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PROJETO BÁSICO 

O Projeto Básico foi elaborado em volume único, compreendendo os seguintes
tópicos:
Seção I
1. Apresentação
2. Secretarias Municipais Requisitantes da Prestação dos Serviços
3. Objeto
4. Justificativa
5. Fundamento Legal
6. Condições de Participação
7. Relativo a Qualificação Técnica
8. Condição de execução
9. Prazo Contratual
10. Prazo Execução do Objeto
11. Fiscais do Contrato
12. Do Recebimento dos Serviços
13. Ações Esperadas
Seção II
14. Estudos Básicos
15. Projetos
16. Orçamento e Cronograma
17. Especificações Técnicas e Relatório Fotográfico
18. Peças Gráficas
19. Prazo de Execução, Condições de Pagamento e de Recebimento

SEÇÃO I
1. APRESENTAÇÃO

O presente Projeto destina-se à orientação para a execução de Galerias de
Drenagem no prolongamento da 2ª pista da Av. Arthur Oscar, Centro, para
proporcionar acesso à área institucional onde será construída a Sede do Corpo de
Bombeiros Voluntários.
Em atendimento ao disposto no art.7º, §2º, inciso I, da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos (Lei nº8.666/93), apresenta-se organizado neste
documento um conjunto de elementos e informações caracterizadores dos serviços
para possibilitar a avaliação dos custos, dos prazos de execução e a definição dos
procedimentos técnicos apropriados, com a finalidade de subsidiar a realização do
processo licitatório e a adequada execução dos serviços a serem contratados.
Estabelece, também, normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões
de conduta para os serviços e deve ser considerado complementar aos desenhos
de execução dos projetos e demais documentos contratuais.
Este Projeto foi elaborado pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Serafina Corrêa.

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



Planejamento e Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e
Desenvolvimento Urbano.

3. OBJETO: 
Contratar empresa sob o regime de execução indireta, por empreitada global, para
EXECUÇÃO  DE GALERIAS DE DRENAGEM,  com instalação  de  aduelas  pré-
moldadas  de  concreto  armado,  conforme  especificações  constantes  no  Projeto
Básico, e demais anexos, incluindo fornecimento de material, equipamentos e mão
de obra para completa execução do objeto. 
O Projeto Básico, Projetos Complementares, o Memorial Descritivo, as Planilhas
Orçamentarias  e  o  Cronograma  Físico-Financeiro  foram  elaborados  pelo
Departamento de Engenharia do Município de Serafina Corrêa/RS.

4. JUSTIFICATIVA: 
A intervenção a serem realizadas se faz necessário por dois motivos, sendo:
- Etapa 1: proporcionar acesso à Lote Institucional para Nova Sede do Corpo de
Bombeiros Voluntários; 
- Etapa 2: proporcionar a execução do prolongamento da 2ª pista da Av. Arthur
Oscar;
No presente momento será realizada a Etapa 1.

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
presente 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. 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.
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 com características, complexidade tecnológica e operacional
semelhantes às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo ao
objeto da licitação especificada na alínea “c.1”:

c.1) As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo definidas no
presente instrumento convocatório são:

EXECUÇÃO: PONTE EM CONCRETO e/ou GALERIAS DE CONCRETO;
c.2) apresentação de atestado de capacidade técnica emitido em nome do
responsável  técnico  acompanhado  do  respectivo  Acervo  Técnico,
devidamente registrado na entidade profissional, para execução de obra de
características semelhantes ou similares ao objeto da licitação; 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.

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, corresponsável na gerência dos serviços, indicando o nome e o número da
inscrição junto a entidade competente, 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, 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”
deverá  ser  àquele  que  for  indicado  no  item  7,  alínea  “b”,  deste  Projeto
Básico.
g) As declarações apresentadas pelas proponentes deverão conter a indicação e
qualificação (nome, RG, CIC) de quem subscreve os documentos apresentados.

8. 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;
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.
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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
um  engenheiro  civil  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.

9. PRAZO CONTRATUAL: 
O Prazo do Contrato deverá ser de 12 meses a contar da Data de Assinatura do
Contrato.

10.PRAZO EXECUÇÃO DO OBJETO:
O Prazo de Execução do objeto deverá ser de até 60 dias a contar da Data do
Termo de Início de Obras, emitida pelo Fiscal e Gestor do Contrato.

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

12.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.

13.AÇÕES ESPERADAS: 
Proporcionar  acesso à área institucional  aonde será instalada a Nova Sede do
Corpo de Bombeiros Voluntários e, também viabilizar a execução da 2ª pista do
prolongamento da Av. Arthur Oscar.

SEÇÃO II
14.  ESTUDOS BÁSICOS:

14.1 Estudos Topográficos
14.1.1Considerações 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 estrada objeto da intervenção;
- Levantamento das seções transversais;
- Levantamentos especiais, Cadastro, Drenagem, Pavimentação existente,
etc;

 
15.  PROJETOS

15.1 Projetos Básicos e Executivos:
a) Planta de Situação;
b) Planta de Locação;
c) Plantas Baixas Arquitetônicas;
d) Plantas de Ferragens e Detalhes Construtivos;
e) Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;



f) ART do Projeto;
g) Planilha Orçamentária
h) Cronograma Físico-financeiro
i) Planilha BDI

Os Projetos Executivos serão fornecidos pelo Departamento de Engenharia do
Município.

16.  ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO
Os custos para a execução do objeto 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% para a Ampliação da Ponte.
Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na
localidade, sendo pesquisados preferencialmente na tabela do SINAPI, elaborada
em Julho de 2019.
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.

17.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MEMORIAL DESCRITIVO
O Relatório Fotográfico encontra-se em volume anexo. O Memorial Descrito, com
as Especiações Técnicas do Projeto, encontram-se em volume anexo a este
Projeto Básico. 

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

19.  PRAZO DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E DE RECEBIMENTO
O prazo de execução dos serviços será conforme Cronograma Financeiro,
contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.
19.1 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.

19.2 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 5 (cinco) 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;

19.3 O Termo de Recebimento Definitivo será expedido no prazo máximo de 30
(trinta)  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.

Serafina Corrêa, 02 de agosto de 2019.

Eng. Civil Guilherme MigliavaccaEng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA RS146.422

Departamento de Engenharia

Valdir BianchetValdir Bianchet
Prefeito Municipal em exercício
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Execução de Galerias de Drenagem 
Av. Arthur Oscar – acesso área Bombeiros Voluntários 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 INTRODUÇÃO 
 
 O presente Projeto destina-se à orientação para a execução de EXECUÇÃO DE 
GALERIAS DE DRENAGEM, no prolongamento da Av. Arthur Oscar, para inicialmente 
proporcionar acesso à área da Nova Sede do Corpo de Bombeiros Voluntários. 
 Futuramente será estendido a instalação de galerias no leito do arroio para viabilizar 
a execução do prolongamento da 2ª pista da Av. Arthur Oscar. 
 
1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO 
 
 O Memorial Descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a 
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 
bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 
integralmente o projeto executivo e suas particularidades. 
 Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes 
do Projeto Técnico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 
 Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, 
portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 
 O referido Projeto será suportado por recursos próprios do Município. 
 

2 ARQUITETURA 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
  
 O proposto nesse Projeto, é a execução de Galerias de Drenagem, no 
prolongamento da Av. Arthur Oscar, Centro do Município, com as seguintes características 
de execução: 
 

LOCAL COORDENADAS INTERVENÇÃO 

Prolongamento da 2ª pista 
da Av. Arthur Oscar 

28°42'21.35''S 
51°55'57.46''O 

Serão instaladas 2 fileiras de 7 unidades de aduelas de 
concreto, formando as galerias para viabilizar o acesso 
à área da Nova Sede do Corpo de Bombeiros Voluntários 

 
 As demais especificações de dimensões constam no Projeto Arquitetônico anexo. 
 

3 CONSTRUÇÃO 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 3.1.1 Limpeza do terreno – Deverá ser feita de forma a deixar a área livre de 
quaisquer entulhos que possam prejudicar o andamento dos serviços, removendo assim o 
material improprio.  
 
  Movimento de terra – Serão executadas escavações com máquinas 
apropriadas até atingir a profundidade e nivelamento necessários para a sustentação da 



 

 

estrutura e o escoamento das águas do arroio existente. 
 
  Todo o serviço de limpeza, carregamento e destino do entulho, corte da 
vegetação necessária existente e preparo do local para iniciar os trabalhos ficará a cargo 
do Município, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas. 
 
 3.1.2 Contêiner para material: a empresa deverá dispor de abrigo para guarda de 
materiais e equipamentos a serem utilizados, evitando assim possíveis furtos ou perdas, 
visto as obras serem realizadas em locais isolados. 
 
 3.1.3 Contêiner para funcionários: a empresa deverá dispor de abrigo e sanitário 
para seus funcionários, visto as obras serem realizadas em locais isolados e sem 
infraestrutura básica. 
 
 3.1.4 Grupo gerador: como os locais são isolados sem infraestrutura, deverá a 
empresa utilizar geradores de energia para poder ligar os equipamentos elétricos. 
 
3.2 INFRAESTRUTURA 

 
 3.2.1 Ensecadeiras: deverá ser providenciado a execução de ensecadeira 
provisória no sentido longitudinal da área de intervenção, proporcionando assim ambiente 
propício e seguro para trabalho.  
 
 3.2.2 Esgotamento: assim que concluída a execução da ensecadeira, estando ela 
segura, deverá ser promovida a retirada da água interna, deixando aparente e seca a área 
de fundação para possibilitar os trabalhos. 
 
 3.2.3 Base: o fundo da vala deverá ser alinhado e nivelado no sentido transversal, 
mantendo uma declividade mínima para o escoamento das águas, e posteriormente deverá 
ser executado e compactado uma base com pedra rachão, espessura mínima de 20 cm, 
conforme detalhado em Projeto. 
 
 3.2.4 Lastro de concreto: sobre a base de pedra executada, deverá ser aplicado um 
lastro de concreto magro de fck 20Mpa e de espessura mínima de 10 cm para posterior 
instalação das galerias pré-moldadas. 
  
 3.2.5 Vigas de Fundação: 
  Nos trechos do Projeto Arquitetônico que indicam execução de cortinas de 
concreto (alas), deverá ser executada viga de fundação em concreto armado, a montante 
e a jusante das galerias. 
   
  O Concreto a ser utilizado para execução dos serviços de fundação deverá 
ser usinado e bombeado, com resistência mínima de 20 MPa. 
 
  A armadura a ser utilizada deverá ser determinada pela empresa executora, 
através de seu responsável técnico. 
 
 



 

 

3.3 GALERIAS 

 
 3.3.1 Galerias: Sobre o lastro de concreto magro serão assentes as aduelas de 
concreto pré-moldadas seção 2,50 x 2,50m internas, espessura de paredes de 15cm, 
utilizando equipamento apropriado para este tipo de atividade. 
 

 
Imagem aduelas de concreto 

 
As peças das aduelas deverão ser fornecidas obedecendo as Normas Técni-

cas pertinentes, NBR 15396/2006 e produzidas por empresa especializada. 
As aduelas deverão ser rejuntadas nas emendas, em todo seu perímetro, com 

argamassa de cimento e areia traço 1:4. 
 

 3.3.2 Cortinas de Concreto (alas): a montante e a jusante da galeria deverão ser 
executadas cortinas de concreto armado para contenção dos aterros, com alas de 2,00m 
de comprimento, altura de 3,10m e espessura de 25cm. 
 
  O Concreto a ser utilizado para execução das Cortinas deverá ser usinado e 
bombeado, com resistência mínima de 25 MPa. 
 
  A armadura a ser utilizada deverá ser determinada pela empresa executora, 
através de seu responsável técnico. 
 
3.4 SUPERESTRUTURA 

 
 3.4.1 Laje de Capeamento: sobre as galerias, deverá ser executada laje maciça de 
concreto armado, com vigas de contenção das extremidades de montante e jusante para 
suporte dos taludes de aterro, conforme especificado em Projeto. Laje sobre toda a área de 
galerias e espessura de 15cm, com malha de aço. 
 
  O Concreto a ser utilizado para execução da Laje deverá ser usinado e 
bombeado, com resistência mínima de 25 MPa. 
 
  A armadura a ser utilizada deverá ser determinada pela empresa executora, 
através de seu responsável técnico. 
 



 

 

3.5 SERVIÇOS FINAIS 

 
 Após a devida cura dos concretos, haverá os trabalhos de preenchimento do entrono 
das galerias, com posterior aterro executados com material escolhido de boa qualidade, em 
camadas sucessivas de altura máxima de 20cm, devidamente compactadas. 
 Os serviços de preenchimento e aterros será executado pela Secretaria de Obras 
Públicas do Município. 
  
3.6 CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Os serviços serão considerados concluídos quando da vistoria final, permitindo a 
plena utilização da obra, bem como a devida prestação de contas. 
 
 

4 Considerações Finais 

 
 Deverão ser retiradas as instalações provisórias e todos os entulhos provenientes da 
construção da obra. 
 A execução de todos os serviços deverá sempre obedecer aos preceitos de boa 
técnica, critério que prevalecerá em qualquer caso omisso no projeto ou especificações que 
possam originar dúvidas de interpretação. A mão de obra empregada deverá ser 
especializada e de primeira qualidade. 

 
 
 

Serafina Corrêa, 02 de agosto de 2019. 
 

 

 

 

 

 

Eng. Civil  Guilherme Migliavacca 

CREA RS 146.422 

Departamento de Engenharia 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal em exercício 

 

 



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

Guilherme
Retângulo

Guilherme
Carimbo
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Os Encargos Sociais adotados foram: SEM DESONERAÇÃO / HORISTA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: GALERIAS PLUVIAIS

LOCAL: AV. ARTHUR OSCAR – SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Código

SINAPI

1.0

1.1 Município

1.2 In 10776 1,00 mês Período estimado de execução

1.3 In 10775 1,00 mês Período estimado de execução

1.4 In 3345 120,00 h Período estimado de execução

30 dias de execução; de 8 horas por dia; estimado utilização em metade do período

2.0

2.1 73890/1 7,50 m² Necessário em cada lado da ponte para execução das fundações

Comprimento: 15 m 

Altura: 0,50 m 

Quantidade: 1,00 unid. 

2.2 73891/1 4,00 h Estimado 4h 

2.3 96399 11,07 m³ Para base das novas vigas de sustentação

Comprimento: 6,15 m 

Altura: 0,30 m 

Largura: 6,00 m 

Quantidade: 1,00 unid. 

2.4 96616 3,69 m³ Para nivelamento da base das vigas de fundação

Comprimento: 6,15 m 

Altura: 0,10 m 

Largura: 6,00 m 

Quantidade: 1,00 unid. 

2.5 95952 2,16 m³ Para contenção dos lastros de rachão e concreto magro

Contenção:

Comprimento: 6,00 m 

Altura: 0,30 m 

Largura: 0,60 m 

Quantidade: 2,00 unid. 

3.0

3.1 37477 14,00 unid Conforme Projeto

3.2 72840 4.452,00 TxKm

Peso de cada galeria: kg

Quantidade de galerias: unid

Distância estimada: km

3.3 89272 14,00 unid Conforme Projeto

Aproximadamente 20 min por galeria

3.4 95952 6,20 m³ Cortina de sustentação da laje e contenção dos taludes

Comprimento: 2,00 m 

Altura: 3,10 m 

Largura: 0,25 m 

Quantidade: 4,00 unid. 

4.0

4.1

4.1.1 95952 5,88 m³ Lajes para alargamento da Ponte; uma de cada lado

Área 39,20 m² (AutoCAD) 

Altura: 0,15 m 

Quantidade: 1,00 unid. 

Serafina Corrêa, 01 de agosto de 2019.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca

Eng. Civil CREA-146.422 

Memória de Cálculo

Item Descrição Quant. Unid Memória de Cálculo

SERVIÇOS PRELIMINARES

Limpeza do Local, com maquinário, retirada do entulho e 

preparo do local para inicio das obras

Contêiner tipo canteiro para depósito de materiais

Contêiner tipo escritório com sanitário

Grupo gerador diesel, acionamento manual para auxílio 

realização dos serviços

INFRAESTRUTURA

Ensecadeira de madeira com parede simples; 15,0m x 

0,50m

Esgotamento com motobomba

Execução e compactação de base com pedra rachão, 

espessura mínima de 20cm

Lastro de concreto magro, espessura de 10cm

Concreto (usinado e bombeado) armado para vigas de 

contenção; inclui: formas, ferragem, concretagem, 

desforma; fck=20MPa 

GALERIAS

Galerias/Aduelas em concreto armado, seção retangular 

interna de 2,50 x 2,50m, espessura de parede de 15cm; 

Transporte das galerias/aduelas com caminhão 

carroceria, com munk para içamento e instalação no 

local
3.975

14,00 

80,00 

Instalação das galerias, com munck para içamento e 

posicionamento

Concreto armado para cortinas de concreto; inclui: 

formas, ferragem, concretagem, desforma; fck=25MPa

SUPERESTRUTURA

LAJE CAPEAMENTO

Concreto armado para laje de concreto; inclui: formas, 

ferragem, concretagem, desforma; fck=25MPa
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: GALERIAS PLUVIAIS

LOCAL: AV. ARTHUR OSCAR – SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Código

SINAPI s/BDI c/BDI Material Mão De obra

1.0

1.1 Município 0,00 - - - - - 

1.2 In 10776 1,00 mês 312,50 375,31 262,72 112,59 262,72 112,59 375,31 

1.3 In 10775 1,00 mês 400,00 480,40 336,28 144,12 336,28 144,12 480,40 

1.4 In 3345 120,00 h 9,22 11,07 7,75 3,32 930,00 398,40 1.328,40 

1.529,00 655,11 2.184,11 

2.0

2.1 73890/1 7,50 m² 139,20 167,18 117,03 50,15 877,73 376,13 1.253,85 

2.2 73891/1 4,00 h 5,94 7,13 4,99 2,14 19,96 8,56 28,52 

2.3 96399 11,07 m³ 70,00 84,07 58,85 25,22 651,47 279,19 930,65 

2.4 96616 3,69 m³ 459,00 551,26 385,88 165,38 1.423,90 610,25 2.034,15 

2.5 95952 2,16 m³ 920,00 1.104,92 773,44 331,48 1.670,63 716,00 2.386,63 

4.643,68 1.990,12 6.633,80 

3.0

3.1 37477 14,00 unid 2.640,00 3.170,64 2.219,45 951,19 31.072,30 13.316,66 44.388,96 

3.2 72840 4.452,00 TxKm 0,61 0,73 0,51 0,22 2.270,52 979,44 3.249,96 

3.3 89272 14,00 unid 54,05 64,91 45,44 19,47 636,16 272,58 908,74 

3.4 95952 6,20 m³ 1.300,00 1.561,30 1.092,91 468,39 6.776,04 2.904,02 9.680,06 

40.755,02 17.472,70 58.227,72 

Orçamento Estimativo

Item Descrição Quant. Unid
Valor SINAPI

Material M.Obra
TOTAL

TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

Limpeza do Local, com maquinário, retirada do entulho 

e preparo do local para inicio das obras

Contêiner tipo canteiro para depósito de materiais

Contêiner tipo escritório com sanitário

Grupo gerador diesel, acionamento manual para auxílio 

realização dos serviços

Subtotal

INFRAESTRUTURA

Ensecadeira de madeira com parede simples; 15,0m x 

0,50m

Esgotamento com motobomba

Execução e compactação de base com pedra rachão, 

espessura mínima de 20cm

Lastro de concreto magro, espessura de 10cm

Concreto (usinado e bombeado) armado para vigas de 

fundação (reforço e novas); inclui: formas, ferragem, 

concretagem, desforma; fck=20MPa 

Subtotal

GALERIAS

Galerias/Aduelas em concreto armado, seção 

retangular interna de 2,50 x 2,50m, espessura de 

parede de 15cm; 
Transporte das galerias/aduelas com caminhão 

carroceria

Instalação das galerias, com munck para içamento e 

posicionamento 

Concreto armado para cortinas de concreto; inclui: 

formas, ferragem, concretagem, desforma; fck=25MPa

Subtotal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: GALERIAS PLUVIAIS

LOCAL: AV. ARTHUR OSCAR – SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Código

SINAPI s/BDI c/BDI Material Mão De obra

Orçamento Estimativo

Item Descrição Quant. Unid
Valor SINAPI

Material M.Obra
TOTAL

TOTAL

4.0

4.1

4.1.1 95952 5,88 m³ 1.100,00 1.321,10 924,77 396,33 5.437,65 2.330,42 7.768,07 

5.437,65 2.330,42 7.768,07 

5.0

OBSERVAÇÕES: R$ 52.365,35 R$ 22.448,35 R$ 74.813,70

20,10%

Serafina Corrêa, 01 de agosto de 2019.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Valdir Bianchet

Eng. Civil CREA-146.422 Prefeito Municipal em exercício

SUPERESTRUTURA

LAJE CAPEAMENTO

Concreto armado para laje de concreto; inclui: formas, 

ferragem, concretagem, desforma; fck=25MPa

Subtotal

ATERROS E ENTORNO – Município

* Taxa de BDI inclusos nos preços nos serviços, de:

Subtotal
* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços acima foram baseados nas Tabelas SINAPI (Sem Desoneração). Data de preços:  17/07/2019; Referência Técnica: 16/07/2019;

* Declaramos atender o Acordão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA
OBRA: GALERIAS PLUVIAIS
LOCAL: AV. ARTHUR OSCAR – SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Item 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL

1.0 R$ 2.184,11

2.0 R$ 6.633,80

3.0 R$ 58.227,72

4.0 R$ 7.768,07

5.0 R$ 0,00

Serafina Corrêa, 01 de agosto de 2019.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Valdir Bianchet

Eng. Civil CREA-146.422 Prefeito Municipal em exercício

GALERIAS

SUPERESTRUTURA

ATERROS E ENTORNO – Município

Cronograma Físico

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA
OBRA: GALERIAS PLUVIAIS
LOCAL: AV. ARTHUR OSCAR – SEDE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Item 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL

1.0 R$ 546,03 R$ 546,03 R$ 546,03 R$ 546,02 R$ 2.184,11

2.0 R$ 1.658,45 R$ 1.658,45 R$ 1.658,45 R$ 1.658,45 R$ 6.633,80

3.0 R$ 14.556,93 R$ 14.556,93 R$ 14.556,93 R$ 14.556,93 R$ 58.227,72

4.0 R$ 1.942,02 R$ 1.942,02 R$ 1.942,02 R$ 1.942,01 R$ 7.768,07

5.0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 18.703,43 R$ 18.703,43 R$ 18.703,43 R$ 18.703,41 R$ 74.813,70

Serafina Corrêa, 01 de agosto de 2019.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Valdir Bianchet

Eng. Civil CREA-146.422 Prefeito Municipal em exercício

GALERIAS

SUPERESTRUTURA

ATERROS E ENTORNO – Município

Cronograma Financeiro

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA
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ART Número

10327358

88.597.984/0001-80

1,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS146422

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
88597984000180

CENTRO 99250000

02/08/2019 02/08/2020

SERAFINA CORRÊA RS

NENHUMA EMPRESA

GUILHERME MIGLIAVACCA

 Engenheiro Civil

25 DE JULHO 202

AVENIDA ARTHUR OSCAR

CENTRO 99250000SERAFINA CORRÊA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA/RS

RS

2201422737
guilhermemigliavacca@gmail.com

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:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Levantamento Arruamentos 1,00 UN
Projeto Sistemas de Saneamento - Galerias 39,20 M²
Projeto Rios e Canais - Obras Civis 39,20 M²
Memorial Sistemas de Saneamento - Galerias 1,00 UN
Orçamento Sistemas de Saneamento - Galerias 1,00 UN
Elaboração Meio Ambiente - Licenciamento Ambiental 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/08/2019

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




