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SEÇÃO I 
1. APRESENTAÇÃO 

O Projeto a seguir é parte integrante da Política do Município, visando a execução 
de Pavimentação em Vias Públicas do Município em Loteamentos Populares que 
não possuem sua infraestrutura de pavimentação executadas. 
O processo será realizado por intermédio de financiamento via Caixa Econômica 
Federal - Qualificação viária - Avançar Cidades. 
São contempladas com o presente Projeto, as ruas dos seguintes Loteamentos: 
 

LOTE LOCAL EXTENSÃO ÁREA 

1 Ruas do Lot. Santa Rita 1.118,75 m 10.794,00 m² 

2 Ruas do Lot. Verdes Vales I 845,00 m 8.275,00 m² 

3 Ruas do Lot. Verdes Vales II 1.055,00 m 8.265,00 m² 

  
 

2. SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS: Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal Coordenação, 
Planejamento e Gestão. 

 
3. OBJETO:  

Contratar empresa(s) sob o regime de execução indireta, por empreitada global, 
para execução de PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DOS LOTEAMENTOS 
mencionados anteriormente. 
Como está previsto pavimentação de ruas de Loteamentos distintos, para cada 
Loteamento foi estipulado como Lote de execução, sendo assim, o processo está 
dividido em 3 (três) Lotes. 
 

LOTE LOCAL 

1 Ruas do Lot. Santa Rita 

2 Ruas do Lot. Verdes Vales I 

3 Ruas do Lot. Verdes Vales II 

  
O processo licitatório poderá ser único e dividido em 3 objetos, cada um 
correspondente a um Lote. 

 
4. JUSTIFICATIVA:  

O Município preocupa-se muito em melhorar a qualidade de vida dos munícipes e 
necessita melhorar a infraestrutura urbana através da Pavimentação de Vias, 
objetivando a melhoria do deslocamento da população; melhoria das condições de 
trafego urbano e diminuição no número de acidentes. 
O Município necessita concluir a infraestrutura necessária em cada Loteamento, 
visto ser o empreendedor e ser responsável pela sua execução.  

 
5. FUNDAMENTO LEGAL: A contratação na Administração Pública para execução de 

serviços deverá obedecer ao disposto na Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 



 

 

e suas alterações e demais normas pertinentes. 
 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
a) Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo pertinente ao 
objeto da licitação, cadastradas no Município de Serafina Corrêa, RS, que, na fase 
de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação exigidos no edital 
para a execução de seu objeto; 
b) Estarão impedidas de participar da presente licitação, direta ou indiretamente, as 
empresas: 

b.1) Cujos diretores, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de 
conselho técnico, fiscais, consultivos, deliberativos ou administrativos que 
mantenham qualquer vínculo empregatício com o Município de Serafina Corrêa- 
RS; 

b.2) Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitação e 
impedidas de contratar com o Município de Serafina Corrêa-RS; 

b.3) Que estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou 
concordata, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

b.4) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a 
Administração Pública; 

b.5) Pessoas Jurídicas das quais participem, como sócio, gerente e diretores 
os membros ou servidores do Município de Serafina Corrêa-RS. 

b.6) Cooperativas de mão de obra, para prestação de serviços ligados às 
suas atividades-fim ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar 
execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação 
ao fornecedor dos serviços, constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e 
à prestação dos serviços terceirizados, tendo em vista o Termo de Ajustamento de 
Conduta celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e o Município de Serafina 
Corrêa em 17-08-2005. 
c. Não será permitida a subcontratação ou terceirização da obra ora contratados. 

 
7. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Apresentar registro ou inscrição da empresa licitante na entidade profissional 
competente, pertinente ao objeto licitado, CREA e/ou CAU. Caso seu registro seja 
de outra jurisdição deverá ser apresentado, obrigatoriamente, visto junto ao órgão 
competente do Estado licitante; 
b) Apresentar certidão ou inscrição de profissional de nível superior ou outro 
devidamente habilitado junto ao órgão competente, pertinente ao objeto licitado, 
CREA e/ou CAU. Caso seu registro seja de outra jurisdição deverá ser 
apresentado, obrigatoriamente, visto junto ao órgão competente do Estado licitante; 
c) Comprovação da licitante, de possuir em seu quadro, na data da licitação, 
profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de 
obra de serviços de características semelhantes e de complexidade tecnológica 
e operacional às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo ao 
objeto da licitação especificadas na alínea “c.1”: 

c.1) A parcela de maior relevância técnica e valor significativo definidas no 
presente instrumento convocatório é: 



 

 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO; 
c.2) apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) em nome 

do responsável técnico acompanhado do(s) respectivo(s) Acervo(s) Técnico(s), 
devidamente registrado(s) na entidade profissional, para execução de obra(s) de 
características semelhantes ou similares ao objeto da licitação, com o mínimo de 
40% da área do Lote 3, ou seja, execução de no mínimo 3.306,00m² de 
pavimentação em paralelepípedo; e 

c.3) cópia da ficha de registro de empregado devidamente registrada na 
Delegacia Regional do Trabalho-DRT ou cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social-CTPS ou contrato social, ou, ainda, contrato de prestação de 
serviço por tempo indeterminado. 

Medida necessária para ampliarmos a concorrência de empresas que 
venham a se habilitar para execução dos objetos. 
d) declaração formal da existência da disponibilidade das instalações de canteiro 
de obras, das máquinas, dos equipamentos e do pessoal técnico especializado, 
considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação. 
e) declaração, assinada pelo representante legal do licitante, de que manterá na 
obra um (ou quantos forem necessários para a execução do objeto) Engenheiro 
Civil e/ou Arquiteto, responsável na gerência dos serviços, indicando o nome e o 
número da inscrição junto a entidade competente da categoria, que deverá ser o 
mesmo apresentado nos(s) atestado(s) de capacidade técnica previstos(s) na 
alínea “c.2” e cujo nome deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica 
ou documento equivalente, relativa à obra objeto da presente licitação. 
f) Atestado de Visita fornecido pela Prefeitura, assinado pelo Engenheiro 
responsável do Município e pelo Responsável Técnico da Empresa, que deverá 
ser engenheiro(a) civil e/ou arquiteto, devidamente identificado(s), que visitou 
o local da obra e suas condições, pelo qual reconhece ser perfeitamente viável o 
cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas e estabelecidas no 
Projeto Técnico.  

f.1) A visita deverá ser realizada até o terceiro dia útil anterior à data 
prevista para o recebimento dos documentos de habilitação e da proposta de prelo, 
devendo ser agendada previamente através do endereço eletrônico 
engenharia@serafinacorrea.rs.gov.br, a qual ocorrerá no horário das 8h30min às 
10h00min e das 13h30min às 15h30minm quando o Engenheiro do Município 
acompanhará a empresa interessada em obter o documento. 

f.2) Caso o responsável técnico for sócio da empresa fica suprimida a 
apresentação de procuração ou termo de credenciamento. 

f.3) O profissional técnico da empresa licitante “engenheiro(a) civil e/ou 
arquiteto(a)” deverá ser àquele que for indicado no item 7, alínea “b”, deste 
Projeto Básico. 

Justifica-se a necessidade da visita do responsável técnico da empresa 
em virtude da complexidade da obra e alto valor estimado para execução dos 
serviços. 
g) As declarações apresentadas pelas proponentes deverão conter a indicação e 
qualificação (nome e CPF) de quem subscreve os documentos apresentados.  
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8. RELATIVO À PROPOSTA FINANCEIRA: 
a) Proposta Financeira, nos moldes da Planilha Orçamentária, parte integrante do 
Projeto Técnico com a descrição do objeto ofertado, cotando o preço expresso em 
reais, com até duas casas decimais após a vírgula, onde deverão constar os 
preços unitários que irão compor o valor global, incluídos todos os custos com 
material, mão de obra, inclusive o BDI – impostos, taxas, contribuições sociais, 
lucro do empreendimento, etc., que eventualmente incidam sobre a operação ou, 
ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do licitante ou 
seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras. Suas folhas 
devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, devendo 
constar nome da proponente, número do CNPJ da empresa, endereço, número da 
conta bancária, agência e nome do banco, com prazo de validade não inferior a 60 
(sessenta) dias. Não havendo a informação deste prazo, será considerado o citado 
acima; 
b) Planilha Orçamentária, conforme padrão fornecido pelo Município, dos custos 
unitários e totais, para materiais e mão de obra, expresso em moeda corrente 
nacional, devidamente assinada pelo proponente ou seu procurador constituído e 
por seu Responsável Técnico; 
c) Cronograma Físico-Financeiro, conforme padrão fornecido pelo Município, 
prevendo o início das atividades posterior à emissão do TERMO DE INÍCIO DE 
OBRAS, contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de 
pagamento, com seus respectivos valores distribuídos de acordo com o 
cronograma físico-financeiro previsto pelo Município, devidamente assinado pelo 
proponente ou seu procurador constituído e por seu Responsável Técnico; 
d) Planilha da taxa de BDI (bônus e despesas indiretas), conforme modelo 
fornecido pelo Município, devendo apresentar as composições dos percentuais 
utilizados; 
e) Planilha de encargos sociais, conforme modelo fornecido pelo Município, 
detalhando a composição do percentual adotado para os encargos sociais, 
incidentes na mão de obra dos preços unitários propostos; 
f) Declaração do proponente de que se responsabiliza pela execução das obras e 
serviços e pela fiel observância das especificações técnicas, bem assim que 
concorda com as especificações e detalhes previstos neste Edital, devidamente 
assinada pelo proponente ou seu procurador constituído; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Na apresentação da proposta no certame da licitação, no envelope n.° 02, a 
documentação mínima exigida para cada Lote será: 
 

Resumo dos Documentos 
(cada um deverá obedecer as exigências completas 
previstas no Edital) 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Proposta financeira:    

a) Proposta Financeira X X X 

b) Planilha Orçamentária (padrão Município) X X X 

c) Cronograma físico-financeiro (padrão 
Município) 

X X X 

d) Planilha da taxa de BDI X X X 

e) Planilha de encargos sociais X X X 

f) Declaração do proponente de que se 
responsabiliza pela execução das obras e 
serviços 

X X X 

 
9.  CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:  

a) A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade 
comprovada, de profissionais sem impedimentos legais e ou de saúde. 
b) A obra e suas instalações deverão ser entregues completas, limpas e em 
condições de funcionar plenamente. 
c) A empreiteira se responsabilizará por qualquer dano, acidente ou sinistro 
que venha a ocorrer na obra por falta de segurança, falta de equipamentos 
adequados tanto de trabalho quanto de segurança dos empregados. 
d) A  Contratada deverá ser responsável pelo uso de EPI's, dispondo-os dos 
mesmos para seus funcionários;  
e) Ser responsável pelos deslocamentos aos locais solicitados pelo município; 
f) Registros no CREA e/ou CAU; 
g) Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados, ou executados, 
deverão atender ao exigido nas Especificações, nos projetos elaborados, no 
contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas 
da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, e, nos casos omissos, nas Normas e 
Especificações da ABNT e do fabricante do material. 
h) Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de 
quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela 
CONTRATANTE, após o pronunciamento da FISCALIZAÇÃO e só assim tomada 
em consideração no ajuste final de contas. Essas modificações serão medidas e 
pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do contrato. 
i) Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários 
estabelecidos no contrato, serão previamente orçados de comum acordo com a 
FISCALIZAÇÃO. 
j) A fiscalização das obras e serviços será exercida pela CONTRATANTE, 
diretamente, e/ou através de Consultoria pela mesma credenciada. A existência da 
FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade integral, única e exclusiva do 
EMPREITEIRO, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos do Código 
Civil Brasileiro. 



 

 

k) O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da 
FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer 
época e lugar, durante a execução das obras. 
l) Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às 
Especificações ou que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não 
previsto, executado sem autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado 
inaceitável, ou não autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou 
substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho 
defeituoso, sem qualquer pagamento extra. 
m) Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável 
a substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa 
substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da 
FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular. 
n) O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais 
porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas 
a contar da determinação atinente ao assunto. 
o) Os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE serão 
entregues ao EMPREITEIRO, no almoxarifado da Prefeitura, ou então em 
depósitos situados mais próximo das obras, de conformidade com as requisições 
feitas, em tempo oportuno e nas quantidades realmente necessárias, para atender 
a uma determinada etapa dos trabalhos, ficando o transporte por conta do 
EMPREITEIRO. 
p) O EMPREITEIRO deverá manter, em caráter permanente, à frente dos 
serviços responsável técnico habilitado, sendo engenheiro civil e/ou arquiteto e 
urbanista, e um substituto, escolhido por ele, e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, o 
primeiro terá a posição de residente e representará o EMPREITEIRO, sendo todas 
as instruções dadas a ele válidas como sendo dadas ao próprio EMPREITEIRO. 
Esses representantes, além de possuírem conhecimentos e capacidade 
profissional requeridos, deverão ter autoridade suficiente para resolver qualquer 
assunto relacionado com as Obras e serviços a que se referem as presentes 
Especificações. O residente somente poderá ser substituído com o prévio 
conhecimento e aprovação da CONTRATANTE. 
q) O EMPREITEIRO deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a 
natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os 
mesmos. 
r) Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de 
funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados. 
s) Será expressamente proibido manter, no recinto, da obra, quaisquer 
materiais não destinados à mesma. 
t) A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a 
conclusão e recebimento das obras por parte da FISCALIZAÇÃO. 
u) Deverá ser previsto, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e 
materiais necessários à administração e condução das obras. 
v) O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e 
Especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da 
FISCALIZAÇÃO. 
w) A mão de obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a 



 

 

permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos 
mesmos. 
x) Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a 
executar. 
y) A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser efetuados, periodicamente, 
ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e 
argamassas. 
z) Salvo indicado em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e 
pagamento dos serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios 
estabelecidos nestas Especificações. 
aa) Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um Livro de 
Ocorrências, onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou pelo 
EMPREITEIRO, o andamento e as ocorrências notáveis da obra. 

 
10. PRAZO CONTRATUAL: 18 meses a contar da assinatura do Contrato. 

 
11. PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias para cada Lote, após a emissão do Termo de 

Início de Obras. 
 

12. FISCAIS DO CONTRATO:  
Engenheiro Civil Reginaldo Gomes, Secretaria de Obras Públicas, Trânsito e 
Desenvolvimento Urbano. 
 

13. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:  
Posterior a prestação dos serviços, a Administração, observado o disposto no art. 
69 da Lei Federal nº 8.666/93, dará o recebimento definitivo do objeto licitado. 
 

14. AÇÕES ESPERADAS:  
O resultado esperado pela Administração, através da execução desse objeto, 
espera maior acessibilidade a toda a população que transita no local, entre outros 
benefícios. 
Também é a conclusão da infraestrutura necessária em cada Loteamento. 

 
SEÇÃO II 
 

15.  ESTUDOS BÁSICOS: 
15.1 Estudos Topográficos 
15.1.1 Considerações gerais 
Os estudos topográficos foram executados pela equipe técnica do Departamento 
de Engenharia do Município, sendo desenvolvidos basicamente a partir das 
seguintes atividades: 
Levantamento do eixo da rua objeto da intervenção; 
Levantamento das seções transversais; 
Levantamentos especiais, Cadastro, Drenagem, Pavimentação existente, etc; 
 

 15.1.2 Metodologia 
A metodologia utilizada para o levantamento topográfico teve como base o 



 

 

processo convencional de topografia. Os serviços foram executados pela 
equipe de Engenharia da Prefeitura Municipal, de acordo com o que será 
comentado a seguir: 
a) Levantamento do Eixo 
O Levantamento do eixo foi efetuada com o emprego de trenas. O 
Levantamento foi feito onde se fez necessário, de modo que fosse possível 
a determinação de todos os elementos das curvas e pontos notáveis de 
interesse no projeto. 
b) Seções Transversais 
As seções transversais foram levantadas em todos os pontos da linha do 
eixo locado e materializadas de forma a ser obter o detalhamento 
transversal da faixa de interesse ao projeto. 
c) Levantamentos Especiais 
Como levantamento especial foi realizado um cadastro geral das 
benfeitorias e imóveis ao longo de toda a extensão dos acessos, sujeito às 
interferências do projeto. 

 15.1.3 Apresentação dos Resultados 
Os resultados dos Levantamentos topográficos realizados estão 
consubstanciados, nas Plantas do Projeto. 

 15.2 Estudos Geotécnicos 
De acordo com as características apresentadas e a prática usual 
consagrada no município não se fez necessária a realização de ensaios de 
capacidade de carga, tendo em vista que o solo das diversas ruas apresenta 
boas condições para a execução desse tipo de intervenção, uma vez que 
apresenta-se bastante compactado em função do tráfego contínuo ao longo 
do tempo.  
 

16.  PROJETOS 
16.1 Características Básicas de Projeto 
  Velocidade diretriz:  40 km/h 
  Tipo de Trafego:  Leve 
  Tipo de Via:   Local 
   
16.2 Projeto Geométrico 
O projeto geométrico foi detalhado tendo como base às condições de urbanização 
encontradas nas vias componentes do sistema viário. 
O graide para as vias corresponde ao Projeto do Loteamento. 
  

 16.3 Projeto de Pavimentação 
 16.3.1 Generalidades 

No presente estudo foram utilizados os elementos colhidos a partir da análise e das 
observações efetuadas em campo, sendo definido o revestimento em 
paralelepípedos de pedras regulares de basalto. 

  
17.  MEMÓRIA FOTOGRÁFICA 

O relatório fotográfico das vias em questão, encostram-se em volume anexo a este 
Projeto Básico. 



 

 

 
18.  ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

Os custos para a execução de pavimentação das ruas em questão perfazem o 
montante indicado na Planilha Orçamentária. 
Estão incluídos todos os custos decorrentes de mão de obra, encargos sociais, 
materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; não 
cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão das obras, sendo utilizado um 
BDI de 20,10%. 
Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na 
localidade, sendo pesquisados preferencialmente na tabela do SINAPI, elaborada 
em julho de 2018. 
Dessa forma, os preços praticados refletem a realidade do mercado local, podendo 
ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT. 
Anexo, estão as Planilhas Orçamentárias. 

 
19.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MEMORIAL DESCRITIVO 

O Memorial Descrito, com as Especiações Técnicas do Projeto, encontram-se em 
volume anexo a este Projeto Básico.  

 
20.  PEÇAS GRÁFICAS 

As pranchas contendo a graficação do Projeto, estão em Anexo a este Projeto 
Básico. 

 
21.  PRAZO DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E DE RECEBIMENTO 

O prazo de execução dos serviços será conforme Cronograma Físico, contados a 
partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços. 
 
21.1 O pagamento ocorrerá conforme TERMO DE MEDIÇÃO emitido pela 
Fiscalização, com realização de medições a cada etapa concluída, a partir da 
autorização de início da obra, de acordo com as etapas do cronograma físico-
financeiro apresentado pela contratada. Somente será medido o serviço 
executado respeitando-se o valor máximo acumulado previsto no cronograma 
físico-financeiro, observados os respectivos projetos, especificações, preços das 
planilhas e prazo de conclusão da etapa.  
Não serão medidos serviços executados em desacordo com os projetos e as 
especificações ou que contrariem as normas vigentes assim como a boa técnica de 
execução. 
Por se tratar de recurso vinculado ao Governo Federal, gerido pela CAIXA, os 
pagamentos seguem as regras da entidade, onde somente após a 
Autorização para pagamento emitida pela Caixa realizar-se-á o depósito à 
Construtora. Estão sujeitos também a disponibilidade de recursos 
depositados pelo Governo referentes ao Convênio em questão. 

 
21.2 Termo de Recebimento Provisório é condição para o pagamento da última 
parcela, a emissão por parte da fiscalização do termo de recebimento provisório. 
Este documento será emitido após conclusão dos serviços previstos no 
cronograma físico-financeiro, através de termo circunstanciado, assinado pelas 



 

 

partes, após comunicação escrita da Contratada e posterior comprovação pela 
fiscalização no prazo de até 10 (dez) dias da comunicação.  
 
Para que a obra seja aceita em caráter provisório, naquilo que diz respeito às 
obrigações contratuais da CONTRATADA, as seguintes condições deverão ser 
obedecidas: 
 
a) todos os serviços constantes no Projeto Básico e anexos deverão estar 
executados; 
b) realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções, 
acréscimos e modificações; 
c) fornecimento, quando for o caso, de notas fiscais e certificados de garantida 
referentes a materiais e equipamentos instalados; 
d) entrega dos arquivos atualizados de todos os projetos executados, configurando 
o “as built” da obra; 
e) realização de testes dos equipamentos instalados para verificação de seu 
perfeito funcionamento, na presença da fiscalização da Contratante; 
 
21.3 O Termo de Recebimento Definitivo será expedido no prazo máximo de 10 
(dez) dias, a contar do Termo de Recebimento Provisório, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após decurso do prazo de observação ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, não havendo 
problemas de nenhuma ordem.  
 
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do 
contratado pela solidez e segurança da obra/serviços. Também não exclui a 
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos pela lei. 
 
Projeto Básico – R.01: Conforme solicitação de Revisão emitido pela Secretaria de 
Coordenação, Planejamento e Gestão através do Memorado n.º 132/2019.  
 

 
 Serafina Corrêa, 14 de agosto de 2019. 
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CREA RS146.422 

Departamento de Engenharia 
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Prefeito Municipal em exercício 

  

 



MEMORIAL  DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA – RS
LOCAIS:

TRECHO LOCAL EXTENSÃO ÁREA
1 Ruas do Lot. Santa Rita 1.118,75 m 10.794,00 m²
2 Ruas do Lot. Verdes Vales I 845,00 m 8.275,00 m²
3 Ruas do Lot. Verdes Vales II 1.055,00 m 8.265,00 m²

PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS

1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

I. A OBRA
1. Este Memorial tem como objetivo especificar os serviços a serem realizados na
Pavimentação com Paralelepípedos das ruas descritas acima.
2. Será realizado pavimentação de paralelepípedos, cuja base será um colchão de pó
de brita, sendo então um melhoramento na infraestrutura urbana do município.
3. A pavimentação tem como objetivo adequar o terreno natural de modo a facilitar o
deslocamento rápido e seguro de pessoas e veículos. O pavimento tem por finalidade dar
resistência  ao  terreno  e  minimizar  os  impactos  causados  pelos  esforços  horizontais,
verticais e tangenciais, propiciando, assim, mais conforto e segurança ao usuário.

II. MATERIAIS
1. A não ser quando especificado em contrário, os materiais serão todos nacionais, de
primeira qualidade e obedecerão as normas e condições da ABNT.
2. Todo  os  materiais  seguirão  rigorosamente  o  que  for  especificado  no  presente
memorial.
3. A  expressão  “de  primeira  qualidade”,  quando  citada,  tem  nas  presentes
especificações, o sentido que lhe, usualmente dado no comércio, indica quando existirem
diferentes graduações de qualidade de um mesmo produto,  a gradação de qualidade
superior.
4. É vedado à empreiteira manter no canteiro de obras quaisquer materiais que não
satisfaçam às condições destas especificações.
5. Na falta de algum produto especificado no mesmo deverá ser substituído por outro
de igual ou superior qualidade comprovada.

III. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO
1. A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de
profissionais sem impedimentos legais e ou de saúde.
2. A  obra  e  suas  instalações  deverão  ser  entregues  completas,  limpas  e  em
condições de funcionar plenamente.
3. A empreiteira  se  responsabilizará  por  qualquer  dano,  acidente  ou  sinistro  que



venha a ocorrer na obra por falta de segurança, falta de equipamentos adequados tanto
de trabalho quanto de segurança dos empregados.

2 – IDENTIFICAÇÃO

O presente  Memorial  objetiva descrever  as  especificações do Projeto  de
Pavimentação  dos  trechos  de  logradouros  públicos  elencados,  na  cidade  de
Serafina Corrêa RS.

Os paralelepípedos são amplamente utilizados nas pavimentações de vias
urbanas. Embora não sejam tão confortáveis quanto os revestimentos em asfalto
ou  concreto,  oferecem vantagem de  não exigirem equipamentos  sofisticados  e
mão de obra especializada; por outro lado o material pode ser reaproveitado caso
houver necessidade de reparos nas canalizações.
Calçamento em paralelepípedo: São constituídos por blocos regulares, fabricados
por diversos materiais, sendo os mais usuais o granito, gnaisse ou basalto. São
assentados  sobre  colchão  de  regularização  constituídos  de  material  granular
apropriado.

2.1 Placa de Obra padrão Governo Federal
Devido  ser  uma  obra  com  recursos  do  Governo  Federal,  deverá  ser

instalada para cada meta uma Placa de Obra padrão do Governo Federal, com
dimensões de 2,00 x 1,25m, com layout padrão do Governo, conforme Manual
Visual  de Placas e Adesivos de Obras,  disponibilizados pela Caixa Econômica
Federal  no  site:  http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-
placas-adesivos-obras/Manual_PlacadeObras.pdf 

Placa  confeccionada  em  chapa  de  aço  galvanizado,  com  estrutura  em
madeira, fixadas em palanques de madeira, chumbadas no solo com concreto.

3 – DRENAGEM PLUVIAL

A Drenagem Pluvial da área em questão foi executada pelo Município com
tubulação  de  concreto  pré-moldada,  nos  diâmetros  e  localização  definidos  em
projeto específico.

A  finalização  posterior  de  acabamento  das  bocas  de  lobo  com  a
pavimentação, como levantamento das mesmas, nivelamentos, fixação das grades
e acabamentos finais ficam a cargo do Município.

4 – MEIOS-FIOS

Limitadores físicos da plataforma, com diversas finalidades, entre as quais,
destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosão causadas
pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, decorrente da
declividade transversal tendem a verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma,
os meios-fios tem a função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para
os pontos previamente escolhidos para lançamento.

O  meio-fio  será  de  concreto  pré-moldado  com  dimensões  de
(100x15x13x30)cm,  comprimento,  largura  e  altura.  O  mesmo  deverá  ser

http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual_PlacadeObras.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual_PlacadeObras.pdf


devidamente assentado no solo ficando em média 15,00 cm acima do calçamento
pronto.  Após a conclusão da pavimentação,  o  mesmo deverá ser  devidamente
rejuntado com argamassa de cimento e areia média traço 1:3. O escoramento será
realizado com a execução do passeio público.

OBS: Nos locais que indicam a execução de passeio rebaixado, o meio-fio
deverá  ficar  rebaixado  para  a  execução  de  rampas  para  portadores  de
necessidades especiais, conforme previsto no Projeto.

5 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

5.1 Preparo Do Subleito
Será removido o solo impróprio para a base ou barro existente e refeito um

subleito com material de boa resistência devidamente compactado.
Esses serviços serão realizados com recursos próprios da Prefeitura.

5.2 Execução Do Calçamento
Sobre o leito devidamente compactado e preparado, será espalhada uma

camada solta  e  uniforme de pó  de pedra,  numa espessura  média  de  10,0cm,
destinada a compensar  as irregularidades e desuniformidades de tamanho dos
paralelepípedos.  Feito  isto  os  paralelepípedos  são  distribuídos,  ao  longo  do
subleito, em leiras longitudinais espaçadas para facilitar a localização das linhas de
referências para o assentamento.

Cravam-se ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, marca-se, nestes
ponteiros, com auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal que, referida ao
nível  da  guia,  dê  a  seção  transversal  correspondente  ao  abaulamento  ou
superelevação estabelecida pelo projeto. Distende-se fortemente um cordel pela
marca, de ponteiro a ponteiro, e um outro de cada ponteiro às guias, normalmente
ao eixo da pista. Entre o eixo e as guias, outros cordéis devem ser distendidos
paralelamente ao eixo, inicia-se então o assentamento dos paralelepípedos. Pronta
a rede de cordéis,  inicia-se o assentamento da primeira fileira,  normal ao eixo,
nesta  fileira  deverá  haver  uma  junta  coincidindo  com  o  eixo  da  pista.  Os
paralelepípedos deverão ser  colocados sobre  a camada solta  de pó de pedra,
acertada no ato do assentamento de cada paralelepípedo pelo calceteiro, de modo
que sua face superior fique cerca de 1,00cm acima do cordel. O calceteiro golpeia
o paralelepípedo com o martelo de modo a trazer sua face superior ao nível do
cordel. Assentado o primeiro paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado,
tocando-o  ligeiramente  e  formando uma junta  pelas  irregularidades da face do
paralelepípedo. Este por sua vez, será assentado como o primeiro. A fileira deverá
progredir  do  eixo  da  pista  para  as  guias,  devendo  terminar  junto  a  estas,
preferivelmente por um paralelepípedo mais comprido que o comum, em vez de
colocar um paralelepípedo comum e mais um pedaço de paralelepípedo.

Na execução da pavimentação, será respeitada a conformação da seção
transversal da pista(conforme gabarito indicado no projeto).

5.3 Rejunte
O rejunte dos paralelepípedos será efetuado logo que seja concluído o seu

assentamento.  O  intervalo  entre  uma  e  outra  operação  fica  a  critério  da



fiscalização.  Entretanto,  o  rejuntamento  devera  acompanhar  de  perto,  o
assentamento, principalmente em região chuvosa ou sujeitas as outras causas que
possam  danificar  o  calçamento  já  assentado,  por  não  estar  ainda  fixado  e
protegido pelo rejuntamento.

O  rejuntamento  com  pó  de  pedra  será  executado  espalhando-se  uma
camada de pó de pedra de 2,00cm de espessura, sobre o calçamento, e forcando-
se a penetração deste  material  nas juntas  dos paralelepípedos com auxílio  de
vassorão.

5.4 Compactação
Logo  após  a  conclusão  do  serviço  de  rejunte  dos  paralelepípedos,  o

calçamento será devidamente compactado, com rolo compactador vibratório, rolo
liso, até a completa fixação, isto é até quando não se observar movimentação da
base.  Qualquer  irregularidade  ou  depressão  que  venha  a  surgir  durante  a
compactação,  deverá  ser  prontamente  corrigida  através  da  remoção  e  da
recolocação  dos  paralelepípedos  com  maior  ou  menor  adição  de  material  de
assentamento, em quantidade suficiente à completa correção do defeito verificado.
Este serviço ficará a cargo da Prefeitura Municipal com recursos próprios.

6 – PASSEIO PÚBLICO

6.1 Preparo Do Subleito
Será removido o solo impróprio para a base ou barro existente e refeito um

subleito com material de boa resistência devidamente compactado.
Esses serviços serão realizados com recursos próprios da Prefeitura.

6.2 Execução do Passeio
Sobre o leito devidamente compactado e preparado, será espalhada uma

camada solta e uniforme de pó de pedra,  numa espessura média de 10,0 cm,
destinada  a  compensar  as  irregularidades  do  subleito.  Feito  isto  os  blocos
retangulares de concreto,  com dimensões 10x20cm e espessura de 6,0cm são
distribuídos, ao longo do subleito, de forma que fiquem intertravados.

No centro do passeio público deverá ser executada linha de piso podo táteis
direcionais  e  de  alerta,  conforme  necessário,  para  atender  pessoas  com
necessidades especiais.

O  piso  tátil  será  executado  com  blocos  intertravados  de  concreto,
retangulares, medindo 25x25cm, espessura 6,0cm, com os elementos táteis. A face
superior  das  peças  táteis  deverá  ficar  nivelada  com  a  superfície  do  passeio,
deixando os elementos direcionais e de alerta, “gomos” salientes na calçada.

Próximo  as  esquinas  deverão  ser  executadas  rampas  de  acesso  à
deficientes conforme croqui abaixo. Rampas executadas em concreto fck=20Mpa,
não armado, com acabamento convencional, espessura de 6,0cm.



Detalhe rampas de acesso passeio público; 

Obs.: 1 As  áreas  de  calçada  em  blocos  de  concreto  tipo  PVS  para  os
passeios, levantadas nas Memórias de Cálculo e nos Projetos, são efetivas, isto é,
não estão contabilizando os espaços ocupados pelos meios-fios.

Obs.: 2 No  Loteamento  Santa  Rita,  há  trechos  de  Ruas  que  não  serão
executados devido a inclinação elevada que resultou na execução do Loteamento.
Logo, os trechos a seguir não serão abertos para execução da Rua:

Logradouro Trecho

Rua Arcângelo Sbardeloto
Trecho compreendido entre a Rua 8 de Março e 
Rua Pe. Sérgio Calza

Rua Zumbi dos Palmares
Trecho compreendido entre a Rua 8 de Março e 
Rua Pe. Sérgio Calza

Como não haverá a abertura desses trechos de Ruas, nesses cruzamentos
o meio-fio e os passeios públicos passarão “reto”. Abaixo ilustração dos trechos:

 



7 – FAIXAS ELEVADAS PARA PEDESTRES

No Loteamento Santa Rita, nas Ruas 8 de Março e Pe. Sérgio Calza serão
instaladas Faixas elevadas para Pedestres.

Considerando a necessidade de melhoria das condições de acessibilidade,
conforto e segurança na circulação e travessia dos pedestres nas vias públicas.

Considerando a necessidade de propiciar aos condutores maior visibilidade
da travessia de pedestres.

Em  pontos  especificados  no  projeto  de  Pavimentação  deverão  ser
executadas faixas elevadas de travessia de pedestres.

As  faixas  elevadas  previstas  deverão  ser  executadas  utilizando  a
pavimentação  em  paralelepípedo  como  base.  Sobre  a  pavimentação  em
paralelepípedo deverá ser instalado o piso intertravado, com blocos retangulares
de concreto, dimensões de 20x10cm, espessura de 10,0cm, rejuntados com pó de
pedra, cuja altura final do patamar seja igual à do passeio público, proporcionando
fluxo do pedestre em mesmo nível. Para atingir o mesmo nível do passeio, o trecho
da pavimentação em paralelo deverá ser erguida suavemente em 5,0cm.

Nas cabeceiras do patamar, ambos os lados, deverá ser executada rampa
de acesso em concreto, com comprimento de 1,00 m.

As Faixas elevadas terão a largura da pista de rolamento, que é de 10,00 m
e comprimento de 4,00 m, sem considerar as rampas de acesso. A altura total será
de 10 cm para atingir o nível do passeio público.

Placas de Sinalização, indicando a presença das Faixas Elevadas deverão
ser instaladas indicando a presença das mesmas.

Sobre a superfície  do piso intertravado,  deverá ser executada pintura de
Faixa  de  Segurança  de  Pedestres,  do  tipo  zebrada,  conforme  Volume  IV  –
Sinalização  Horizontal,  do  Manual  Brasileiro  de  Sinalização  de  Trânsito  do
CONTRAN.

O modelo das faixas elevadas deverá seguir a Resolução n.º 495, de 5 de
Junho de 2014, do CONTRAN.

Também como modelo a ser seguido, o previsto no item 6.12.7.2 da NBR
9050/2015 – página 79.



modelo Faixa Elevada para Pedestres



SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

8 – SINALIZAÇÃO VERTICAL

8.1 Generalidades
O presente item descreve sucintamente o projeto de Sinalização vertical de

trânsito, tendo como objetivo principal a regulamentação de circulação de veículos,
com  implantação  de  placas  de  sinalização  indicativa  e  de  regulamentação  de
trânsito.

8.2 Materiais e Execução
Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a

confecção das placas de sinalização são chapas de aço com espessura de 1,5mm.
Os materiais mais indicados para confecção dos sinais são as tintas e películas.

As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semi-fosco, não deve ser
utilizado tinta brilhante. O verso da placa deverá ser na cor preta, fosco ou semi-
fosco.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em
sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Os materiais a serem utilizados para confecção dos suportes das placas de
regulamentação deverão ser tubos de aço diâmetro 50 mm, conforme projeto.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na
interpretação do significado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança
de veículos e pedestres.

Sapatas em concreto. Sapatas das placas indicativas de 0,30x0,30x0,40m.
Resistência mínima do concreto em fck=15MPa.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à
via deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive
para a mensagem complementar,  se esta existir.  As placas assim colocadas se
beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na circulação dos
pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veículos.

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e
da pista, deve ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40
metros nos trechos em curva. No projeto em tela foi adotado um afastamento de
0,30m.

8.2.1 - Placas
Por  tratar-se  de  projeto  de  sinalização  vertical,  fora  utilizado  o  Manual

Brasileiro  de  Sinalização  de  Transito,  Volume  I  –  Sinalização  Vertical  de
Regulamentação,  para  o  projeto,  logo as  especificações das placas,  como por
exemplo: dimensões das placas, cor, bem como o detalhamento gráfico deverá ser
seguido o manual em questão.

A posição de implantação em relação a pista deve ser a melhor possível,
escolhendo em cada caso uma posição que permita uma ótima visualização aos
condutores de veículos. A posição em relação ao meio-fio esta indicada no projeto.



Exemplos de aplicação e distâncias exigidas para colocação das placas:

7 –

9 – SINALIZAÇÃO VERTICAL – Pintura Faixas Elevadas

Pintura com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas
de vidro. 

Deverá ser aplicado nas rampas de acesso da elevada, conforme delimita
os anexos da Resolução n.º 195/2014 do CONTRAN, em forma de triângulos na
cor amarela.

a) Definição: identifica o sentido de fluxo e indicação de elevação de
nível de pista

b) Cor: Amarela. Tinta Acrílica. 
c) Dimensões:  conforme  detalhes  da  Resolução  n.º  195/2014  do

CONTRAN



• H = 1,20m;
• h = 1,10m;
• l = 0,40m;
• e = 0,40m;

Deverá ser aplicado no patamar da elevada, faixa de pedestres, conforme
orientação  do  Volume  IV  –  Sinalização  Horizontal,  do  Manual  Brasileiro  de
Sinalização de Trânsito do CONTRAN.

• Será  executada,  segundo  o  Manual  de  Sinalização  Horizontal  do
CONTRAM, a FTP-1: “Tipo Zebrada”.
a) Definição:  A  FTP  delimita  a  área  destinada  a  travessia  de

pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos
em relação aos veículos, nos casos previstos pelo CTB.

b) Cor: Branca. Tinta Acrílica. 
c) Dimensões: A largura (l) das linhas será de 0,40 m e a distância

(d) entre elas de 0,40 m. A extensão das linhas será de 3,00 m;



Deverá  ser  aplicado  antes  da  elevada,  faixa  de  retenção,  conforme
orientação  do  Volume  IV  –  Sinalização  Horizontal,  do  Manual  Brasileiro  de
Sinalização de Trânsito do CONTRAN;

• Será  executada,  segundo  o  Manual  de  Sinalização  Horizontal  do
CONTRAM.
a) Definição: A LRE indica ao condutor o local limite em que deve
parar o veículo.
b) Cor: Branca. Tinta Acrilica.
c) Dimensões:  A  largura  (l)  das  linhas  será  de  0,40  m  e  o
comprimento (d) de 5,00 m, devido a largura das ruas.
d) Colocação: a LRE deve ser locada a uma distância de 0,50 m
do início da rampa.

Observação:  os  quantitativos  de  pintura  dos  elementos  foram  extraídos
diretamente do software AutoCad.

SINALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS

10 – SINALIZAÇÃO VERTICAL

As ruas deverão ser sinalizadas com placas indicando o nome das mesmas.
Estas  placas  serão  confeccionadas  com  chapas  metálicas  presas  em  colunas
metálicas de tubos galvanizados. Durante o serviço deve-se sinalizar as mesmas
com os cavaletes de madeira na cor amarela.
Obs.: as placas deverão obedecer ao mesmo padrão das existentes na cidade e
serão executadas conforme especificações das Plantas.



CONSIDERAÇÕES GERIAS

As  obras  quando  concluídas,  deverão  estar  limpas,  livres  de  sobras  de
materiais; os materiais que sobrarem, bem como os entulhos, não poderão ficar
espalhados no local da obra.

A execução de todos os serviços  deverão satisfazer  as  normas técnicas
brasileiras pertinentes, além de obedecer aos preceitos de boa técnica, critério que
prevalecera  em  qualquer  caso  omisso  no  projeto  ou  especificação  que  possa
originar dúvidas de interpretação.

A  mão  de  obra  empregada  deverá  ser  especializada  e  de  primeira
qualidade.

Serafina Corrêa, 08 de abril de 2019.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA RS146.422

Departamento de Engenharia

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal



ART Número

10119912

1,00

NÃO É CONVÊNIO SUBSTITUIÇÃO DE ART

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS146422

MUNICÍPIODE SERAFINA CORRÊA/RS
88.597.984/0001-80

V.VALES I, V.VALES II E SANTA RITA 99250000

26/03/2019 26/03/2021

SERAFINA CORRÊA RS

NENHUMA EMPRESA

GUILHERME MIGLIAVACCA

 Engenheiro Civil

AVENIDA 25 DE JULHO 202

RUA DIVERSOS

99250000SERAFINA CORRÊA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA/RS

RS

2201422737
guilhermemigliavacca@gmail.com

10060822

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:

ART Vínculo:

E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 3,00 UN
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 3,00 UN
Projeto Pistas de Rolamento - Calçamento 3,00 UN
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalização 3,00 UN
Projeto Acessibilidade 3,00 UN
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentação 3,00 UN
Orçamento Pistas de Rolamento - Pavimentação 3,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 26/03/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA/RSGUILHERME MIGLIAVACCALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA



ART Número

10119912

Bairro:

Nr.Reg.:

RS146422

NENHUMA EMPRESA

GUILHERME MIGLIAVACCA
2201422737

99250000SERAFINA CORRÊA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA/RS

RS

AVENIDA 25 DE JULHO 202

 Engenheiro Civil
guilhermemigliavacca@gmail.comNr.Carteira:

Título:
Profissional:

Empresa:

CPF/CNPJ:
Nome:

Contratado

Contratante

Cidade: CEP: UF:
Endereço:

Nr.RNP:

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Telefone:

E-mail:

E-mail:

PROJETO PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO SANTA RITA; A=10.794,00m² - BAIRRO SANTIN

PROJETO PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO VERDES VALES I; A=8.275,00m² - BAIRRO CENTRO BELLA VISTA

PROJETO PAVIMENTAÇÃO LOTEAMENTO VERDES VALES II; A=8.265,00m² - BAIRRO CENTRO BELLA VISTA

Local e Data Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo







Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação

0

Proponente

0

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

ITENS SIGLAS VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,80%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,32%
TAXA DE RISCO R 0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,02%
TAXA DE LUCRO L 6,65%
TAXA DE TRIBUTOS PIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislação municipal) 2,50%
CPRB (INSS) 0,00%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 20,10%
BDI RESULTANTE 20,10%

FÓRMULA UTILIZADA:

00

         QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

 - Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

Gestor / Programa / Ação / Modalidade

Objeto Empreendimento/Apelido

Município/UF

SERAFINA CORRÊA / 

100,00%
2,50%

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Data:

ART/RRT: 

Nome: ENG. CIVIL GUILHERME MIGLIAVACCA
CREA/CAU: CREA RS 146.422

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

Observações: 

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a

Planilha Múltipla 2 v01 1



Detalhamento Encargos Sociais

Página 1

Planilha Encargos Sociais

RIO GRANDE DO SUL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %

GRUPO A
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,90% Não incide 17,90% Não incide
B2 Feriados 4,24% Não incide 4,24% Não incide
B3 Auxílio – Enfermidades 0,91% 0,70% 0,91% 0,70%

B4 13° Salário 10,82% 8,33% 10,82% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,05% 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,35% Não incide 1,35% Não incide
B8 Auxílio Acidentes de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,63% 6,65% 8,63% 6,65%
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,77% 16,39% 44,77% 16,39%

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,02% 3,86% 5,02% 3,86%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 4,51% 3,47% 4,51% 3,47%
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%
C5 Indenização Adicional 0,42% 0,33% 0,42% 0,33%
C Total 14,65% 11,28% 14,65% 11,28%

GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,52% 2,75% 16,48% 6,03%

D2 0,42% 0,32% 0,45% 0,34%

D Total 7,94% 3,07% 16,93% 6,37%
TOTAL (A+B+C+D) 84,16% 47,54% 113,15% 70,84%

UTILIZADO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA HORISTA SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 
Aviso Prévio Indenizado



DADOS DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

Composição n.º: 1

PAVI 72799 M2 coeficiente Valor Total

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,1000 44,52 4,45

INSUMO 4385 MIL 0,0350 772,20 27,03

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 15,92 6,37

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100 14,12 12,85
Valor Composição: 50,70

Obs.:

Composição n.º: 2

PAVI 92396 M2 coeficiente Valor Total

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,1065 44,52 4,74

INSUMO 36155 M2 1,0487 29,88 31,34

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 15,92 6,33

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 14,12 5,61

COMPOSICAO 91277 CHP 0,0041 4,84 0,02

COMPOSICAO 91278 CHI 0,1947 0,51 0,10

COMPOSICAO 91283 CHP 0,0483 10,5 0,51

COMPOSICAO 91285 CHI 0,1504 0,66 0,10

Valor Composição: 48,74

Obs.:

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

Valor 
Unitário

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA 
PAVIMENTACAO, SEM FRETE,  *30 A 35* PECAS POR M2

Foi adaptada para a realidade da região; não se usa colchão de areia para base, é utilizado colchão de pó de pedra; coeficiente de espessura 
de 10cm;

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

Valor 
Unitário

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), 
COR NATURAL

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 
POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

Foi adaptada para a realidade da região; não se usa colchão de areia para base, é utilizado colchão de pó de pedra; coeficiente foi adaptado 
para de espessura de 10cm + rejunte de 0,0065m³/m² conforme composição SINAPI padrão;




