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Loteamento Verdes Vales I 
 



PROJETO BÁSICO 

O Projeto Básico foi elaborado em volume único, compreendendo os seguintes
tópicos:
Seção I
1. Apresentação
2. Secretarias Municipais Requisitantes das Prestações dos Serviços
3. Objeto
4. Justificativa
5. Fundamento Legal
6. Condição de execução
7. Prazo Contratual
8. Prazo Execução do Objeto
9. Fiscais do Contrato
10. Do Recebimento dos Serviços
11. Ações Esperadas

Seção II
12. Estudos Básicos
13. Projetos
14. Orçamento e Cronograma
15. Especificações Técnicas
16. Peças Gráficas
17. Prazo de Execução, Condições de Pagamento e de Recebimento

SEÇÃO I
1. APRESENTAÇÃO

O presente Projeto prevê a Construção de Uma Quadra de Areia na Área
Institucional do Loteamento Verdes Vales I, localizada na Rua da Vitória esquina
com a Rua do Bem Estar.
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 por solicitação do Secretário de Obras Públicas. 



2. SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Obras Públicas, Trânsito e
Desenvolvimento Urbano. 

3. OBJETO: 
Contratar empresa Especializada  para EXECUÇÃO do Projeto, sendo: Execução
de Quadra de Areia na Área Institucional do Loteamento Verdes Vales I, localizada
na Rua da Vitória esquina com a Rua do Bem Estar. Os  Projetos  a  serem
executado compreendem: Plantas Baixas; Planta Cortes; Planta Fachadas; Planta
Situação e Localização; Planta de Mobiliário e Memorial Descritivo.
Os  Projetos  Complementares,  Planilha  Orçamentária  e  o  Cronograma  Físico-
financeiro foram desenvolvidos e fornecidos pelo Departamento de Engenharia do
Município de Serafina Corrêa.

4. JUSTIFICATIVA: 
Proporcionar área de lazer para os moradores dos Loteamentos do entorno. 

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 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
um responsável técnico habilitado, engenheiro civil e/ou arquiteto, 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 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.

Obs.: Como se trata de Projeto de Construção de Edificação no Perímetro
Urbano  do  Município,  este  deverá  atender  as  legislações  pertinentes  ao
assunto  na  sua  execução,  especificamente  as  normas  de  segurança  e
utilização de EPI's. Sendo que toda e qualquer dúvida, deverá sempre ser
questionada  aos  fiscais  e  técnicos  do  Município  para  orientação  dos
procedimentos e restrições.

7. PRAZO CONTRATUAL: 12 meses.

8. PRAZO EXECUÇÃO DO OBJETO: 60 dias.

9. FISCAIS DO CONTRATO: 
Titular: Engenheiro Civil Reginaldo Gomes; lotado na 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 Administração, através da execução desse objeto, proporcionará ao Município
uma área com infraestrutura disponível para a população, além de criar um espaço
harmonioso e confortável aos munícipes.

SEÇÃO II
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.

12.2 Infraestrutura instalada
No local existe a seguinte infraestrutura instalada: rede de água, sendo a
operadora local a CORSAN; rede de drenagem pluvial, composta por tubos
e sarjetas de responsabilidade do Município; rede de energia elétrica, de
Alta  Tensão  e  Baixa  Tensão,  sendo  a  operadora  responsável  a  RGE;
iluminação  pública,  de  responsabilidade  do  Município;  rede  de  telefonia,
sendo a operadora responsável a Oi; coleta regular de lixo, serviço realizado
por empresa terceirada, contratada pelo Município;

 
13.  PROJETOS

13.1 Projetos Básicos:
a) Plantas Baixas Arquitetônicas;
b) Plantas Baixas de Layout (Mobiliário);
c) Planta de Cortes;
d) Planta de Fachadas;
e) Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
f) ART do Projeto;

13.2 Projetos Executivos:
g) Plantas Baixas Arquitetônicas;
h) Projeto Executivo de Instalações Elétricas e Luminotécnicas;
i) Planilha Orçamentária
j) Cronograma Físico-financeiro

Os Projetos 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%.
Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na
localidade, sendo pesquisados preferencialmente na tabela do SINAPI, elaborada
em agosto de 2020.
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.

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



volume anexo a este Projeto Básico. 

16.  PEÇAS GRÁFICAS
As pranchas contendo a grafitação do Projeto, estão em Anexo a este Projeto
Básico.

17.  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.

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 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.

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  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;

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. 

Art.  73 da Lei  n.º  8.666/1993: “§ 2°  O recebimento provisório ou definitivo não
exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem
ético-profissional  pela  perfeita  execução  do  contrato,  dentro  dos  limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato”.

Art.  618.  do Código Civil:  “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras
construções  consideráveis,  o  empreiteiro  de  materiais  e  execução  responderá,
durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho,
assim em razão dos materiais, como do solo.”

Serafina Corrêa, 27 de agosto de 2020.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA RS146.422

Departamento de Engenharia

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal
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   INTRODUÇÃO 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente projeto destina-se à orientação para a execução de uma Quadra de Areia, a 

ser construída na área institucional do Loteamento Verdes Vales I, na Rua da Vitória esquina 
com a Rua do Bem Estar. 

 
Quadro de Áreas: 

Área do Lote, Matrícula 9.022 2.500,00 m² 

  

Área da Quadra 206,00 m² 

  

Taxa de Ocupação 8,24 % 

Índice de Aproveitamento 0,08 

 
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 arquitetônico, 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. 

 
Algumas das premissas deste projeto têm aplicação direta no sistema construtivo 

adotado: 

 Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos; 

 Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção; 

 O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as 
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade. 
 

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra, o 
sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: 

 Estrutura de concreto armado; 

 Alambrado em tubos de aço e tela galvanizada 
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SISTEMA ESTRUTURAL 
Quanto à resistência do concreto adotada: 

 

Estrutura FCK (MPa) 

Vigas 25 MPa 

Pilares 25 MPa 

Sapatas 25 MPa 

 
  Lançamento do Concreto: 

 
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de concreto, as 

cavas deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, 
tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas, 
deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes dessa 
providência. O fundo das valas deverá ser recoberto com uma camada de brita de no mínimo 5 
cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo diretamente como 
fôrma lateral. As formas deverão estar limpas para a concretagem, e colocadas no local 
escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. Antes da concretagem, as formas 
deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada conforme os 
preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma para se evitar a 
fissuração da peça estrutural. 
 
ESTRUTURAS DE FECHAMENTO 

Alambrado 
São utilizadas tubos de aço galvanizado, espessura de parede 2,63mm.  
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  1 Serviços Iniciais           

 

1.1 NIVELAMENTO E PREPARO DO TERRENO 
Os serviços de maquinário para ajustar, nivelar e ajustar o terreno onde será implantada a 

quadra, ficam de responsabilidade do Município. 
 

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA 
O perímetro da quadra deverá ser marcado com gabarito de tábuas corrida, ponteando o 

alinhamento das fundações e viga de fechamento da quadra. 
 

  2 Construção da Quadra 

 

2.1 ESCAVAÇÃO 
Com o terreno nivelado e demarcado através do gabarito, deverá ser realizada a 

escavação mecânica para abertura das valas para execução das sapatas de fundação. As valas 
deverão ser de dimensões que propicie a execução da caixaria e concretagem das sapatas, 
visto ficaram abaixo do nível no terreno. 

 

2.2 LASTRO DE BRITA 
No fundo das valar das sapatas e base da viga de fechamento, deverá ser aplicada 

camada de brita com espessura de no mínimo 5,0cm, para evitar o contato direto do concreto 
com o solo. 

 

2.3 SAPATAS E PILARETES DE FUNDAÇÃO 
Para sustentação da estrutura do fechamento da quadra, deverão ser executadas sapatas 

de fundação e pilaretes para atingir o nível do terreno, em concreto armado, fck=25MPa, 
dimensões e ferragem conforme especificações do Projeto Estrutural. 

 

2.4 VIGA FECHAMENTO QUADRA 
Acima do nível do terreno, será executada o fechamento do perímetro da quadra, com uma 

viga de concreto armado de 15x40cm, onde também serão fixados os tubos de sustentação do 
alambrado. 

A viga será executada em concreto armado, fck=25MPa, detalhes de dimensões e 
ferragens conforme Projeto Estrutural. 

 

2.5 ACABAMENTO VIGA 
A viga de concreto, após curada e desformada, receberá aplicação de pintura com tinta 

texturizada acrílica em suas faces. Cor a definir pela fiscalização. 
 

2.6 ALAMBRADO 
Para fechamento da quadra, será instalado um alambrado em tubos de aço galvanizado 

2", e=2,63mm, pintados na cor azul, com tela tipo caracol, revestida em PVC, malha 5x5cm, cor 
verde; fixação embutida na viga de concreto de fechamento da quadra. 

 

2.7 QUADRA DE AREIA 
Internamente a quadra receberá uma camada de 20,0cm de areia fina. 
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2.8 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 
Deverá ser fornecido e instalado um conjunto de goleiras, 2 unidades, com dimensões de 

3,00 x 2,00m em tubos de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer 
com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4mm. 

 

              3 Considerações Finais 

 
A obra quando concluída, deverá ser limpa, livre de sobras de construção, entulhos. 

Não deverão aparecer marcas de tintas, argamassa, superfícies com manchas em qualquer 
peça, aparelho, vidro, metal ou maçaneta. Todos os equipamentos instalados deverão ser 
testados e estar em pleno funcionamento no ato da vistoria. 

 
 
 

Serafina Corrêa, 27 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 

Eng. Civil Guilherme Migliavacca 

CREA RS146.422 

Departamento de Engenharia 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal 

 



1.0 SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES

01.01 MUNICÍPIO Nivelamento e preparo no terreno (limpeza) m³ 0,00

01.02 99059 Locação da Obra, através de gabarito de tábuas m 60,00 Conforme Projeto Arquitetônico, perímetro da quadra

L1 L2 L3 L4

comprimento: 10,00 20,00 10,00 20,00 m

2.0 CONSTRUÇÃO DA QUADRA

02.01 90106
Escavação mecânica para valas de fundações, com 

retroescavadeira, am local de baixo nível de interferência
m³ 14,26 Conforme Projeto Arquitetônico e Estrutural

Comp. Lar. Alt Qtde Volume

Sapatas: 1,20 1,20 0,55 18,00 14,26 m³

02.02 96622
Lastro de brita. Fundo de todos os valos das sapatas + 

fundos das vigas; espessura de 5,0cm
m³ 0,77 Conforme Projeto Arquitetônico e Estrutural

Comp. Lar. Alt Qtde Volume

Sapatas: 0,60 0,60 0,05 18,00 0,32 m³

Viga: 60,00 0,15 0,05 1,00 0,45 m³

02.03 95957

Concreto armado fck 25,0 Mpa, armadura de aço e caixaria. 

Conforme Projeto Estrutural; Para sapatas de fundação + 

pilaretes de fundação

m³ 1,42 Conforme Projeto Arquitetônico e Estrutural

Comp. Lar. Alt Qtde Volume

Sapatas: 0,60 0,60 0,20 18,00 1,30 m³

Pilaretes: 0,15 0,15 0,30 18,00 0,12 m³

02.04 95957

Concreto armado fck 25,0 Mpa, armadura de aço e caixaria. 

Conforme Projeto Estrutural; Para vigas de fechamento da 

quadra

m³ 3,60 Conforme Projeto Arquitetônico e Estrutural

Comp. Lar. Alt Volume

Viga: 60,00 0,15 0,40 3,60 m³

02.05 88423
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica 

nas faces da viga de concreto
m² 57,00 Conforme Projeto Arquitetônico

Comp. Altura Qtde Área

Viga: face lateral interna 59,40 0,40 1,00 23,76 m²

Viga: face superior 60,00 0,15 1,00 9,00 m²

Viga: face lateral interna 60,60 0,40 1,00 24,24 m²

02.06 74244-1
Alambrado em tubos de aço 2", e=2,63mm, pintados na cor 

azul, com tela tipo caracol, reestida em PVC, malha 5x5cm, 
m² 332,64 Conforme Projeto Arquitetônico

Comp. Altura Qtde Área

perímetro da obra: 59,40 5,60 1,00 332,64 m²

02.07.1 74244-1

Portão de acesso em tubos de aço 2", e=2,63mm, pintados 

na cor azul, com tela tipo caracol, reestida em PVC, malha 

5x5cm, cor verde

m² 2,10 Conforme Projeto Arquitetônico

Comp. Altura Qtde Área

tamanho do portão: 1,00 2,10 1,00 2,10 m²

02.07.2 100323
Fornecimento e espalhamento de camada de areia fina, 

espessura de 20cm
m³ 39,40 Conforme Projeto Arquitetônico

Comp. Lar. Alt Qtde Volume

quadra de areia: 19,70 10,00 0,20 1,00 39,40 m³

02.07.3 25398
Conjunto de goleiras, 2 unidades, 3,00 x 2,00m em tubos de 

aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em 
cj 2,00 Conforme Projeto Arquitetônico

Serafina Corrêa, 26 de agosto de 2020.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca

Crea RS 146.422

Departamento de Engenharia

CÓDIGO 

REFERÊ

NCIA

DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA

END.: Rua da Vitória esquina Rua do Bem Estar, Loteamento Verdes Vales I

Memória de cálculo

DETALHAMENTO / ESPECIFICAÇÕESITEM
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ÁREA:

DATA:

VALOR

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

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES

01.01 MUNICÍPIO Nivelamento e preparo no terreno (limpeza) m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01.02 99059 Locação da Obra, através de gabarito de tábuas m 60,00 10,00 12,06 8,44 506,40 3,62 217,20 723,60 1,07%

Valor Total Item 01 506,40 217,20 723,60 1,07%

2.0 CONSTRUÇÃO DA QUADRA

02.01 90106
Escavação mecânica para valas de fundações, com 

retroescavadeira, am local de baixo nível de interferência
m³ 14,26 5,00 6,03 4,22 60,16 1,81 25,80 85,96 0,13%

02.02 96622
Lastro de brita. Fundo de todos os valos das sapatas + 

fundos das vigas; espessura de 5,0cm
m³ 0,77 84,00 101,30 70,91 54,88 30,39 23,52 78,40 0,12%

02.03 95957

Concreto armado fck 25,0 Mpa, armadura de aço e caixaria. 

Conforme Projeto Estrutural; Para sapatas de fundação + 

pilaretes de fundação

m³ 1,42 960,00 1.157,76 810,43 1.148,78 347,33 492,34 1.641,12 2,42%

02.04 95957

Concreto armado fck 25,0 Mpa, armadura de aço e caixaria. 

Conforme Projeto Estrutural; Para vigas de fechamento da 

quadra

m³ 3,60 1.000,00 1.206,00 844,20 3.039,12 361,80 1.302,48 4.341,60 6,40%

02.05 88423
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica nas 

faces da viga de concreto
m² 57,00 19,00 22,91 16,04 914,28 6,87 391,59 1.305,87 1,92%

02.06 74244-1

Alambrado em tubos de aço 2", e=2,63mm, pintados na cor 

azul, com tela tipo caracol, revestida em PVC, malha 5x5cm, 

cor verde; fixação embutida na viga de concreto de 

fechamento da quadra

m² 332,64 120,00 144,72 101,30 33.696,43 43,42 14.443,23 48.139,66 70,96%

02.07 74244-1

Portão de acesso em tubos de aço 2", e=2,63mm, pintados 

na cor azul, com tela tipo caracol, reestida em PVC, malha 

5x5cm, cor verde

m² 2,10 120,00 144,72 101,30 212,73 43,42 91,18 303,91 0,45%

02.08 100323
Fornecimento e espalhamento de camada de areia fina, 

espessura de 20cm
m³ 39,40 94,00 113,36 79,35 3.126,39 34,01 1.339,99 4.466,38 6,58%

02.09 25398

Conjunto de goleiras, 2 unidades, 3,00 x 2,00m em tubos de 

aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em 

primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 

4mm

cj 2,00 2.800,00 3.376,80 2.363,76 4.727,52 1.013,04 2.026,08 6.753,60 9,96%

Valor Total Item 03 46.980,29 20.136,21 67.116,50 98,93%

agosto de 2020

PREÇO UNITÁRIOCÓDIGO 

REFERÊ

NCIA

DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.
MATERIAL MÃO DE OBRA

Planilha Orçamentária Estimada

%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA 206,00 m²

ITEM

END.: Rua da Vitória esquina Rua do Bem Estar, Loteamento Verdes Vales I
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ÁREA:

DATA:

VALOR

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

agosto de 2020

PREÇO UNITÁRIOCÓDIGO 

REFERÊ

NCIA

DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.
MATERIAL MÃO DE OBRA

Planilha Orçamentária Estimada

%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA 206,00 m²

ITEM

END.: Rua da Vitória esquina Rua do Bem Estar, Loteamento Verdes Vales I

VALOR TOTAL EM R$

Total Geral do Orçamento 47.486,69 20.353,41 67.840,10 100,00%

20,60 %

112,66 %

Serafina Corrêa, 26 de agosto de 2020.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Valdir Bianchet

Crea RS 146.422 Prefeito Municipal

Departamento de Engenharia

* Encargos Sociais, de:

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: 18/06/2020; Data de Referência Técnica: 17/06/2020;

* 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.: Rua da Vitória esquina Rua do Bem Estar, Loteamento Verdes Vales I DATA:

Valor Item

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

R$ 723,60 R$ 723,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 723,60

1,07% 100,00% 100,00%

R$ 67.116,50 R$ 33.558,25 R$ 33.558,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.116,50

98,93% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

R$ 67.840,10 R$ 34.281,85 R$ 33.558,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.840,10

100,00% 50,53% 49,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Serafina Corrêa, 26 de agosto de 2020.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Valdir Bianchet

Crea RS 146.422 Prefeito Municipal
Departamento de Engenharia

VALOR TOTAL EM R$

1 SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES

2 CONSTRUÇÃO DA QUADRA

Cronograma físico financeiro
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA 206,00 m²

agosto de 2020

ITEM DISCRIMINAÇÃO
ESTIMATIVA PARCELAS MENSAIS
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Guilherme
Texto digitado
Os Encargos Sociais adotados foram: SEM DESONERAÇÃO / HORISTA.

Guilherme
Texto digitado

Guilherme
Texto digitado



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

Guilherme
Texto digitado

Guilherme
Texto digitado

Guilherme
Texto digitado

Guilherme
Carimbo



ART Número

10899755

88.597.984/0001-80

1,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS146422

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
88597984000180

LOT. VERDES VALES I 99250000

27/08/2020 27/08/2021

SERAFINA CORRÊA RS

NENHUMA EMPRESA

GUILHERME MIGLIAVACCA

Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil

25 DE JULHO 202

RUA DA VITÓRIA, ESQUINA RUA DO BEM ESTAR

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$):

Projeto Edificações - Arquitetônico 206,00 M²
Projeto Fundações Superficiais 206,00 M²
Projeto Estruturas - Concreto Armado 206,00 M²
Projeto Estruturas - Outras 206,00 M²
Memorial Edificações - Arquitetônico 1,00 UN
Orçamento Edificações - Arquitetônico 1,00 UN
Observações QUADRA DE AREIA VERDES VALES I 1,00 UN
Projeto Estruturas - Muros de Contenção 62,45 M²
Fiscalização FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 31/08/2020

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




















