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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 296/09 
 

Processo Administrativo n° 09/10/22.969 

Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

Modalidade: Concorrência nº 21/09 

Objeto: Registro de Preços de serviços de execução de camada de concreto 

betuminoso usinado a quente (CBUQ – Faixa C), bases de brita graduada tipos II e 

III com aplicação de micro revestimento asfáltico com polímeros a frio, restauração 

de pavimentos flexíveis em vias públicas e aplicação de micro revestimento asfáltico 

com polímeros a frio. 

 

Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2009, na cidade de Campinas, Estado de 

São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, n° 200, o 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS, devidamente representado e assistido, e a empresa 

DELTA CONSTRUÇÕES S/A, por seu representante legal, acordam proceder, nos 

termos do Decreto Municipal n° 11.447/94 e alterações posteriores, e do edital em 

epígrafe, ao registro de preços referente ao(s) item(s) abaixo discriminado(s), com 

seu(s) respectivo(s) preço(s) unitário(s): 

 

Item Código 
PMC Discriminação Unid. Quantidade 

Estimada 
Preço Unit. 

(R$) 

01 31334 

Camada de CBUQ Faixa C DNIT (capa) - concreto asfáltico 
usinado a quente, executada conforme DNIT 031/2004, 
espessura média de 4 cm compreendendo materiais, mão 
de obra, equipamentos, carga, transporte, descarga, 
espalhamento com vibro acabadora e compactação, por 
tonelada de CBUQ aplicada. 

t 5.000 253,00 

02 31236 

Reparo técnico de pavimento - tipo 1 (camada de 
rolamento). Remoção de material desagregado, 
requadramento com serra, fresa ou martelete. Pintura de 
ligação, substituição da camada de rolamento com CBUQ 
faixa “C”, DNIT (7 cm compactação GC > 95% PN) 
recompondo a superfície de rolamento, com fornecimento 
de material. Especificações DNER (DNER ES321/97 e DNER 
ES313/97). 

m² 200.000 45,00 
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03 31237 

Reparo técnico de pavimento - tipo 2 (camada de 
rolamento, base e sub-base). Remoção de material 
desagregado, requadramento com serra, fresa ou 
martelete, imprimação ou subleito e laterais, substituição 
por brita graduada faixa “C” do DNER da camada e base 
(15 cm compactação > 95% PI), pintura de ligação, 
substituição da camada de rolamento com CBUQ faixa “C” 
DNIT (7 cm compactação GC > 95% PN) recompondo a 
superfície de rolamento, com fornecimento de material. 
Especificação DNER (DNER ES321/97, DNER ES313/97, 
DNER ES300/97). 

m² 8.000 77,00 

04 31238 

Reparo técnico pavimento - tipo 3 (camada rolamento, 
base e sub-base e subleito). Remoção de material 
desagregado, requadramento com serra, fresa ou 
martelete, substituição e reforço de subleito (50 cm – solo 
com CBR >25 EXP=0, compactação > 90% PI), 
imprimação ou subleito e laterais, substituição por brita 
graduada faixa “C” do DNER da camada de base (15 cm 
com compactação > 95% PI), pintura de ligação, 
substituição da camada de rolamento com CBUQ faixa “C” 
DNIT (7 cm compactação GC > 95%) recompondo a 
superfície de rolamento. Com fornecimento de material. 
Especificação DNER (DNER ES321/97, DNER ES313/97, 
DNER ES303/97 e DNER ES300/97). 

m² 8.000 115,00 

05 35248 

Reperfilagem longitudinal e transversal de pavimento 
flexível, espessura média de 3 cm, compreendendo pintura 
de ligação com taxa de consumo de emulsão (RR-2C) de 1 
Kg/m2, regularmente espalhada, fornecimento de CBUQ - 
Faixa C DNIT, espalhado mecanicamente com moto 
niveladora e compactado com rolos compactadores 
apropriados, medido por tonelada de CBUQ aplicado. 

t 80.000 248,00 

06  

Base de brita graduada Tipo II espessura média de 12 mm 
compreendendo espalhamento e compactação GC ≥ 95 % 
do PI, imprimadura impermeabilizante CM 30 com taxa de 
1,88 kg/m² (SIURB) e pintura de ligação ligante (RR-1C) 
taxa de aplicação de 1 Kg/m² (SIURB). Camada de micro 
revestimento asfáltico aplicado a frio com polímeros 
espessura média de 12mm. 

m² 50.000 34,00 

07  

Base de brita graduada Tipo III espessura média de 20 
mm compreendendo espalhamento e compactação GC ≥ 
95 % do PI, imprimadura impermeabilizante CM 30 com 
taxa de 1,88 kg/m² (SIURB) e pintura de ligação (RR-1C) 
taxa de aplicação de 1 Kg/m² (SIURB). Camada de micro 
revestimento asfáltico aplicado a frio com polímeros 
espessura média de 12mm. 

m² 50.000 38,00 

08  

Serviço de execução de micro revestimento asfáltico a frio 
com emulsão modificada por polímero, de acordo com a 
norma DNIT 035/2005-ES com espessura média de 12 mm 
e teor mínimo e polímero de 3% com garantia de 3 anos 
dos serviços, incluídos nos serviços todos os ensaios e o 
projeto do revestimento fornecidos, previamente ao início 
das etapas. 

m² 1.000.000 12,50 
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                        Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo 

prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura. 

 

Campinas, 10 de dezembro de 2009. 

 

 

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 

Prefeito Municipal 

 

 

CARLOS HENRIQUE PINTO 

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos  

 

 

FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO 

Secretário Municipal de Serviços Públicos 

 

 

DELTA CONSTRUÇÕES S/A 

Representante Legal: Heraldo Puccini Neto 

RG n° 841.079.529-D 

CPF n° 725.065.807-78 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 
Processo Administrativo n.º 09/10/22.969 
Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
Contratante: Município de Campinas 
Contratada: Delta Construções S/A 
Modalidade: Concorrência n° 21/09 
Ata de Registro de Preços n.º 296/09 
 
                        Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, respectivamente, do 
Termo Contratual acima identificado e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até 
julgamento final a sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e 
nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 
couber. 
                        Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos 
e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados 
no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.º 709, de 14 
de janeiro de 1993, iniciando-se a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 

Campinas, 10 de dezembro de 2009. 
 
 
 

DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS 
Prefeito Municipal 

 
 
 

CARLOS HENRIQUE PINTO 
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

 
 
 

FLÁVIO AUGUSTO FERRARI DE SENÇO 
Secretário Municipal de Serviços Públicos 

 
 
 

DELTA CONSTRUÇÕES S/A 
Representante Legal: Heraldo Puccini Neto 

RG n° 841.079.529-D 
CPF n° 725.065.807-78 


