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PROJETO BÁSICO – R.02

1. APRESENTAÇÃO
O Projeto será executado com recurso próprio do Município de Serafina Corrêa,
visando a EXECUÇÃO do Projeto de Aquisição e Instalação de Paradas de Ônibus.
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 Obras Públicas, Trânsito e
Desenvolvimento Urbano.

3. OBJETO: 
Contratar  empresa  Especializada  para  FABRICAÇÃO,  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS METÁLICAS, a serem instaladas em 9
(nove) locais indicados pela Administração, sendo de 2 (dois) modelos padrão:

MODELO DESCRIÇÃO
QUANTIDADE

ESTIMADA

TIPO I
Fabricação, Fornecimento e Instalação de Parada de 
Ônibus Metálica SEM Banco e SEM Anteparos 
Laterais

2 unidades

TIPO II
Fabricação, Fornecimento e Instalação de Parada de 
Ônibus Metálica COM Banco e COM Anteparos 
Laterais

7 unidades

4. JUSTIFICATIVA: 
O Município possui transporte Escolar de alunos da rede pública de ensino, porém
nos  pontos  de  parada  não  há  abrigos  para  os  estudantes.  A execução  desse
Projeto é fundamental para proporcionar conforto e segurança aos estudantes e
organizar o sistema de transporte escolar.

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 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 empresa se responsabilizará por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a
ocorrer na instalação 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) A empresa 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
responsável  técnico  habilitado  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.
ab) Entre o recebimento provisório e definitivo deverão ser efetuados os testes e ensaios
de acordo com o Memorial Descritivo anexado ao projeto seguindo as normativas vigentes.

7. PRAZO CONTRATUAL: 
12 meses a contar da assinatura do contrato.

8. PRAZO EXECUÇÃO DO OBJETO: 
Até 12 meses a contar da assinatura do contrato. Para cada parada, será emitido
uma Ordem de Serviço, com prazo de até 30 dias para fornecimento e instalação
de cada unidade solicitada.

9. FISCAIS DO CONTRATO: 
Titular: Engenheiro Civil Reginaldo Gomes; Suplente: Engenheiro Civil Guilherme
Migliavacca, Secretaria de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano. 

10.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.

11. AÇÕES ESPERADAS: 
A execução desse Projeto é fundamental para proporcionar conforto e segurança
aos estudantes e organizar o sistema de transporte escolar.

12.  ESTUDOS BÁSICOS:
12.1 Programa de Necessidades do Projeto 

O Programa de Necessidades define as características de todos os espaços
necessários à realização das atividades previstas para o empreendimento.
Atender a demanda fixa existente de utilização e a demanda itinerante de
cidadãos  serafinenses  diária.  Foram  tomadas  como  base  os  pontos
existentes e as necessidades da Administração.

13.  PROJETOS
Os Projetos Técnicos foram definidos para atender a um padrão de Paradas que
seja viável instalação e manutenção.
Foram definidos dois modelos, Tipo I e Tipo II.
Os Projetos Básicos e Executivos serão fornecidos pelo Departamento de
Engenharia do Município.

14.  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 20,60%, visto ser aquisição de equipamento.
Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na
localidade, sendo realizados pequisa dos itens e insumos nas tabelas do SINAPI
fornecidas pela Caixa Econômica Federal.
Dessa forma, os preços praticados refletem a realidade do mercado local.
Anexo, estão as Planilhas Orçamentárias.

15.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MEMORIAL DESCRITIVO
O Memorial Descrito, com as Especiações Técnicas do Projeto, encontram-se em
volume anexo. 

16.  PEÇAS GRÁFICAS
As pranchas contendo a graficação do Projeto, estão em Anexo.

17.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E DE RECEBIMENTO

17.1 O pagamento ocorrerá conforme TERMO DE MEDIÇÃO emitido pela
Fiscalização,  com realização  de  medições  a  cada  etapa  concluída,  a  partir  da
autorização  de  início de confecção de cada Parada.  Somente  será  medido  o
serviço  executado  respeitando-se  o  valor  máximo  acumulado,  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.

17.2 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, 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;

17.3 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, 01 de abril de 2020.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA RS146.422

Departamento de Engenharia

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal em exercício 



MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aquisição de Paradas de Ônibus
R.02

Abrigos para Pedestres



1 INTRODUÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

O presente  processo destina-se  à  orientação para  a  aquisição e  instalação de
Paradas  de  Ônibus a  serem instalados  em diversos locais  do  Município,  conforme a
necessidade elencada pela Administração.

O serviço de fabricação e instalação ficará a cargo da empresa contratada, sendo
obrigatoriedade do Município através da Secretaria de Obras, o preparo e execução das
bases de fixação.

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  a  descrição  dos  elementos  constituintes  do
Projeto, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

2 CONSIDERAÇÕES

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os locais  indicados  pela  Administração  possuem peculiaridades  e  delimitações
físicas estabelecidas, portanto, foram estabelecidos 2 (dois) modelos de Paradas para
que possam ser instaladas sem problemas. As dimensões serão as mesmas, porém um
modelo  será  com  anteparos  laterais  e  bancos,  e  outro  modelo  não  possuirá  esses
elementos. A confecção e detalhes de ambos os modelos será padronizada.

2.2 CONSIDERAÇÕES EXECUÇÃO

As  Paradas  serão  confeccionadas  em  estruturas  metálicas  e  instaladas  em
diversos  locais  que  possuem peculiaridades  distintas.  A confecção  das  paradas  será
padronizada e realizada por empresa especializada no assunto. As bases para fixação de
cada parada dependerão de cada local aonde será instalada, portanto, ficará a cargo do
Município providenciar a execução das bases, sendo elas em concreto e/ou no passeio
público existente.

A  empresa  fornecedora  das  Paradas  deverá  fornecer  os  chumbadores  para
ancoragem das estruturas.



3 PARADAS

3.1 ESPECIFICAÇÕES

Paradas  confeccionadas  em  perfis  metálicos  tubulares  e  dobrados,  sendo
especificados  em  Projeto  os  perfis  e  dimensões.  Serão  fornecidos  pela  empresa  os
chumbadores de ancoragem, contraventamentos e amarrações, acessórios de fixação e
vedação.

Possuirão cobertura metálica com telhas onduladas aluzinc, cor Cinza RAL 7040,
com espessura de 0,50mm.

O fechamento do fundo e dos anteparos, no modelo que Tipo II, será em chapa de
policarbonato alveolar transparente de 6mm.

Detalhe das especificações

Os chumbadores deverão  ser  fornecidos  antes  da  execução da  base  de cada
parada, sendo que a Fiscalização do Município combinará com a Empresa a quantidade,
local e orientações para cada parada, afim de proporcionar tempo de fabricação.



Os chumbadores deverão seguir essas orientações:

Para o Modelo Tipo II, que haverá banco e anteparos laterais, os bancos serão em
chapa de aço #3.0mm com trabalho (furação) feito em plasma CNC.

As bases de fixação de cada parada, fica a cargo do Município, sendo utilizado
mão de obra própria e/ou terceirizada.

As  dimensões  podem  variar  conforme  cada  local,  mas  nunca  sendo  inferior
30x30x60 cm, e devem ser em concreto com mínimo de fck=15Mpa. Caberá ao fiscal do
contrato orientar a execução das bases.



4 LOCAL DE INSTALAÇÃO

Os locais de instalação foram determinados pela Administração, e estão indicados
em prancha de Situação e Localização, documento parte do Projeto Técnico.



5 Considerações Finais
A obra  quando  concluída,  deverá  ser  limpa,  livre  de  sobras  de  construção  e

entulhos.

Serafina Corrêa, 01 de abril de 2020.

Eng. Civil Guilherme MigliavaccaEng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA RS 146.422CREA RS 146.422

Departamento de EngenhariaDepartamento de Engenharia

Valdir BianchetValdir Bianchet
Prefeito Municipal em exercícioPrefeito Municipal em exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA:PROJETO PARADAS DE ÔNIBUS

LOCAL:Diversos locais

Item Descrição Código Qte un Qte un 

1 Chumbadores 96547 8,00                  kg 8,00                  kg

2 Estrutura Metálica 100773 506,70              kg 635,54              kg

3 Pintura da estrutura+fundo 100719+100729 18,04                m² 24,21                m²

4 Cobertura 94213 10,81                m² 10,81                m²

5 Fechamento Policarbonato 94449 10,78                m² 14,49                m²

6 Instalação com guindaste 93287 3,00                  chp 3,00                  chp

Serafina Corrêa, 01 de Abril de 2020.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca

Crea RS 146.422

Departamento de Engenharia

Memória de cálculo

Tipo I Tipo II

Página 1 de 1



ÁREA:

DATA:

VALOR

s/ BDI c/ BDI UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL TOTAL ITEM

1.0

01.01 96547 Chumbadores para fixação na base de concreto kg 8,00 6,99 8,43 6,74 53,92 1,69 13,52 67,44

01.02 100773 Fabricação da Estrutura Metpalica, conforme Projeto kg 506,70 12,95 15,62 12,50 6.333,75 3,12 1.580,90 7.914,65

01.03
100719 + 

100729

Jateamento da estrutura, aplicação de fundo anticorrosivo e 

pintura da estrutura metálica; executado na fábrica
m² 18,04 24,64 29,72 23,78 428,99 5,94 107,16 536,15

01.04 94213 Cobertura com telha em chapa aluzinc 0,5mm m² 10,81 40,20 48,48 38,78 419,21 9,70 104,86 524,07

01.05 94449 Fechamento do fundo com policarbonato transparente m² 10,78 38,63 46,59 37,27 401,77 9,32 100,47 502,24

01.06 93287 Instalação da Parada no local designado chp 3,00 346,94 418,41 334,73 1.004,19 83,68 251,04 1.255,23

Valor Total Item 01 (para 1 unidade) 8.641,83 2.157,95 10.799,78

Valor Total Item 01 para as quantidades Projetadas unid 2,00 17.283,66 4.315,90 21.599,56

2.0

02.01 96547 Chumbadores para fixação na base de concreto kg 8,00 6,99 8,43 6,74 53,92 1,69 13,52 67,44

02.02 100773 Fabricação da Estrutura Metpalica, conforme Projeto kg 635,54 12,95 15,62 12,50 7.944,25 3,12 1.982,88 9.927,13

02.03
100719 + 

100729

Jateamento da estrutura, aplicação de fundo anticorrosivo e 

pintura da estrutura metálica; executado na fábrica
m² 24,21 24,64 29,72 23,78 575,71 5,94 143,81 719,52

02.04 94213 Cobertura com telha em chapa aluzinc 0,5mm m² 10,81 40,20 48,48 38,78 419,21 9,70 104,86 524,07

02.05 94449 Fechamento do fundo com policarbonato transparente m² 14,49 38,63 46,59 37,27 540,04 9,32 135,05 675,09

02.06 93287 Instalação da Parada no local designado chp 3,00 346,94 418,41 334,73 1.004,19 83,68 251,04 1.255,23

Valor Total Item 02 (para 1 unidade) 10.537,32 2.631,16 13.168,48

Valor Total Item 02 para as quantidades Projetadas unid 7,00 73.761,24 18.418,12 92.179,36

MODELO TIPO II: Fabricação, Fornecimento e Instalação de Parada de Ônibus Metálica COM Banco e COM Anteparos Laterais

Quantidades Previstas no Projeto

Quantidades Previstas no Projeto

MATERIAL MÃO DE OBRA

OBJETO: PROJETO PARADAS DE ÔNIBUS

END.: Diversos Locais Abril de 2020

PREÇO UNITÁRIO

MODELO TIPO I: Fabricação, Fornecimento e Instalação de Parada de Ônibus Metálica SEM Banco e SEM Anteparos Laterais

Orçamento Estimado

ITEM

CÓDIGO 

REFERÊ

NCIA

DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.
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ÁREA:

DATA:

VALOR

s/ BDI c/ BDI UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL TOTAL ITEM

MATERIAL MÃO DE OBRA

OBJETO: PROJETO PARADAS DE ÔNIBUS

END.: Diversos Locais Abril de 2020

PREÇO UNITÁRIO

Orçamento Estimado

ITEM

CÓDIGO 

REFERÊ

NCIA

DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.

VALOR TOTAL EM R$

Total Geral do Orçamento 91.044,90 22.734,02 113.778,92

20,60 %

Serafina Corrêa, 01 de Abril de 2020.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Valdir Bianchet

Crea RS 146.422 Prefeito Municipal, em exercício
Departamento de Engenharia

BDI: Taxa aplicada sobre o total dos custos diretos – mão de obra, materiais, equipamentos, etc. - INCLUSO NOS PREÇOS DOS ITENS

* 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:  19/03/2020; Data de Referência Técnica: 18/03/2020;

* 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.

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

END.: Diversos Locais DATA:

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Total

R$ 21.599,56 R$ 10.799,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.799,78 R$ 0,00 R$ 21.599,56

18,98% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 92.179,36 R$ 0,00 R$ 13.168,48 R$ 13.168,48 R$ 13.168,48 R$ 13.168,48 R$ 13.168,48 R$ 13.168,48 R$ 13.168,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 92.179,36

81,02% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 100,00%

R$ 113.778,92 R$ 10.799,78 R$ 13.168,48 R$ 13.168,48 R$ 13.168,48 R$ 13.168,48 R$ 13.168,48 R$ 13.168,48 R$ 13.168,48 R$ 10.799,78 R$ 0,00 R$ 113.778,92

100,00% 9,49% 11,57% 11,57% 11,57% 11,57% 11,57% 11,57% 11,57% 9,49% 0,00% 100,00%

Valor Acumulado R$ 10.799,78 R$ 23.968,26 R$ 37.136,74 R$ 50.305,22 R$ 13.168,48 R$ 26.336,96 R$ 39.505,44 R$ 52.673,92 R$ 63.473,70

Valor total no Ano Ano 2020: R$ 50.305,22 Ano 2021: R$ 63.473,70

Serafina Corrêa, 01 de Abril de 2020.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Valdir Bianchet

Crea RS 146.422 Prefeito Municipal, em exercício
Departamento de Engenharia

Cronograma físico financeiro
OBJETO: PROJETO PARADAS DE ÔNIBUS

Abril de 2020

ITEM DISCRIMINAÇÃO

ESTIMATIVA PARCELAS MENSAIS

Valor Item Ano 2020 Ano 2021

1

MODELO TIPO I: Fabricação, Fornecimento e 

Instalação de Parada de Ônibus Metálica SEM 

Banco e SEM Anteparos Laterais

2

MODELO TIPO II: Fabricação, Fornecimento e 

Instalação de Parada de Ônibus Metálica COM 

Banco e COM Anteparos Laterais

VALOR TOTAL EM R$
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Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

ITENS SIGLAS VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,39%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,80%
TAXA DE RISCO R 0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%
TAXA DE LUCRO L 7,00%
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 20,60%
BDI RESULTANTE 20,60%

FÓRMULA UTILIZADA:

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

 - Construção de Edifícios (também para Reformas)

Planilha Múltipla 2 v01 1
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ART Número

10709781

88.597.984/0001-80

1,00

NÃO É CONVÊNIO SUBSTITUIÇÃO DE ART

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS146422

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
88597984000180

DIVERSOS 99250000

01/04/2020 01/04/2021

SERAFINA CORRÊA RS

NENHUMA EMPRESA

GUILHERME MIGLIAVACCA

Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil

25 DE JULHO 202

RUA DIVERSOS

CENTRO 99250000SERAFINA CORRÊA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA/RS

RS

2201422737
guilhermemigliavacca@gmail.com

10624055

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 Estruturas - Metálicas 9,00 UN
Memorial Estruturas - Metálicas 1,00 UN
Orçamento Estruturas - Metálicas 1,00 UN
Observações PROJETO PARADAS DE ÔNIBUS R.02 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 03/04/2020

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






