aditivo n9 03-052/2016, vinculado ao Segundo Termo Aditivo n9 03-112/2016 e 

vinculado ao Terceiro Termo Aditivo n9 03-012/2017 oriundo da concorrência n9 

006/2015, conforme Processo Administrativo n9. 52.548/2018.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO e, de outro lado, MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA 

LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n9. 15.064.270/0002-14.

O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR por 12 (doze) meses o 

Termo de Prestação de Serviços n9 01-016/2015, assinado em 01/06/2015, 

vinculado ao Primeiro Termo Aditivo n9 03-052/2016, vinculado ao Segundo 

Termo Aditivo n9 03-112/2016 e vinculado ao Terceiro Termo Aditivo n9 03- 

012/2017 oriundo da concorrência n9 006/2015, que tem por objeto a 

manutenção e suporte para licença do patrimônio da Subsecretária e da 

Secretaria Municipal de Administração. O valor global deste Aditivo é de R  

274.560,00 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais), 

conforme Processo Administrativo n9 52.548/2018.

Parágrafo Único -  A despesa parcial decorrente deste termo será coberta pela: 

Nota de Empenho n9 950, emitida em 14/05/2018, no valor de R$ 160.160,00 

(cento e sessenta mil, cento e sessenta reais), atendida pela Classificação 

Orçamentária: Unidade 0801; Função: 04; sub-Função: 122; Programa: 0001; 

Ação: 2061; Elemento 3.3.90.39.00; Fonte 00.

Duque de Caxias, 24 de maio de 2018.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
FRANCISCO COSTA KLAYN 

Secretário Municipal de Administração

...................................................  .................................................... - . ............................ . . ■ ....

Alameda Esmeralda, ne 206, Jardim Primavera
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br

ESPÉCIE:

PARTES:

OBJETO:

P R E F E I T U R A

D U Q U E  DE

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quarto Termo Aditivo n9 03-010/2018, referente ao Contrato de Prestação de 

Serviços n9 01-015/2015, assinado em 27/05/2015, vinculado ao Primeiro Termo 

Aditivo n9 03-051/2016, vinculado ao Segundo Termo Aditivo n9 03-110/2016 e 

vinculado ao Terceiro Termo Aditivo n9 03-013/2017, oriundo da concorrência n9 

004/2015, conforme Processo Administrativo n9. 52.547/2018.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO e, de outro lado, MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA 

LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o n9. 15.064.270/0002-14.

O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR por 12 (doze) meses o 

Termo de Prestação de Serviços n9 01-015/2015, assinado em 27/05/2015, 

vinculado ao Primeiro Termo Aditivo n9 03-051/2016, vinculado ao Segundo 

Termo Aditivo n9 03-110/2016 e vinculado ao Terceiro Termo Aditivo n9 03- 

113/2017 oriundo da concorrência n9 004/2015, que tem por objeto a prestação 

de serviço de manutenção dos sistemas integrados de gestão de recursos 

humanos e folha de pagamento, em atendimento às necessidades Secretaria 

Municipal de Administração. O valor global deste Aditivo é de R$ 524.160,00 

(quinhentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta reais), conforme Processo 

Administrativo n9 52.547/2018. Parágrafo Único -  A despesa parcial decorrente 

deste termo será coberta pela: Nota de Empenho n9 995, emitida em 

21/05/2018, no valor de R$ 311.584,00 (trezentos e onze mil, quinhentos e 

oitenta e quatro reais), atendida pela Classificação Orçamentária: Unidade 0801; 

Função: 04; sub-Função: 122; Programa: 0001; Ação: 2061; Elemento 

3.3.90.39.00; Fonte 00.

Duque de Caxias, 24 de maio de 2018.

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
FRANCISCO COSTA KLAYN 

Secretário Municipal de Administração

Alameda Esmeralda, n2 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA No 005/2018/SMTSP

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS
PÚBLICOS, da PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais, 
em cumprimento as determinações legais em vigor, conforme Lei Municipal n° 2.638 de 27 de junho de 
2014 e Decreto n° 5.223 de 21 de setembro de 2007.

RESOLVE:

Art. 1o - Determinar a seguinte tabela para vistoria semestral de
veículos de Transporte Escolar a ser realizada no Pátio da Secretaria Municipal de Transportes e 
Serviços Públicos(1° distrito), localizada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 23, Parque Duque, e garagem da 
PMDC, 2o distrito, localizada na Rua Projetada D, s/n°, Jardim Primavera, no horário das 9h00min às 
12h00min e 14h00min às 15h30min.

DATA FINAL DA PLACA
23/07/2018 -  segunda-feira 0 e 1
24/07/2018 -  terça-feira 2 e 3
25/07/2018 -  quarta-feira 4 e 5
26/07/2018 -  quinta-feira 6 e 7
27/07/2018 -  sexta-feira 8 e 9

Art. 2o - Não será permitida prorrogação do prazo de vistoria, ao 
permissionário que não comparecer no dia marcado, o qual sofrerá as sanções previstas na lei;

Art. 3o - Não será permitido exibir anúncios ou publicidades indevidas nos
veículos;

Art. 4o - O permissionário deverá comparecer munido dos documentos, 
(original e cópia) listado abaixo:

^  CNH categoria D com inclusão de curso de condutor de escolares;
/  CRLV2018;
/  ISS 2018 pago;
^  Taxa de vistoria 2018 paga;
^  Certificado de Segurança Veicular para os carros movidos a GNV (na validade)
/  Seguro APP dentro da validade;
^  Tacógrafo devidamente aferido; 
s  Certificado de dedetização;

Certidões negativas criminais da Justiça Comum e Federal extraídas na comarca onde residiu 
nos últimos 10(dez) anos;

^  Inscrição de autônomo junto à Previdência Social;
^  Comprovante de residência atualizado.

sanar possíveis pendências.
Art. 5o - O permissionário terá até às 16h00min do dia da vistoria para 

Art. 6o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Secretário l\^unicipaW^ei^(iços Públicos, em 21 de junho de 2018.

EDUARDO MACEDO FEITAL
Secretário Municipal de Transportes e Serviços Públicos

Secretaria Municipal 
Avenida Brigadeiro I 
Tcl.:t267l-62l.»

do Transportes e Serviços Públicos 
Jma e Silva 23 -  Parque Duque

Eduaroo Macedo reíta! «... ...... ... c  a :‘úí
Secretário Municipal de rU ttJ C w J Ú  fcM ,« ,  e . - .  .rx  

Transportes e Serv. Públicos 
m  +r{c..i,n. ?S209-8

 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 
 

AVISO PÚBLICO PARA PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE Nº 01/2018 

 

1. PREÂMBULO 

1.1 - O Município de Duque Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Obras, vem apresentar, 
neste Aviso Público para Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), as diretrizes para 
a participação de interessados no Procedimento de Manifestação de Interesse para a elaboração 
de estudos técnicos destinados a implementação da Central de Abastecimento do Município 
de Duque de Caxias – CEASA Duque de Caxias. 
 

1.2 – Localizada na área denominada CAMPO DA BOMBA I e II, com área total de 315,43ha 
(trezentos e quinze hectares e quarenta e três ares), conforme planta, memorial descritivo, título 
de doção e Certidão do RGI, constantes do ANEXO II. 

 
1.3 – Pretende-se com o presente ESTUDO a viabilidade de implantação de área comercial, 

institucional e de serviços, logística e abastecimento, área permeável, áreas pavimentadas entre 
outros itens que poderão vir a ser criados nas apresentações propostas.  

 

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

2.1 Este PMI, sem prejuízo de outras normas pertinentes, no que couber, deve observar os 
seguintes diplomas legais:               

2.1.1. Lei Federal Nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.  Dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão de prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências; 

2.1.2. Lei Federal Nº 9.074, de 07 de julho de 1995. Estabelece normas para outorga e 
prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras 
providências; 

2.1.3. Lei Federal Nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para 
licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração 
pública; 

2.1.4. Decreto Federal 8.428 de 02 de abril de 2015. Dispõe sobre o Procedimento de 
Manifestação de Interesse a ser observado na apresentação de projetos, 
levantamentos, investigações ou estudos, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado, a serem utilizados pela administração pública; 

2.1.5. Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias; 
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2.1.6. Decreto Municipal 6.771/17; Institui o “procedimento de manifestação de 

interesse” (PMI) para apresentação, análise e aproveitamento de estudos de 
engenharia, arquitetura, urbanismo e de viabilidade técnica, ambiental, econômico-
financeira e jurídica, encaminhados pela iniciativa privada; 

2.1.7. Legislação Municipal aplicável; 
2.1.8. Legislação Ambiental aplicável; 
2.1.9. Plano diretor da Cidade; 

 
 

3. OBJETO 

3.1. O presente PMI visa convocar interessados com o objetivo de desenvolver planos, estudos, 
levantamentos e investigações (“ESTUDOS”) a serem utilizados na modelagem da 
implantação da Central de Abastecimento do Município de Duque de Caxias – CEASA 
Duque de Caxias (“PROJETO”). 

3.2. Os ESTUDOS deverão considerar um prazo de execução de obra de no máximo 24 (vinte 
e quatro) meses; 

3.3. O desenvolvimento dos ESTUDOS objeto desse Procedimento de Manifestação de 
Interesse deverá observar o disposto nesse Aviso Público, e, em especial, no Termo de 
Referência; 

3.4. Os ESTUDOS deverão contemplar e ou apresentar:  

3.4.1 -  Projeto Arquitetônico;  

3.4.2 - Levantamento Topográfico; 

3.4.3 - Estudo de Sondagem; 

3.4.4 - Projeto de Terraplenagem; 

3.4.5 - Projeto de Estrutura (cálculo estrutural); 

3.4.6 - Projeto Hidráulico e Esgoto (prever castelo d´água); 

3.4.7 -   Projeto Elétrico; 

3.4.8 - Projeto de Incêndio; 

3.4.9 - Projeto de Telecomunicações; 

3.4.10 - Projeto de Pavimentação Viária; 

3.4.11 - Projeto de Licenciamento Ambiental e aprovações legais; 
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3.4.12 - Apresentar EIA/RIMA; 

3.4.13 - Projeto de Urbanização, locando muros, muretas, cercas, portões, calçadas, 
passeios, mastro para bandeira, entrada de água e energia elétrica, arborização, irrigação, 
escoamento de águas pluviais e superficiais, e castelo d’água; 

3.4.14 - Previsão de Impacto Viário (de acordo com as normas do DNIT, acesso, com pista 
de aceleração e desaceleração); 

3.4.15 - Projeto de Reuso da água pluvial; 

3.4.16 - Projeto que considere o fluxo viário, ruas dimensionadas para circulação de 
caminhões, controle de portaria, espaços para que caminhões e estacionem a 45° e um fluxo 
organizado de modo que carros e caminhões não se encontrem dentro dos lotes; 

3.4.17 - Projeto de programa visual, incluindo letreiros; 

3.4.18 - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro; 

3.4.19 - Valores propostos em caso de concessão; 

3.5. Sem prejuízo do disposto no item 3.4, os ESTUDOS deverão, no mínimo, demonstrar: 

3.5.1 - A viabilidade do Projeto proveniente dos presentes ESTUDOS, mediante 
demonstração das metas e resultados a serem atingidos, prazos de execução e de 
amortização do capital investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação 
ou desempenho a serem utilizados; 

3.5.2 - A vantagem econômica e operacional da proposta para a Administração Pública 
Municipal e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, 
relativamente a outras possibilidades de execução direta e indireta; 

3.5.3 A conveniência e oportunidade da contratação do Projeto proveniente dos presentes 
ESTUDOS, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma 
de concessão comum ou de parceria público-privada, considerando a natureza, 
relevância e valor de seu objeto; 

3.5.4 A indicação estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que 
deva vigorar o contrato de concessão comum ou de parceria público-privada; 

3.5.5 A indicação das necessidades de formulações de legislações urbanísticas e edilícias, 
de concessão de serviços públicos e as que se fizerem necessárias a fim de garantir 
aos investidores, ao Poder Público, às Concessionárias e à população em geral, a 
viabilidade, legalidade e segurança para as operações propostas; 

3.5.6 O financiamento do sistema tanto de projeto quanto de infraestrutura e material 
rodante; 

3.5.7 A comparação entre este e outros Projetos similares nacionais; 
3.5.8 Análise sobre as restrições urbanísticas aplicáveis a cada uma das estruturas que 

serão construídas; 
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3.5.9 Parâmetros urbanísticos definidos pelos estudos de viabilidade; 
3.5.10 Plano Diretor de implantação: Premissas do Projeto da ANTT; 
3.5.11 Programa de intervenção: Projeto funcional da ANTT; 
3.5.12 Levantamento e medições necessárias a comprovar os instrumentos de gestão 

ambiental relativos a gestão do solo e recursos hídricos; 
3.5.13 O monitoramento e avaliação dos impactos da transformação urbanística 

pretendida; 
3.5.14 Consideração sobre os diversos fatores limitantes impostos pela geografia local no 

caso de haver necessidade de implantação do projeto hidrográfico do canal de 
ligação entre rios, dispondo de alternativas técnico adequadas e economicamente 
viáveis. 

 

3.6. Na elaboração do presente ESTUDO deverão ser utilizadas as melhores técnicas, segundo 
as normas e procedimentos científicos pertinentes e vigentes, utilizando-se de 
equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor. 

3.7. A abertura deste PMI não implica na obrigatoriedade de realização de processo licitatório 
para a contratação do Projeto referente aos ESTUDOS. 

3.8. A eventual realização de procedimento licitatório fica condicionada à utilização dos 
ESTUDOS apresentados e demais informações obtidas por meio deste PMI.   

3.9. A apresentação dos ESTUDOS pelo interessado, no âmbito deste PMI, não impede a 
participação na licitação para a contratação do Projeto, com fundamento no art. 31 da Lei 
Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995.  

3.10. A apresentação dos ESTUDOS não caracterizará, nem implicará qualquer tipo de 
vantagem ou privilégio ao interessado que os apresentar, ainda que os insumos 
apresentados sejam utilizados na modelagem do PROJETO.  

3.11. Além dos ESTUDOS exigidos neste instrumento, ao interessado é facultada a apresentação 
de complementos que indiquem inovações, melhorias e alternativas para alcançar 
desempenhos na economicidade, melhor eficiência, ganhos de escala e outros benefícios 
na execução do PROJETO.  

3.12. O Grupo de Deliberação criado para a análise deste Estudo poderá, de forma fundamentada, 
rejeitar os ESTUDOS apresentados, aprová-lo parcialmente ou aprová-lo integralmente, 
não cabendo recurso da decisão do Grupo de Deliberação.  
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4. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO 

DE INTERESSE  

 

4.1. Poderão participar do presente PMI os interessados, pessoa jurídica de direito público ou 
privado, nacional ou estrangeira, individualmente ou em grupo, que preencham os 
requisitos de participação previstos neste Aviso Público.  

4.2. O pedido de autorização deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Governo da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, situada a Alameda Esmeralda, nº 
206, Jardim Primavera, Duque de Caxias – RJ, mediante protocolo, em até 15 (quinze) 
dias corridos, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, a contar da 
publicação deste Aviso público de PMI no Diário Oficial do Município de Duque de 
Caxias. 

4.2.1. No caso de participação de grupos, o pedido de autorização poderá ser realizado 
por um dos participantes apenas, observado que os demais participantes deverão 
estar devidamente indicados no requerimento. 

4.2.2. O pedido de autorização será recebido em 02 (duas) vias, sendo 01 (uma) via 
impressa, encadernadas, rubricadas e assinadas pelo representante legal do 
interessado e 01 (uma) via em formato digital (CD ou DVD), com seus arquivos 
em formato original (doc, .xls, .dwg, .cdr, outros), com acesso desbloqueado a todas 
as suas informações. As vias digitais deverão conter, adicionalmente, todos os 
arquivos em formato de leitura (.pdf). 

4.3. O pedido de autorização deverá ser instruído com os documentos abaixo especificados: 

 

5. DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA 
 
5.1 – A documentação jurídica a ser apresentada será: 
 
 5.1.1 - No caso de empresa individual, registro comercial; 
 

5.1.2 -  Em se tratando de sociedades comerciais, apresentação do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, ou o respectivo instrumento de consolidação estatutária 
ou contratual em vigor com as posteriores alterações, se houver, devidamente 
registrados no órgão de registro do comércio do local de sua sede, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 

5.1.3 - No caso de sociedades civis, apresentação da inscrição do ato constitutivo do 
interessado e todas as suas alterações subsequentes em vigor, devidamente inscritos 
no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de documento 
que demonstre a diretoria em exercício; 
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5.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente; 

5.1.5 - No caso de sociedade estrangeira, documentações equivalentes à acima listada, 
conforme for disponível no seu país de origem, autenticados pelos respectivos 
consulados e traduzidos por tradutor juramentado; 

5.1.6 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ), mediante apresentação do “Comprovante de Inscrição e Situação 
Cadastral”, obtido na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB na 
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br/>, no serviço de Emissão 
de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, se aplicável; 

5.1.7 - Qualificação completa do interessado, nome ou razão social, seu endereço físico e 
eletrônico, números de telefones para contato, área de atuação e, na hipótese de 
Pessoa Jurídica, o nome e a qualificação do responsável perante a Administração 
Pública Municipal, com dados para contato, devendo este, em todos os casos, 
responsabilizar-se pela veracidade das declarações que a Proponente realizar; 

5.1.8 - Os interessados que não possuírem domicilio no País, tanto quanto possível, 
atenderão às exigências deste Aviso mediante documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, 
devendo ainda, possuir representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.1.9 - Atestados de capacidade técnica demonstrando que o interessado, ou os Consultores 
que contratará para a realização dos ESTUDOS, possui experiência comprovada 
na execução, construção, implantação de empreendimentos similares, no Brasil ou 
no exterior, bem como no desenvolvimento de projetos, planos, levantamentos e/ou 
investigações em área análoga ao objeto deste PMI. Serão aceitas para fins de 
comprovação da qualificação, a apresentação de atestados, currículos e documentos 
que comprovem experiências pregressas; 

 

6. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

6.1. Será necessário que o interessado junte ao seu pedido de Autorização os instrumentos ou 
compromissos de contratação dos seus consultores, projetistas, técnicos e demais 
profissionais selecionados como componentes da equipe responsável pela elaboração dos 
referidos ESTUDOS.                 

6.2. As empresas estrangeiras que participarem do PMI deverão apresentar sua documentação 
devidamente consularizada e traduzida por tradutor juramentado. 

6.3. No caso de participação de grupos, todas as empresas participantes deverão apresentar a 
documentação jurídica, sendo admitido que a documentação técnica seja apresentada em                   
conjunto, isoladamente ou mesmo por consultores vinculados a uma das integrantes do 
grupo. 
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7. PROPOSTA DE MANIFESTACÃO DE INTERESSE 

7.1 A proposta para a realização dos ESTUDOS, com detalhamento das atividades que 
pretendem realizar, deverá conter, no mínimo: 

7.1.1 -  Plano de trabalho, incluindo o cronograma físico detalhado das atividades 
principais em cada fase do trabalho; 

7.1.2 - Metodologia de execução das atividades do escopo, incluindo organização e 
abordagem de elaboração de ESTUDOS; 

7.1.3 - Relação da equipe técnica, permanente, que ficará vinculada ao objeto dos 
ESTUDOS e respectivos currículos dos profissionais que coordenarão a execução 
dos serviços; 

7.1.4 - As linhas básicas do Projeto, com a descrição do objeto, sua relevância e estimativa 
preliminar dos benefícios de mobilidade urbana dele advindos; 

7.1.5 - Os possíveis modelos de negócio que serão analisados ao longo dos ESTUDOS, 
considerando as linhas básicas do Projeto; 

7.1.6 - Orçamento preliminar, tanto o total quanto o relativo a cada um dos produtos 
especificados no Termo de Referência. 

  

8. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PARA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS  

8.1. Os interessados que cumprirem os requisitos previstos neste Aviso, terão a Proposta de 
Manifestação de Interesse analisada conforme disposto no item 7.6 e, sendo o caso, será 
autorizada pela Secretaria Municipal de Governo a iniciar os ESTUDOS.  

8.2. As Propostas de Manifestação de Interesse que não atenderem o disposto neste Aviso serão 
desclassificadas do processo. 

8.3. As Propostas de Manifestação de Interesse apresentadas serão analisadas por Grupo de 
Deliberação a ser constituído por membros integrantes da Administração Municipal, 
conforme preconizado no Decreto Municipal 6.771/17.  

8.4. A apresentação da proposta de Manifestação de Interesse implica na concordância integral 
do interessado aos termos do presente AVISO. 

8.5. A Avaliação, a Autorização e a seleção dos ESTUDOS em questão não serão sujeitos aos 
recursos na esfera administrativa quanto ao seu mérito. 

8.6. As propostas apresentadas serão analisadas com base nos critérios:  
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 8.6.1 - Experiência anterior; 

 8.6.2 - Plano de Trabalho; 

 8.6.3 - Composição da Equipe Técnica; 

 8.6.4 - Metodologia de execução das atividades do escopo; 

 8.6.5 - Valor do Estudo; 

 

9. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS E PRAZO 

 
9.1 - A Autorização será conferida mediante Termo de Autorização publicado no Boletim Oficial 
do Município de Duque de Caxias, sem prejuízo de outros meios de comunicação.  
 
9.1 - A Autorização deverá ser emitida com a observância do seguinte: 
 

9.1.1 Não gera direito de preferência para a outorga da concessão; 
9.1.2 Não obriga o Município a realizar a licitação; 
9.1.3 Não cria, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na 
sua elaboração; 
9.1.4 Será pessoal e intransferível; 
9.1.5 Será conferida sempre com exclusividade à melhor proposta; 

 
9.2 A Autorização não implica, em hipótese alguma, corresponsabilidade do Município perante 

terceiros pelos atos praticados pela empresa autorizada. 
 

9.3 A Autorização para apresentação poderá ser revogada ou anulada em razão de: 
 

9.3.1 Descumprimento dos termos da autorização; 
9.3.2 Superveniência de dispositivo legal que por qualquer motivo impeça o 
recebimento dos ESTUDOS 
9.3.3 Outros motivos previstos em direito; 

 

9.4 No caso de descumprimento dos termos da Autorização, o interessado autorizado será 
notificado da intenção de revogação da Autorização e de seus motivos, se não houver 
regularização no prazo de 15 (quinze) dias. 

9.5 Autorizações revogadas ou anuladas não geram direito de ressarcimento dos valores 
envolvidos na elaboração de projetos, ESTUDOS, levantamentos ou investigações. 

9.6 A comunicação da revogação ou anulação da Autorização será publicada no Boletim 
Oficial do Município de Duque de Caxias. 
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9.7 O autorizado somente poderá dar início ao desenvolvimento do ESTUDO após a 

publicação da autorização no Diário Oficial do Município de Duque de Caxias.  

9.8 A Secretaria Municipal de Governo acompanhará a elaboração dos ESTUDOS, cujos 
dispêndios correrão por conta e risco da empresa. 

9.9 São obrigações do interessado autorizado, na forma deste Procedimento de Manifestação 
de Interesse:  

9.10 Atender às exigências referentes às informações cadastrais descritas nesse Aviso, 
apresentando a documentação requerida, assim como informações complementares, 
quando for o caso; 

9.11 Cumprir com os prazos determinados, quer para apresentação dos ESTUDOS, quer para a 
complementação de informações. 

 

10 DA ENTREGA E AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS 

10.1 Os ESTUDOS deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Governo em até 60 
(sessenta) dias, contados da publicação do Termo de Autorização, prorrogáveis por igual 
período, a critério do Município. 

10.2 Os ESTUDOS apresentados deverão conter, no mínimo, os produtos finais discriminados 
no Termo de Referência. 

10.3 Somente serão analisados pela Comissão Especial os ESTUDOS que apresentem todos os 
produtos finais constantes do Termo de Referência.  

10.4 Os documentos finais dos ESTUDOS deverão ser entregues em 01 (uma) cópia impressa 
e 02 (duas) cópias em meio eletrônico (CD ou DVD). A versão digital deve permitir o 
acesso ao seu conteúdo, devendo ser apresentada com todos os arquivos de dados 
devidamente identificados e formatados, com as devidas fórmulas e vínculos entre 
planilhas que deram origem aos resultados, não devendo ser formulada em PDF, sob a pena 
de rejeição do estudo apresentado. 

10.5 A avaliação dos ESTUDOS será realizada por Grupo de Deliberação formada por membros 
da administração Municipal e observará os seguintes critérios: 

10.5.1 Consistência das informações que subsidiaram sua realização; 

10.5.2 Consistência das informações com o Termo de Referência; 

10.5.3 Adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos 
pertinentes, utilizando equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia 
aplicada ao setor; 
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10.5.4 Compatibilidade com as normas técnicas emitidas pelos órgãos ou entidades da 

Administração Municipal; 

10.5.5 Razoabilidade e autenticidade dos valores apresentados para eventual ressarcimento, 
observado o limite máximo de gastos fixado neste aviso público; 

10.5.6 Compatibilidade com a legislação aplicável ao setor; 

10.5.7 Impacto do empreendimento no desenvolvimento sócio econômico da região e sua 
contribuição para a integração local, quando aplicável; 

10.5.8 Demonstração comparativa de custo e benefício da solução escolhida em relação a opções 
funcionalmente equivalentes, se existentes. 

10.6 O Grupo de Deliberação, de forma fundamentada, poderá rejeitar os ESTUDOS, aprová-los 
parcialmente ou aprová-los integralmente, publicando no Diário Oficial a respectiva decisão. 

 

11 DOS CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO NO PMI E DO RESSARCIMENTO 

11.1 Os interessados em participar do presente PMI serão responsáveis por todos os custos 
financeiros e demais ônus relacionados com a apresentação das Propostas e o 
desenvolvimento dos ESTUDOS. 

11.2 O interessado autorizado poderá ser ressarcido pelo futuro concessionário, no todo ou em 
parte, desde que os ESTUDOS, após terem sido aprovados, tenham o valor de seu 
dispêndio homologado e sejam efetivamente adotados pela Secretaria Municipal de 
Governo na licitação do PROJETO.  

11.3 Para fins de homologação do valor apresentado, o interessado deverá apresentar para o 
Grupo de Deliberação os custos detalhados incorridos, juntamente com as respectivas notas 
fiscais acompanhadas da memória de cálculo;   

11.4 Para fins de homologação e eventual ressarcimento, nos termos acima previstos, é fixado 
o valor máximo para os ESTUDOS de até 2,5% do valor do PROJETO.  

11.5 O Grupo de Deliberação, em decisão fundamentada, poderá homologar os valores 
apresentados, total ou parcialmente, ou, rejeitá-los, sendo-lhe facultada determinar a 
apresentação de esclarecimentos ou qualquer outro documento pelo interessado.  

11.5.1 Eventuais esclarecimentos deverão ser apresentados no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação do interessado. 

11.6 Havendo a homologação dos valores, o interessado será convocado para assinar Termo de 
Concordância em relação ao montante aprovado, no qual constará sua renúncia expressa a 
quaisquer outros valores pecuniários relacionados com os ESTUDOS. 
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11.6.1 Na hipótese de homologação parcial, será facultado ao interessado rejeitar os 

valores homologados, hipótese na qual os ESTUDOS apresentados não serão 
utilizados pelo Município. 

11.7 Caso o Grupo de Deliberação decida pela incompatibilidade dos valores apresentados com 
os usuais para os projetos, estudos levantamentos ou investigações similares, o Grupo de 
Deliberação deverá arbitrar o montante nominal para eventual ressarcimento. 

11.8 O valor arbitrado poderá ser rejeitado pelo interessado, hipótese em que não serão 
utilizadas as informações contidas nos documentos selecionados. 

11.9 Ocorrendo a hipótese acima, o Grupo de Deliberação poderá selecionar outras Propostas 
de Manifestação de Interesse dentre aquelas apresentadas para seleção. 

11.10 Os valores relativos aos ESTUDOS objeto deste PMI serão ressarcidos exclusivamente 
pelo vencedor da licitação, nos limites do item 11.4. 

11.11 O Edital para contratação conterá obrigatoriamente cláusula que condicione a assinatura 
do contrato pelo vencedor da licitação ao ressarcimento dos valores relativos à elaboração 
dos ESTUDOS objeto deste PMI e utilizados na licitação. 

11.12 As condições de ressarcimento dos ESTUDOS serão definidas no Edital de licitação, em 
conformidade com o estabelecido neste PMI, nos limites do item 11.4. 

 

12 DOS ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

12.1 Os questionamentos ou esclarecimentos adicionais sobre este PMI deverão ser 
encaminhados, da data de publicação deste Aviso Público até a data final de recebimento 
dos pedidos de autorização, por escrito, mediante protocolo, à Secretaria Municipal de 
Governo da PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, situada a Alameda 
Esmeralda, nº 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias – RJ, das 9:00 as 17:00h ou 
eletronicamente pelo e-mail segov@duquedecaxias.rj.gov.br 

12.2 As respostas serão disponibilizadas no sítio eletrônico 
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/, sem a divulgação da identificação do interessado.  

12.3 A critério da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias poderão ser organizadas sessões de 
esclarecimento durante o prazo aberto para o recebimento dos Pedidos de Autorização, 
mediante divulgação no sítio eletrônico:. http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/ 
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13 DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

13.1 Toda informação contida neste documento, inclusive em seus Anexos, é de propriedade do 
Município de Duque de Caxias, servindo aos interessados para orientar a elaboração dos 
Pedidos de Autorização e os ESTUDOS. 

13.2 Os direitos autorais sobre os ESTUDOS, informações, levantamentos, projetos e demais 
dados e documentos apresentados neste PMI, cujos valores de ressarcimento forem aceitos 
pelo interessado, serão cedidos por este ao Município, sem ônus, podendo ser utilizados 
total ou parcialmente, de acordo com critérios de oportunidade e conveniência definidos 
pelo Município, para a formulação de Editais, contratos e demais documentos relacionados 
com o respectivo PROJETO.  

13.3 Aos autores e responsáveis pelos ESTUDOS não será atribuída qualquer espécie de 
remuneração em decorrência dos direitos emergentes da propriedade intelectual, ainda que 
sejam utilizados, no todo ou em parte, os dados ou modelos de serviços fornecidos, 
ressalvado o reembolso previsto neste Aviso. 

 

14 DAS PRERROGATIVAS DO GRUPO DE DELIBERAÇÃO  

14.1 O Grupo de Deliberação, a qualquer tempo, independente de aviso prévio e sem que gere 
qualquer tipo de indenização, poderá:  

14.2.1 - Alterar, suspender ou revogar este aviso público de PMI; 

14.2.1 - Alterar, suspender ou revogar a autorização outorgada sem aviso prévio e sem 
direito a qualquer tipo de ressarcimento; 

14.2.3 - Solicitar informações adicionais dos interessados quanto aos ESTUDOS; 

 

15 DA CONSOLIDAÇÃO DAS PROPOSTAS 

15.1 O Grupo de Deliberação consolidará as informações obtidas nesse PMI, combinando-as 
com demais informações técnicas eventualmente disponíveis, sem prejuízo daquelas obtidas junto 
a consultores externos contratados. 
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16 DA DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS 

16.1 O Grupo de Deliberação poderá disponibilizar os dados, pesquisas e análises existentes que 
julgar serem úteis para a elaboração do ESTUDO objeto deste PMI. 

16.2  O Termo de Referência, constante do ANEXO I, é parte integrante deste AVISO 
PÚBLICO PARA PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. 

 

 
 
 
 

JOÃO CARLOS GRILO CARLETTI 
Secretário Municipal de Obras 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Este Termo de Referência contém descrição geral, bem como a especificação do escopo e alcance 
mínimo dos ESTUDOS a serem realizados e dos resultados esperados para modelagem do 
PROJETO.  

 

DESCRIÇÃO GERAL 

O Procedimento de Manifestação de Interesse visa a implantação da Central de Abastecimento 
do Município de Duque de Caxias – CEASA Duque de Caxias. 

O presente PMI visa convocar interessados com o objetivo de desenvolver planos, estudos, 
levantamentos e investigações (“ESTUDOS”) a serem utilizados na modelagem da implantação 
da Central de Abastecimento do Município de Duque de Caxias – CEASA Duque de Caxias 
(“PROJETO”). 

Localizada na área denominada CAMPO DA BOMBA I e II, com área total de 315,43ha (trezentos 
e quinze hectares e quarenta e três ares), conforme planta, memorial descritivo, título de doção e 
Certidão do RGI, constantes do ANEXO II. 

Pretende-se com o presente ESTUDO a viabilidade de implantação de área comercial, 
institucional e de serviços, logística e abastecimento, área permeável, áreas pavimentadas entre 
outros itens que poderão vir a ser criados nas apresentações propostas. 

Os ESTUDOS deverão contemplar e ou apresentar:  

 Projeto Arquitetônico; 
 Levantamento Topográfico; 
 Estudo de Sondagem; 
 Projeto de Terraplenagem; 
 Projeto de Estrutura (cálculo estrutural); 
 Projeto Hidráulico e Esgoto (prever castelo d´água); 
 Projeto Elétrico 
 Projeto de Incêndio; 
 Projeto de Telecomunicações; 
 Projeto de Pavimentação Viária; 
 Projeto de Licenciamento Ambiental e aprovações legais; 
 Apresentar EIA/RIMA; 
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 Projeto de Urbanização, locando muros, muretas, cercas, portões, calçadas, passeios, 

mastro para bandeira, entrada de água e energia elétrica, arborização, irrigação, escoamento 
de águas pluviais e superficiais, e castelo d’água; 

 Previsão de Impacto Viário (de acordo com as normas do DNIT, acesso, com pista de 
aceleração e desaceleração); 

 Projeto de Reuso da água pluvial; 
 Projeto que considere o fluxo viário, ruas dimensionadas para circulação de caminhões, 

controle de portaria, espaços para que caminhões e estacionem a 45° e um fluxo organizado 
de modo que carros e caminhões não se encontrem dentro dos lotes; 

 Projeto de programa visual, incluindo letreiros; 
 Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro; 
 Valores propostos em caso de concessão; 

 

Sem prejuízo do disposto no item 3.4, os ESTUDOS deverão, no mínimo, demonstrar: 

 A viabilidade do Projeto proveniente dos presentes ESTUDOS, mediante demonstração 
das metas e resultados a serem atingidos, prazos de execução e de amortização do capital 
investido, bem como a indicação dos critérios de avaliação ou desempenho a serem 
utilizados; 

 A vantagem econômica e operacional da proposta para a Administração Pública Municipal 
e a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente a outras 
possibilidades de execução direta e indireta; 

 A conveniência e oportunidade da contratação do Projeto proveniente dos presentes 
ESTUDOS, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de 
concessão comum ou de parceria público-privada, considerando a natureza, relevância e 
valor de seu objeto; 

 A indicação estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva 
vigorar o contrato de concessão comum ou de parceria público-privada; 

 A indicação das necessidades de formulações de legislações urbanísticas e edilícias, de 
concessão de serviços públicos e as que se fizerem necessárias a fim de garantir aos 
investidores, ao Poder Público, às Concessionárias e à população em geral, a viabilidade, 
legalidade e segurança para as operações propostas; 

 O financiamento do sistema tanto de projeto quanto de infraestrutura e material rodante; 
 A comparação entre este e outros Projetos similares nacionais; 
 Análise sobre as restrições urbanísticas aplicáveis a cada uma das estruturas que serão 

construídas; 
 Parâmetros urbanísticos definidos pelos estudos de viabilidade; 
 Plano Diretor de implantação: Premissas do Projeto da ANTT; 
 Programa de intervenção: Projeto funcional da ANTT; 
 Levantamento e medições necessárias a comprovar os instrumentos de gestão ambiental 

relativos a gestão do solo e recursos hídricos; 
 O monitoramento e avaliação dos impactos da transformação urbanística pretendida; 
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 Consideração sobre os diversos fatores limitantes impostos pela geografia local no caso de 

haver necessidade de implantação do projeto hidrográfico do canal de ligação entre rios, 
dispondo de alternativas técnico adequadas e economicamente viáveis. 

 A viabilidade do Projeto, mediante demonstração das metas e resultados a serem 
atingidos, prazos de execução e de amortização do capital investido, bem como a 
indicação dos critérios de avaliação ou desempenho a serem utilizados; 

 A realização de um estudo de demanda; 
 A vantagem econômica e operacional da proposta para a Administração Pública 

Municipal com a melhoria da eficiência no emprego dos recursos públicos, relativamente 
a outras possibilidades de execução direta e indireta; 

 A conveniência e oportunidade da contratação do Projeto, mediante identificação das 
razões que justifiquem a opção escolhida; 

 A indicação estimativa do impacto orçamentário-financeiro nos exercícios em que deva 
vigorar o contrato através da negociação com a Iniciativa Privada. 

 

Na elaboração do presente ESTUDO deverão ser utilizadas as melhores técnicas, segundo as 
normas e procedimentos científicos pertinentes e vigentes, utilizando-se de equipamentos e 
processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor. 

A abertura deste PMI não implica na obrigatoriedade de realização de processo licitatório para a 
contratação do Projeto referente aos ESTUDOS. 

A eventual realização de procedimento licitatório fica condicionada à utilização dos ESTUDOS 
apresentados e demais informações obtidas por meio deste PMI.   

A apresentação dos ESTUDOS pelo interessado, no âmbito deste PMI, não impede a participação 
na licitação para a contratação do Projeto, com fundamento no art. 31 da Lei Federal nº 9.074, de 
07 de julho de 1995.  

A apresentação dos ESTUDOS não caracterizará, nem implicará qualquer tipo de vantagem ou 
privilégio ao interessado que os apresentar, ainda que os insumos apresentados sejam utilizados na 
modelagem do PROJETO.  

Além dos ESTUDOS exigidos neste instrumento, ao interessado é facultada a apresentação de 
complementos que indiquem inovações, melhorias e alternativas para alcançar desempenhos na 
economicidade, melhor eficiência, ganhos de escala e outros benefícios na execução do 
PROJETO.  

O Grupo de Deliberação criado para a análise deste Estudo poderá, de forma fundamentada, 
rejeitar os ESTUDOS apresentados, aprová-lo parcialmente ou aprová-lo integralmente, não 
cabendo recurso da decisão do Grupo de Deliberação. 
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OBJETO DOS ESTUDOS E PRODUTOS FINAIS 

Os ESTUDOS a serem apresentados pelo interessado autorizado serão compostos, no mínimo, 
pelos seguintes grupos: 
 
 ESTUDOS DE ENGENHARIA E URBANISMO. Deverão conter o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível adequado que possibilitem a avaliação do 
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Deverá compreender o 
Estudo das intervenções propostas; o Memorial Descritivo; a identificação e cadastro de 
locais para realização das obras de adequação ou reformas necessárias ao melhor 
desempenho do estudo; o cronograma físico e financeiro dos investimentos e o orçamento 
dos custos de execução, operacionais e de manutenção. 
 

 ESTUDO AMBIENTAL. Deverá conter uma análise das questões ambientais ligadas às 
áreas para implantação do projeto apontando se há algum fator ambiental impeditivo e/ou 
que demande um processo de licenciamento mais complexo que possa impactar de forma 
significativa no cronograma de implantação do projeto; medidas compensatórias e/ou 
mitigadoras; diretrizes para o licenciamento, cumprimento das normas vigentes e Estudo 
de Impacto de Vizinhança. Adicionalmente, deverá considerar a elaboração de Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) caso solicitado seja 
pelos órgãos ambientas. 
 

 ESTUDOS DE INFRAESTRUTURA. Deverão conter o conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível adequado que possibilitem a avaliação do custo da obra 
e a definição dos métodos e do prazo de execução. Deverá considerar toda a elaboração de 
projetos de infraestrutura necessários às intervenções propostas. 
 

 MODELAGEM OPERACIONAL. Deverá demonstrar o funcionamento de todos os 
processos de implantação e gestão do projeto e sistemas utilizados, além da descrição do 
procedimento para a prestação de Serviços de Operação e Manutenção e os principais 
aspectos para a mensuração do nível de qualidade dos serviços a serem prestados. Estes 
serviços deverão incluir a implantação das intervenções descritas neste documento e a sua 
manutenção pelo tempo da concessão. 
 

 ESTUDO JURÍDICO-REGULATÓRIO. Com a análise dos aspectos jurídicos e 
regulatórios pertinentes ao encaminhamento do projeto, contendo medidas mitigatórias 
para o risco do poder público em relação ao projeto e as premissas adotadas na criação do 
modelo econômico-financeiro, além da elaboração do modelo institucional, da minuta do 
edital de concessão e das minutas dos instrumentos legais necessários para a implantação 
da proposta: 
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 Diagnóstico dos aspectos legais envolvidos 
 Definição do modelo de Concessão proposto com a demonstração de suas 

vantagens sociais, econômicas e jurídicas frente aos demais modelos estudados; 
 Quadro de indicadores de desempenho e definição de mecanismos para o 

monitoramento da operação  
 Matriz de distribuição de riscos; 
 ESTUDOS que demonstrem todos os aspectos exigidos pela legislação aplicável 

ao modelo de concessão proposto; 
 ESTUDOS que demonstrem a necessidade das desapropriações. 

 
 
 

 MODELO DE CUSTOS. Essa etapa envolverá as atividades de definição do escopo 
de serviços que entrarão nas obrigações da futura Concessão ou Parceria Público-
Privada, com respectivas projeções de custos para cada etapa, análise dos possíveis 
ganhos de escala operacionais e elaboração do caderno de encargos de serviços que 
deverão ser compostos utilizando o Sistema de Custos e Orçamentos - EMOP. 

 
 MODELO DE RECEITAS. Essa etapa envolverá as atividades de definição do modelo 

de remuneração da Prefeitura com a definição do impacto dos indicadores de 
desempenho na remuneração da concessionária, avaliação de possibilidades de receitas 
acessórias com o negócio proposto e elaboração do mecanismo de pagamento para 
cálculo da Contraprestação Pecuniária. 
 Estudo de mercado 
 Receitas acessórias previstas 

 
 MODELAGEM FINANCEIRA. Essa etapa envolverá o acompanhamento dos 

avanços físicos das atividades para cada fase da implantação e projeção de crescimento, 
proposta de Modelo Financeiro, análise de viabilidade econômica, incluindo 
cronograma de implantação, viabilidade financeira, proposta de modelo de 
financiamento, cálculo do fluxo de garantias e elaboração do Plano de Negócios 
referencial. 

 

 PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO. Deverá contemplar mecanismos de 
coordenação para viabilizar a licitação, descrevendo as atividades necessárias para a 
realização da licitação e o acompanhamento inicial da execução do projeto. 

  

 
 

JOÃO CARLOS GRILO CARLETTI 
Secretário Municipal de Obras 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

 
 

ANEXO II 

DOCUMENTOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
GERÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P O R T A R I A  N.° 052/2018 - SMO

O Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de 

O; k,...3 de Caxias, no uso de suas atribuições legais;

Designar, como Gerentes Fiscais, os Srs. Alexsander Crispim Cassiano dos Santos, 

matrícula: 23.365-7, Fernando César Gomes Ribeiro, matrícula: 25.994-8, José 

Roberto de Lima, matrícula: 35.717-0 e Marcelo Silva de Souza, matrícula: 35.493-7, 

para sem prejuízo de suas funções, a contar de 05 de junho do ano em curso, 

fiscalizarem os serviços de limpeza e desobstrução de galerias, redes de esgoto e 

águas pluviais, em diversos locais nos 1o, 2o, 3o e 4o distritos do Município de Duque 

de Caxias, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras, 

conforme Concorrência n° 002/2018 constantes nos Processos Administrativos 

n.°s 57.998/2018, 53.369/2018, 53.648/2018 e 54.017/2018 a cargo da empresa 

SAGA CONSTRUTORA EIRELI.

R E S O L V E :

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de
Caxias, 05 de Junho de 2018.

ENG.0 JOAO CARLOS GRILCj CARLETTI
Secretário Municipal de Obras 

Matrícula: 35.145-8

LSA/lsa

Secretaria Municipal de Obras - Rua Jacques de Molay, 151 - Figueira - Duque de Caxias/RJ:
CEP: 25.230-010 - Tel.: 2773-6150 - e-mail: smo@duquedecaxias.rj.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
GERENCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

P O R T A R I A  N.° 056/2018 - SMO

O Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E :

Designar, o engenheiro Raphael Galvão Neto, matrícula 29.790-2 e o arquiteto Guaraci 

de Figueiredo Nunes, matrícula 14.290-1, para sem prejuízo de suas funções, a contar 

de 10 de maio do ano em curso, serem responsáveis pela Elaboração dos Relatórios 

para Prestação de Conta Final das Obras de Drenagem, Pavimentação e Contenção 

nas Ruas Venância (trecho), Djalma (trecho), José de Paula (trecho), João Pinto 

(trecho), Alberto (trecho), Celina, Projetada, Venância Ribeiro de Andrade, Hiário de 

Souza Bastos e Pixinguinha - Bairro Xerém - 4o Distrito deste Município, conforme 

Processo Administrativo n.° 67.643/2013 Concorrência Pública n.° 004/2013 a cargo da 

firma MJRE CONSTRUTORA LTDA.

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de
Caxias, 26 junho de 2018.

ENG.° OMAR KIRCHMEYER DE LIMA
Subsecretário Operacional - SMO 

Matrícula: 20.501-4

/  ■/ 7;
DR. JOSÉ RIBAMAR DE C. RANGEL

Subsecretário JjUndico - SMO
Matrícula: 35.505-4

ENG.° JOAO CARLOS GRlCXTCARLETTI
Secretário Municipal de Obras 

Matrícula: 35.145-8

LSA/lsa C - H

Secretaria Municipal de Obras - Rua Jacques de Molay, 151 - Figueira - Duque de Caxias/RJ.
CEP: 25.230-010 - Tel.: 2773-6150 - e-mail: smo@duquedecaxias.rj.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
GERENCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

P O R T A R I A  N.° 057/2018 - SMO

O Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E :

TORNAR SEM EFEITO a Portaria n° 044/2018 - SMO de 10 de Maio de 2018 publicada 

em Boletim Oficial n° 6544 de 14 de Maio de 2018.

E VALIDAR a Portaria n° 020/2014 - SMO de 10 de Março de 2014.

Caxias, 26 junho de 2018.
Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de

Matrícula: 35.145-8

LSA/lsa GCCT o\ O \t
• • V

Secretaria Municipal de Obras - Rua Jacques de Molay, 151 - Figueira - Duque de Caxias/RJ.
CEP: 25.230-010 - Tel.: 2773-6150 - e-mail: smo@duquedecaxias.rj.gov.br

ATOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATOS

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal (SSAGP)

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612 / 2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n° 351, oriundo do Edital n° 01, de 05 de dezembro 
de 2014, conforme Processo Administrativo n° 19.117/2014.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação e 
DÉBORA VIEIRA LINS.

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de Agente de Creche II 
junto a Secretaria Municipal de Educação.

DATA D A ASSINATURA: Duque de Caxias, 25 de junho de 2018.

Iracema Medeiros da Costa Silva 
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal

s-JlSçX *!■» tf
v k  ...........

Estado do Rio Janeiro
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipai de Educação 
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal (SSAGP)

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612 / 2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TTMPORÁRIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n° 648, oriundo do Edital n° 01, de 05 de dezembro 
de 2014, conforme Processo Administrativo n° 19.117/2014.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação e 
NATALIA FERREIRA DA SILVA

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de Agente Administrativo. 
II junto a Secretaria Municipal de Educação.

DATA D A ASSINATURA: Duque de Caxias, 25 de junho de 2018.

J)
\ ^ (V .A  /cL  Ü n ;  I àAKÂ

Iracema Medeiros da Costa Silva 
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal

PORTARIAS
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Estado do Rio Janeiro  
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal (SSAGP)

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612 / 2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n°872, oriundo do Edital n° 01, de 05 de dezembro 
de 2014, conforme Processo Administrativo n° 19.117/2014.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação e 
JANAINA SOARES NASCIMENTO E SILVA

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de Agente Administrativo 
II junto a Secretaria Municipal de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 25 de junho de 2018.

t  .
liaçcviYL. \Wckcu:b Àd Coda y J.ijaU

Iracema Medeiros da Costa Silva 
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal
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Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal (SSAGP)

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Ca\ias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612 / 2771-5870

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n° 1141, oriundo do Edital n° 01, de 05 de dezembro 
de 2014, conforme Processo Administrativo n° 19.117/2014.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação e 
LILIANE TEIXEIRA MARTINS.

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de Agente de Creche II 
junto a Secretaria Municipal de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 25 de junho de 2018.

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

Iracema Medeiros da Costa Silva 
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal

Esftdo do Rio Janeiro 
Prefeitura Minicipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Subsecretária de Admhistração e Gestão de Pessoal (SSAGP)

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, D22 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612 / 2771-5870

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho n° 1265, oriundo do Edital n° 01, de 05 de dezembro 
de 2014, conforme Processo Administrativo n° 19.117/2014.

PARTES: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação e 
MICHELE PAULO DE LIMA.

OBJETO: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho Temporário na Função de Agente de Creche II 
junto a Secretaria Municipal de Educação.

DATA DA ASSINATURA: Duque de Caxias, 25 de junho de 2018.

J
1.

Iracema Medeiros da Costa Silva
Subsecretária de Administração e Gestão de Pessoal

í  = : í  ;
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA

  íCTT ,0z j

Processo n°.52.285/2017 

Interessado: Secretaria Municipal de Educação 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n° 006/2018 

Assunto: Homologo

Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

preparo de alimentação escolar, incluindo o fornecimento, logística, transporte e 

distribuição dos gêneros alimentícios, insumos e abastecimento de gás, glp, mão de obra 

treinada para o armazenamento, preparo dos gêneros alimentícios e distribuição da 

alimentação escolar aos alunos regularmente matriculados nas unidades escolares desta 

Rede Pública Municipal de Ensino e supervisão, reposição e complementação dos 

equipamentos e utensílios, bem como a manutenção preventiva e corretiva destes, em 

conformidade com o Termo de Referência e seus anexos.

HOMOLOGO

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 006/2018

Homologo a presente licitação, com fulcro no artigo 10 do Decreto Municipal n° 6776/2017 e 

Portaria n° 040/2018/SME, referente ao processo administrativo n°. 52.285/2017, na modalidade 

"pregão Eletrônico n° 006/2018, realizado pelo Pregoeiro e sua equipe da Prefeitura Municipal de 

Duque de Caxias, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de preparo de alimentação escolar, incluindo o fornecimento, logística, transporte e 

distribuição dos gêneros alimentícios, insumos e abastecimento de gás, gíp, mão de obra treinada 

para o armazenamento, preparo dos gêneros alimentícios e distribuição da alimentação escolar 

aos alunos regularmente matriculados nas unidades escolares desta Rede Pública Municipal de 

Ensino e supervisão, reposição e complementação dos equipamentos e utensílios, bem como a 

manutenção preventiva e corretiva destes, em conformidade com o Termo de Referência e seus 

anexos, para que a adjudicação nele referido produza seus devidos e legais efeitos, em favor das 

empresas:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  3o ANDAR -  Jardim 25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ.

CEP: 25.071-120 -  Tel: 27720938/2771-5870 -  E-mail:assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA

1) HB MULTISERVIÇOS LTDA - CNPJ n° 00.768.165/0001-08 , no valor global de R$ 

26.780.000,00 (vinte e seis milhões, setecentos^e oitenta mil reais); 2) COMERCIAL MILANO 

BRASIL LTDA -  CNPJ n°. 01.920.177/0001-79, no valor global de R$ 28.749.724,58 (vinte e oito 

milhões, setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito 

centavos); 3) ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO - ÉiRELI -  CNPJ n° 20.522.050/0001-46, no valor 

global de R$ 9.580.371,62 (nove milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e setenta e um reais 

e sessenta e dois centavos), conforme Ata de Conclusão expedida pelo Pregoeiro Municipal, bem 

como Termo de Adjudicação. O presente processo administrativo foi norteado pelos pareceres e 

notas técnicas expedidos pela Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de 

Controle Interno, que seguem devidamente acostados ao presente processo.

MARILDADE PAULA E SILVA
Subsecretárialtffunicipal de Educação em Infraefl^fftij^u. j n i , ...

Secretaria Municipal de Educação Subs. Educação eminfraestuíúra
Maine. 04983-6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  3o ANDAR -  Jardim 25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ. 

CEP: 25.071-120 -  Tel: 27720938/2771-5870 -  E-mail:assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEFESA CIVILPREFEITURAD U Q U E  D E

CAXIAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 079/2018, encartado às fls. 235/237, especificado

no Livro n° 001/2018/SMS, conforme procedimento administrativo n° 52511/2018.

PARTES: Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e

Fundação Agripino Lima

OBJETO: O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de

R$616.916,97 (Seiscentos e dezesseis mil, novecentos e dezesseis reais e 

noventa e sete centavos), reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da, 

Fundação Agripino Lima referente serviços prestados no mês de fevereiro/2018, 
em conformidades com as especificações constantes no procedimento 

Administrativo 52511/2018.

DATA DE 

ASSINATURA:

Duque de Caxias, 28 de Junho de 2018.

icretário Municipal de Saúde 

Mat. 10.952/07.715-6

ATOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE CULTURA E TURISMO

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social

 «p*—■ P R E F E I T U R A
t l S *  D U Q U E  D E

fel# CAXIAS
EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

ESPÉCIE: Termo de Permissão de Uso de Bem Público n9. 09-075/2018, com base na Lei

n9 8.666/93 e no Decreto n9 6844/2017, conforme o Processo Administrativo 

n9 9.442/2018.

PARTES: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

CULTURA E TURISMO e, do outro lado, ARIANA LÚCIA FEREIRA DE OLIVEIRA 

DA SILVA, inscrita no CPF sob o n9 122.141.057-19.

OBJETO: O presente Termo de PERMISSÃO DE USO ONEROSA, em caráter eminentemente

precário, de Bem Público, das dependências do TEATRO MUNICIPAL RAUL 

CORTEZ, sendo destinado exclusivamente para a realização do Espetáculo "A 

Criação", espetáculo realizado por artistas, grupos artísticos e produtores 

culturais, pessoa física ou jurídica, não sediados em Duque de Caxias, com 

pagamento de tarifa pública, conforme o art. 10, inciso VI, do Decreto n9 

6844/2017 c/c Decreto n9 6.728/2016, que se realizará no dia 20 de julho de 

2018, no horário das 19:00h, conforme constante no Processo Administrativo n9 

9.442/2018.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 08 de maio de 2018.

DANIELE MARQUES CORRÊA REIS DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Cultura e Turismo

Alameda Esmeralda, r»5 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A venida Brigadeiro L im a e  Silva, 1618

Tel.: (21) 2672-6690 _____________ _

RESULTADO DO PROCEDIMENTO ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL NO
CMAS.

Considerando o disposto na Lei Municipal n.° 2.267, de 13 de julho de 2009, Regimento Interno, 
Edital n° 001/CMAS/2018 que regulamentou o processo eleitoral. O Conselho Municipal de 
Assistência Social de Duque de Caxias -  CMAS- DC, faz saber as Entidades e ou Organizações 
HABILITADAS e INABILITADAS como candidatas e/ou eleitoras dos segmentos: Entidades 
de Assistência Social, Usuários e Organizações de Usuários e, Representantes dos 
Trabalhadores do SUAS para a eleição da sociedade civil para o biênio 2018 -  2020.
Conforme prevê o Edital em seu art. 11, as instituições que tiveram suas inscrições 
INABILITADAS poderão recorrer no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação 
no B.O do município.

Os Fóruns Eleitorais de Votação serão realizados no dia 12 de julho de 2018 das 9h às 15h30min, na 
Sala dos Conselhos da SMASDH/DC, sito Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618 -  Jardim 25 de 
agosto, organizados por segmento.

a) segmento entidades e organizações de assistência social das 9h às 10h30min.
b) segmento usuários das l l h  as 12h30min.
c) segmento trabalhadores do SUAS representando entidades das 13h30min àsl5h

ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

HABILITADAS /CANDIDATAS

1. Associação Educacional Homens de Amanhã - BETEL

IN ABILIT AD A(S) COMO CANDID ATA(S)

1. Associação Espírita Cairbar Schutel -  Mansão da Esperança
2. Ação Social Paulo VI - ASPAS
3. Instituição Afro Cultural Ojuobá-Axé
4. Associação Missão Resplandecer -  AMIRES
5. Obra de Recuperação e Assistência Social Getsêmani

HABILITADAS /ELEITORAS

1. Lar Jesus é Amor
2. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
3. Associação Educacional Homens de Amanhã -  BETEL
4. Associação Espírita Cairbar Schutel — Mansão da Esperança
5. Ação Social Paulo VI -  ASPAS
6. Associação Missão Resplandecer -  AMIRES

INABILITADA(S) COMO ELEITORA(S)

1. Instituição Affo Cultural Ojuobá-Axé_________________________
2. Obra de Recuperação e Assistência Social Getsêmani___________

REPRESENTANTES DE USUÁRIOS E DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS/AS DO SUAS

INABILITADA(S) COMO CANDIDATA(S) E ELEITORA(S)
1. Associação de Mulheres com Compromisso Social - AMAC
2. Instituto Brasileiro de Capacitação e Desenvolvimento Social -  IBCADS
3. Grupo Espírita Servidores de Cristo

ORGANIZAÇÕES DOS TRABALHADORES DO SUAS

HABILITADAS /CANDIDATAS

1. Centro Integrado de Reabilitação da Baixada -  CIREB
2. Associação Cristã de Apoio à Criança - ASCAC______

HABILITADAS /ELEITORAS

1. Centro Integrado de Reabilitação da Baixada -  CIREB______
2 Associação Cristã de Apoio à Criança -  ASCAC__________
3 Lar Fabiano de Cristo

v\ã !a  \frJCUvs}
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TERMO:

PARTES:

OBJETO:

PRAZO:
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FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

Term o de rescisão do contrato  de prestação de serviços por prazo  
determ inado  n.~ 099/2014, conform e procedim ento  adm inistra tivo  
n.Q 000.202/2018.

FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, C ultu ra  e Políticas Sociais de D uque de 
Caxias e TIAGO DA FONSECA FERREIRA.

O presente term o tem por objeto a declaração de encerram ento  do 
contrato  de trabalho n.u 099/2014, cujo objeto é a prestação de 
serviços, po r prazo  determ inado, na função de “ASSISTENTE  
ADM INISTRATIVO II", por requerim ento  da p róprio  contratado, 
com fundam ento  legal na C láusula 8-, alínea "i" do referido 
contrato.

Fica rescindido o contrato, a requerim ento  da contratada, a partir 
do  dia 01 de junho de 2018, na form a da Lei.

D uque de Caxias, 20 de junho de 2018.

ED W IL SG ífttN O JD A  SILVA 
Presidente da Fundee 

Matrícula 240.227-0

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque 
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 

Tel.: 21-2672-5650
w  Fundee

0  (uturo se consuòi

D 
DUQUE DE
CAXIAS

TERMO:

PARTES:

OBJETO:

PRAZO:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

EXTRATO

Term o de rescisão do  contrato  de prestação de serviços por p razo  
determ inado  n.Q 106/2015, conform e procedim ento  adm in istra tivo  
n.- 000.202/2018.

FUNDEC - Fundação de A poio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, C ultu ra  e Políticas Sociais de D uque de
Caxias e BIANCA TAVARES DO S SANTOS.

O presente term o tem por objeto a declaração de encerram ento  do 
contrato  de trabalho n .‘- 106/2015, cujo objeto é a prestação de 
serviços, por p razo  determ inado, na função de "ASSISTENTE 
ADM INISTRATIVO II", por requerim ento  da p róprio  contratado, 
com fundam ento  legal na C láusula 8a, alínea "i" do referido 
contrato.

Fica rescindido o contrato, a requerim ento  da contratada, a partir 
do dia 01 de junho de 2018, na form a da Lei.

D uque de Caxias, 20 de junho de 2018.

ED W ILSO N /U N O  DA SILVA 
Presidente da Fundee 

Matrícula 240.227-0

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque 
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 

Tel.: 21-2672-5650
Fundee
O futuro se constrói
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TERMO:

PARTES:

OBJETO:

PRAZO:

FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

Term o de rescisão do contrato  de prestação de serviços por prazo  
determ inado  n.Q 040/2017, conform e procedim ento  adm inistra tivo  
n.ü 000.202/2018.

FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, C u ltu ra  e Políticas Sociais de D uque de 
Caxias e JOÃO TOMÉ DE MELO FILHO.

O presente term o tem po r objeto a declaração de encerram ento  do 
contrato  de trabalho n .Q 040/2017, cujo objeto é a prestação de 
serviços, p o r p razo  determ inado, na função de "ENCARREGADO  
DE PATRIMÔNIO", por requerim ento  da próprio  contratado, com 
fundam ento  legal na C láusula 83, alínea "i" do  referido contrato.

Fica rescindido o contrato, a requerim ento  da contratada, a partir 
do dia 01 de junho de 2018, na form a da Lei.

D uque de Caxias, 20 de junho de 2018.

ED WILS DA SILVA
Presi undec

Matricula 240.227-0

>ví0
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Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque 
CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 

Tel.: 21-2672-5650DÊ
D U Q U E  DE
C A X IA S
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TERMO:

PARTES:

OBJETO:

PRAZO:
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FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS

EXTRATO

Term o de rescisão do contrato  de prestação de serviços p o r p razo  
determ inado  n.Q 314/2017, conform e procedim ento  adm inistra tivo  
n.° 000.209/2018.

FUNDEC - Fundação de A poio à Escola Técnica, Ciência, 
Tecnologia, Esporte, Lazer, C ultura  e Políticas Sociais cie D uque de 
Caxias e MICHELLE SILVA COELHO.

O presente  term o tem por objeto a declaração de encerram ento  do 
contrato  de trabalho n.ü 314/2017, cujo objeto é a prestação de 
serviços, po r prazo  determ inado, na função de "ASSISTENTE DE 
LIMPEZA", por requerim ento  da própria  contratada, com 
fundam ento  legal na cláusula oitava, alínea "e", do referido 
contrato.

Fica rescindido  o contrato, a requerim ento  da contratada, a partir 
do  dia 05 de m aio de 2018, na form a da Lei.

D uque de Caxias, 29 de junho de 2018.

A

ED WILSOíTLINO DA SILVA 
PresidenteTíaFundec 

Matrícula 240.227-0

f
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque

CEP 25085-131 -  Duque de Caxias ^  ^ p y  i: 
Tel.: 21-2672-5650 0  fuiuro se constrói
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC -  Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

EXTRATO

TERMO: Term o de contrato de prestação de serviços, lavrado sob o n.‘J
007/2018, conform e processo adm inistra tivo  de n.‘J 000.041/2018.

PARTES: FUNDEC - Fundação de A poio à Escola Técnica, Ciência,
Tecnologia, Esporte, Lazer, C u ltu ra  e Políticas Sociais de D uque de 
Caxias e AXR DO BRASIL LTDA. ME., inscrita no CNPJ sob o n.ü 
10.828.597/0001-10.

OBJETO: O objeto do presente contrato  é o fornecim ento de crachás
personalizados de identificação e cordões porta-crachás para 
a tender à necessidade de controle de acesso de pessoas na sede e 
nas un idades da FUNDEC, em conform idade com as especificações 
constantes do  edital do  pregão  presencial n.lJ 001/2018 e seus 
respectivos anexos. O valor total do presente contrato é de R$ 
22.140,00 (vinte e dois mil cento e quaren ta  reais). O valor acima 
referido correrá à conta do  Program a de Trabalho 
10002.12.122.0001.2163, natu reza  de despesa 3.3.90.39.00, Fonte 00, 
com cobertura através da N ota de Em penho n ü 175/2018.

PRAZO: O período de vigência do presen te  contrato  é de 19/06/2018 a
19/06/2019.
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á
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 -  Parque Duque 

CEP 25085-131 -  Duque de Caxias 
Tel.: 21-2672-5650 O futuro se constroi

AVISO

AVISO DE REVOGAÇÃO
Dispensa de Licitação n.º 001/2018

Fica revogado a dispensa de licitação supracitado, referente ao 
Processo n.º 000.188/2017. Cujo objeto é a contratação de seguro para 
atender o imóvel que abriga a Unidade do Gramacho.

Duque de Caxias, 29 de junho de 2018.

Ed Wilson Lino da Silva
Presidente

Matrícula 240.227-0
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