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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 INTRODUÇÃO 
 
 O presente projeto destina-se à orientação para a execução de Faixas Elevadas de 
Travessia de Pedestres em Ruas do Município de Serafina Corrêa, com o objetivo de 
melhorar a condição de acessibilidade e segurança na circulação dos pedestres e 
concomitantemente a redução de velocidade dos condutores de veículos automotores. 
 
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 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. 
  
 

2 CONSIDERAÇÕES 

 
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 A proposta de instalação de Faixas Elevadas de Travessia de pedestres se dá por 
diversos fatores que a Administração Pública vem buscando para melhorar o Trânsito de 
Serafina Corrêa. Entre esses fatores, podemos elencar: 
 - Diversas reuniões e sugestões do Departamento de Engenharia e Departamento 
de Trânsito do Município aos gestores públicos quanto aos problemas e possíveis 
soluções; 
 - Observância pela população, Brigada Militar, Câmara de Vereadores e Poder 
Público do não cumprimento das Leis de Trânsito pelos condutores, principalmente 
quanto ao desrespeito dos limites de velocidade das vias. Também a falta de consciência 
dos pedestres de utilizarem as faixas de segurança existentes no Município; 
 - Estudo e emissão de Projeto de Alteração, Fiscalização e Implantação de 
equipamentos de segurança no trânsito de Serafina Corrêa, elaborado pelo Policial Militar 
Fábio Lopes, que atua na área do trânsito dentro da Corporação Militar; 
 - Projeto de Avaliação de Mobilidade Urbana e Trânsito, elaborado pelo Arquiteto e 
Urbanista Giovani Piva, contratado pela Administração para realização do estudo; 
 - Relatório Final da Comissão Especial de Estudos Sobre os Problemas do 
Trânsito, constituída pela Câmara de Vereadores; 
  
 



 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 
 
 Após a análise das propostas, e dos pedidos da população para tomada de 
providências, com base nas sugestões apresentadas nos documentos e reuniões acima 
citadas, a Prefeita deferiu a elaboração de projeto executivo para implantação de faixas 
elevadas no Município de Serafina Corrêa. Os aspectos técnicos das referidas elevadas, 
seguirão a Resolução n.º 495/2014 do CONTRAN. 
 
 

3 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

 
3.1 ARQUITETURA 
 
     3.1.1 Critérios Resolução n.º 495/2014 - CONTRAN 
 
3.1.1.1 Características e Dimensões das Elevadas 
 
 Padronização das soluções de engenharia de tráfego. Essa padronização propícia 
aos condutores e pedestres o mesmo entendimento de fluxo de pedestres e veículos em 
todo território nacional, quando a existência de Faixas Elevada de Travessia. 
 A faixa elevada para travessia de pedestres é aquela implantada no trecho da pista 
onde o pavimento é elevado conforme critérios e sinalização definidos pela Resolução; 
 Deve apresentar as seguintes dimensões: 

I – Comprimento: 
igual à largura da pista, garantindo as condições de 
drenagem superficial; 

II – Largura da plataforma: 
de no mínimo 4,00m, garantindo as condições de 
drenagem superficial; 

III – Rampas: 
é em função da altura da faixa elevada, com 
inclinação adotada de 10%, obtendo rampas com 
1,00m de comprimento; 

IV – Altura: 
é igual à altura da calçada, estipulada em uma altura  
de 12 cm; 

V – Inclinação: 
no sentido da largura deve ser de no máximo 3% e 
no sentido do comprimento deve ser de no máximo 
5%; 

 
 As faixas elevadas serão implantadas em vias que possuem velocidade máxima 
permitida de 40 km/h. 
 A implantação das faixas elevadas para travessia de pedestres deverá ser 
acompanhada da devida sinalização, que são: 
 
 
 
 



 

 

I –  Advertências: 

placas de Advertência, “Passagem de Pedestres”, A-
32b, acrescidas da informação complementar “Faixa 
Elevada”: antes da faixa com a indicação de distância 
até a mesma; junto da faixa com seta de posição; 

II – Demarcações: 
demarcação em forma de triângulo na cor amarela 
sobre o piso da rampa de acesso da faixa elevada 
para travessia de pedestres; 

 

demarcação de faixa de pedestres na área plana da 
Faixa elevada para travessia de pedestres, conforme 
critérios estabelecidos no Volume IV – Sinalização 
Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de 
Trânsito do CONTRAN; 

 

linha de retenção, implantada de acordo com o 
disposto no Volume IV – Sinalização Horizontal, do 
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do 
CONTRAN; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagem ilustrativa da Faixa Elevada: 
 

 

 

 

 



 

 

3.2 CONSTRUÇÃO 
 
     3.2.1 Limpeza 
 
 Antes da execução dos elementos da elevada, a área de intervenção deverá ser 
limpa com auxílio de jato de alta pressão. 
 
     3.2.2 Argamassa colante 
 
 Sobre a pavimentação existente, deverá ser aplicada argamassa colante AC-III 
para posterior assentamento do piso intertravado de concreto. 
 
     3.2.3 Patamar 
 
 Execução do patamar em piso intertravado, com bloco retangular de concreto, 
20x10cm, espessura de 10cm; fornecimento, assentamento com argamassa colante AC-
III e rejuntamento com cimento. 
 
     3.2.4 Armadura - ferragem 
 
 Conjunto de barras de aço, em forma de malha com estribos, que ficarão dentro do 
concreto armado para dar rigidez das rampas das elevadas. Serão de ferro 10 mm 
montadas em forma de malha com espaçamento de 14 cm cada. Deverá ser engastada 
no piso existente. 
 
     3.2.5 Rampas de Concreto 
 
 Mistura de água, cimento, areia e pedra britada, que forma uma massa compacta e 
rígida. Para a construção das rampas de acesso das elevadas deverá ser utilizado 
concreto usinado, com no mínimo fck = 40 MPa de resistência e com acelerador de 
pega. O concreto deverá ser lançado nas formas já montadas, vibrado e acabado. 
Somente deverá ser desformado quando curado. 
 
     3.2.6 Sinalização horizontal 
 
 Pintura com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de 
vidro. Deverá ser aplicado nas rampas de acesso da elevada, conforme delimita os 
anexos da Resolução n.º 195/2014 do CONTRAN, em forma de triângulos na cor 
amarela. Deverá ser aplicado no patamar da elevada, faixa de pedestres, conforme 
orientação do Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de 
Trânsito do CONTRAN. Deverá ser aplicado antes da elevada, faixa de retenção, 
conforme orientação do Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de 
Sinalização de Trânsito do CONTRAN; 
 
     3.2.7 Sinalização vertical 
 
 Instrumento padronizado obrigatório para orientação e informação aos condutores 
de veículos. Serão instaladas conforme orientação da Resolução n.º 195/2014 do 



 

 

CONTRAN. 
 A 50,00 m (cinquenta metros) da elevada, deverá ser instalada placa de 
Advertência de existência de Faixa Elevada, conforme placas de Advertência, “Passagem 
de Pedestres”, A-32b, acrescidas da informação complementar “Faixa Elevada” e 
indicação de distância até a mesma. 
 Junto a elevada, deverá ser instalada placa de Advertência de indicando a Faixa 
Elevada, conforme placas de Advertência, “Passagem de Pedestres”, A-32b, acrescidas 
da informação complementar “Faixa Elevada” e com seta de posição da mesma. 
 A sinalização vertical deverá ser fixada em poste de ferro galvanizado, 50 mm. O 
poste será chumbado no passeio público por base de sustentação em concreto 
fck=15MPa. 
 
     3.2.8 Sustentação placas 
 
 Tubos de sustentação em ferro galvanizado 50mm, inclui assentamento e fixação 
das placas, C=3,0m – Tubo aço galv c/ costura Din 2440/NBR 5580 classe média DN 2" 
(50mm) e=3,65mm – 5,10kg/m. 
 
     3.2.9 Base sustentação placas 
 
 Base de sustentação em concreto (30x30x40) - Concreto fck=15mpa (1:2,5:3), 
incluído preparo mecânico, lançamento e adensamento. 
 
     3.2.10 Grade metálica 
 
 Grade metálica de ferro fundido para canaleta e passagem de águas pluviais, 
largura de 20,0 cm conforme previsto em Projeto, devendo ser fornecidas e devidamente 
fixadas no local. 
 
 

4 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. 

 

Serafina Corrêa, 10 de agosto de 2021. 
 

 

 

EEnngg..  CCiivviill    GGuuiillhheerrmmee  MMiigglliiaavvaaccccaa  

CCRREEAA  RRSS  114466..442222  

DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  EEnnggeennhhaarriiaa 

VVaallddiirr  BBiiaanncchheett  
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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. Condição de execução 
7. Prazo Contratual 
8. Prazo de Execução 
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 Projeto a seguir é parte integrante da Política de Mobilidade Urbana do Município, 
visando a execução de Faixas de Pedestres Elevadas em Vias Públicas do Município. 
 

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

 
3. OBJETO: 

Contratar empresa sob o regime de execução indireta, empreitada por preço unitário, 
para execução de FAIXAS ELEVADAS em diversos pontos do Município. 
 
As Faixas Elevadas serão executadas por sistema de Tarefas solicitadas à 
empresa vencedora do certame. Cada Faixa Elevada será considerada como 
uma Tarefa, e será solicitada formalmente, indicando o local, as características 
técnicas e o orçamento de cada uma.  

 
4. JUSTIFICATIVAS: 

A proposta de instalação de Faixas Elevadas de Travessia de pedestres se dá por 
diversos fatores que a Administração Pública vem buscando para melhorar o Trânsito 



 

 

de Serafina Corrêa. Entre esses fatores, podemos elencar: 
 - Diversas reuniões e sugestões do Departamento de Engenharia e Departamento 
de Trânsito do Município aos gestores públicos quanto aos problemas e possíveis 
soluções; 
 - Observância pela população, Brigada Militar, Câmara de Vereadores e Poder 
Público do não cumprimento das Leis de Trânsito pelos condutores, principalmente 
quanto ao desrespeito dos limites de velocidade das vias. Também a falta de 
consciência dos pedestres de utilizarem as faixas de segurança existentes no 
Município; 
 - Estudo e emissão de Projeto de Alteração, Fiscalização e Implantação de 
equipamentos de segurança no trânsito de Serafina Corrêa, elaborado pelo Policial 
Militar Fábio Lopes, que atua na área do trânsito dentro da Corporação Militar; 
 - Projeto de Avaliação de Mobilidade Urbana e Trânsito, elaborado pelo Arquiteto e 
Urbanista Giovani Piva, contratado pela Administração para realização do estudo; 
 - Relatório Final da Comissão Especial de Estudos Sobre os Problemas do Trânsito, 
constituída pela Câmara de Vereadores; 
 
O sistema de Preço Unitário por Tarefa se justifica pelos seguintes motivos: 
- as faixas elevadas são regulamentadas pela Resolução n.º 495/2014 – CONTRAN, 
que delimita as dimensões mínimas de comprimento e sinalização necessária. A 
única variável é a largura da faixa elevada, que depende da largura da rua aonde ela 
será executada; 
- dessa forma, foi elaborado custos para execução considerando a unidade mínima, 
1,00m (um metro) de largura; onde, conforme a largura da rua, multiplicasse pelo 
custo unitário previsto, e teremos o custo da faixa elevada; 
- adicional ao custo da faixa elevada, somar-se-á o custo da sinalização vertical e 
das grades laterais, que são custos fixos por unidade de faixa executada. 
- assim, o custo de cada faixa elevada (tarefa) será: 
 
Preço Unitário = Lpista x Preço/metro de elevada + Preço Insumos/unidade de elevada 

 
Onde: 
Preço Unitário: custo total da elevada a ser executada 

Lpista: 
largura da pista, em metros, aonde a elevada será 
executada 

Preço/metro de elevada: o preço da unidade mínima, sendo de um metro 

Preço Insumos/unidade 
de elevada: 

preço dos elementos necessários para cada elevada, 
contemplando placas e grades de drenagem 

 
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 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 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. 

 
7. PRAZO CONTRATUAL: 12 meses a contar da Assinatura do Contrato. 

 
8. PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias a contar do Termo de Início de cada Tarefa. 

 
9. FISCAIS DO CONTRATO: 

Engenheiro Civil Reginaldo Gomes, 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: 

O resultado esperado pela Administração, através da execução desse objeto, espera 
maior acessibilidade a toda a população que transita no local, entre outros benefícios. 

 
 
SEÇÃO II 
 

12.  ESTUDOS BÁSICOS: 
Estudos realizados pela equipe do Departamento de Engenharia, pelo Policial Militar 
Fábio Lopes e pelo Arquiteto e Urbanista Giovani Piva 
 
Entre reuniões com Prefeito, Secretários e Departamento de Trânsito, chegamos a 
um total de 15 unidade de faixas elevadas em diversos pontos da cidade. 
Recebemos também 3 solicitações de entidades e associações de moradores para 
instalação de redutores de velocidade em pontos específicos. 
 
Temos um total de 18 unidades de faixas elevadas a serem executadas em diversos 
pontos da cidade, em ruas com diferentes larguras de gabarito. 
 
Então, sendo 18 unidades, com uma média de largura de pista de 9,00m, obtemos 
os parâmetros para estimar as quantidades máximas de metragem, unidades e 
valores a serem empregados no Objeto. 

  
13.  PROJETOS 

 13.1 Características Básicas de Projeto 
  Velocidade diretriz:  40 km/h 
  Tipo de Trafego:  Leve e Pesado 
  Tipo de Via:   Local 
   
 13.2 Projeto Geométrico 

O projeto geométrico foi detalhado tendo como base às condições de urbanização 
encontradas nas vias componentes do sistema viário. 

  
 13.3 Projeto das Elevadas 

13.3.1 Generalidades 

No presente estudo foram utilizados os elementos colhidos a partir da análise e das 
observações efetuadas em campo, e obedecendo a normativa da Resolução n.º 
495/2014 do CONTRAN. 
  

14.  ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

Os custos para a execução das elevadas são indicados na Planilha Orçamentária. 
Estão incluídos todos os custos decorrentes de mão de obra, encargos sociais, 
materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; não 



 

 

cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão das obras, sendo utilizado um 
BDI de 20,10%. 
Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na 
localidade, sendo pesquisados preferencialmente na tabela do SINAPI, elaborada 
em agosto de 2021. 
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, encontra-se em 
volume anexo a este Projeto Básico. 
 

16.  PEÇAS GRÁFICAS 
As pranchas contendo a graficação 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 Físico, contados a 
partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços de cada Tarefa. 

 
17.1 O pagamento ocorrerá conforme TERMO DE MEDIÇÃO emitido pela 
Fiscalização, com realização de medições a cada tarefa concluída, a partir da 
autorização de início da tarefa, 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. 

 
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, 10 de agosto de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Eng. Civil Guilherme Migliavacca 
CREA RS146.422 

Departamento de Engenharia 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PROJETO EXECUÇÃO FAIXAS ELEVADAS

LOCAL:

Obs: Base de quantitativos para Largura de 1,00m de elevada, considerando sua Comprimento de 6,00m no total (rampa + patamar + rampa); 

O Comprimento final de cada elevada dependerá da Largura da Rua, sendo necessário multiplicar pela largura da rua para os quantitativos finais

Código

SINAPI

1.0 EXECUÇÃO FAIXAS ELEVADAS

1.1 99814
Limpeza da área da elevada com jato de alta 

pressão
m² 6,00 Limpeza da base; comprimento total da elevada

C L A 

6,00 1,00 6,00 m² 

1.2 37595
Argamassa colante AC-III para assentamento do 

piso intertravado
kg 19,44 Quantidade para colar PVS no patamar da elevada

base SINAPI: código 99195

insumo 37595: 4,86 kg/m²

C* L A 

4,00 1,00 4,00 m² 

* comprimento do patamar

1.3 92401

Execução do patamar em piso intertravado, com 

bloco retangular de concreto, 20x10cm, espessura 

de 10cm; fornecimento, assentamento com 

argamassa colante AC-III e rejuntamento

m² 4,00 Quantidade para colar PVS no patamar da elevada

C* L A 

4,00 1,00 4,00 m² 

* comprimento do patamar

1.4 92794

Ferragem executadas tipo malha com estribos, 

ferro 10mm, espaçamento 14 cm, barras 

longitudinais, para rampas de acesso ao patamar 

(2 rampas)

kg 29,13 Quantidade para as rampas de acesso; 2 rampas

rampas de 1,00 de base, e 15cm de altura; forma triangular

largura de 1,00m

Formato das rampas: Formato da ferragem estribo: 

h= 0,12 m c b

C= 1,00 m a

cobrimento da armadura: 2,5cm 

a = 0,85 m

b = 0,10 m

c = 0,93 m

Ctotal= 1,88 m

qte barras peso

para estribos: estribos Cest. Rampas Total 10mm kg

7 1,88 2 26,32 m 0,617 16,24

barras longitudinais: qte barras peso

barras Cbarra Rampas Total 10mm kg

11 0,95 2 20,90 m 0,617 12,90

1.5 97094

Concretagem das rampas, com concreto usinado, 

fck=40MPa, com aditivo acelerador de pega, 

fornecimento, lançamento, vibrado, cura, 

acabamento

m³ 0,12 Quantidade para as rampas de acesso; 2 rampas

A L qtde V 

0,06 1,00 2 0,12 m³ 

1.6 102509

Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a 

base de resina acrílica com microesferas de vidro, 

cores amarela e branca, para Faixa de Pedestre e 

setas de acesso nas rampas

m² 1,80 Pintura de sinalização por largura de 1,00m de elevada

qte A (m²) A 

rampas de acesso - setas das rampas: 2 0,30 0,60 m² 

fixas de pedestres: qtde C L A 

1 3,00 0,40 1,20 m² 

Memória de Cálculo

Memória de Cálculo

Diversos

Item Descrição Unid. Quantitativo

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PROJETO EXECUÇÃO FAIXAS ELEVADAS

LOCAL:

Obs: Base de quantitativos para Largura de 1,00m de elevada, considerando sua Comprimento de 6,00m no total (rampa + patamar + rampa); 

O Comprimento final de cada elevada dependerá da Largura da Rua, sendo necessário multiplicar pela largura da rua para os quantitativos finais

Código

SINAPI

Memória de Cálculo

Memória de Cálculo

Diversos

Item Descrição Unid. Quantitativo

1.7 4813

Placa indicativa, em chapa de aço 1,5mm, placa de 

indicação de distância da elevada 40x60cm (2 un 

por elevada) e indicação da elevada 40x60cm (2 

un por elevada)

m² 0,96 Placas de Regulamentação e Advertência

qte A unit. A total 

placas de advertência - distância, 40x60cm: 2 0,24 0,48 m² 

placas de advertência - elevada, 40x60cm: 2 0,24 0,48 m² 

1.8 7696

Tubos de sustentação em ferro galvanizado 50mm, 

inclui assentamento e fixação das placas, C=3,0m 

– Tubo aço galv c/ costura Din 2440/NBR 5580 

classe media DN 2" (50mm) e=3,65mm – 5,10kg/m

m 12,00 Para sustentação das placas

comprimento de cada tubo: 3,00 m 

quantidade de placas: 4,00 unidade 

1.9 94975

Base de sustentação em concreto (30x30x40) - 

Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluído preparo 

mecânico, lançamento e adensamento

m³ 0,1440 Para sustentação das placas

quantidade de placas: 4,00 unidade 

volume para cada base: 0,036 m³ 

1.10
Comp. 

Item 2 PP 

013/2021

Grades metálicas de ferro fundido para canaleta de 

passagem de águas pluviais, larg=20cm, 

fornecimento e assentamento

m 8,00 Para drenagem entre a faixa e o passeio público

quantidade por faixa elevada: 2 unidade 

comprimento de cada grade: 4,00 m 

Serafina Corrêa, 10 de agosto de 2021.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca

CREA RS 146.422

Departamento de Engenharia

Página 2 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PROJETO EXECUÇÃO FAIXAS ELEVADAS

LOCAL:

Código

SINAPI s/BDI c/BDI Material Mão De obra

EXECUÇÃO FAIXAS ELEVADAS

1.0 Preço da unidade mínima /m

1.1 99814
Limpeza da área da elevada com jato de alta 

pressão
6,00 m² 1,50 1,80 1,26 0,54 7,56 3,24 10,80 

1.2 37595
Argamassa colante AC-III para assentamento do 

piso intertravado
19,44 kg 1,80 2,16 1,51 0,65 29,35 12,64 41,99 

1.3 92401

Execução do patamar em piso intertravado, com 

bloco retangular de concreto, 20x10cm, espessura 

de 10cm; fornecimento, assentamento com 

argamassa colante AC-III e rejuntamento

4,00 m² 65,80 79,03 55,32 23,71 221,28 94,84 316,12 

1.4 92794

Ferragem executadas tipo malha com estribos, 

ferro 10mm, espaçamento 14 cm, barras 

longitudinais, para rampas de acesso ao patamar 

(2 rampas)

29,13 kg 13,71 16,47 11,53 4,94 335,92 143,93 479,85 

1.5 97094

Concretagem das rampas, com concreto usinado, 

fck=40MPa, com aditivo acelerador de pega, 

fornecimento, lançamento, vibrado, cura, 

acabamento

0,12 m³ 479,80 576,24 403,37 172,87 48,40 20,74 69,14 

1.6 102509

Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a 

base de resina acrílica com microesferas de vidro, 

cores amarela e branca, para Faixa de Pedestre e 

setas de acesso nas rampas

1,80 m² 19,10 22,94 16,06 6,88 28,91 12,38 41,29 

671,42 287,77 959,19 

Metragem total prevista para Licitação 162,00 m para Pregão (preço /m): 108.770,04 46.618,74 155.388,78 

Subtotal  para 1,00m de largura de faixa elevada (preço por metro de faixa elevada)

Planilha Orçamentária

Diversos 

Item Descrição Quant. TOTALUnid
Valor SINAPI

Material M.Obra
TOTAL

Página 1 de 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PROJETO EXECUÇÃO FAIXAS ELEVADAS

LOCAL:

Código

SINAPI s/BDI c/BDI Material Mão De obra

Planilha Orçamentária

Diversos 

Item Descrição Quant. TOTALUnid
Valor SINAPI

Material M.Obra
TOTAL

Insumos para cada faixa elevada /unid

1.7 4813

Placa indicativa, em chapa de aço 1,5mm, placa 

de indicação de distância da elevada 40x60cm (2 

un por elevada) e indicação da elevada 40x60cm 

(2 un por elevada)

0,96 m² 225,00 270,23 189,16 81,07 181,59 77,83 259,42 

1.8 7696

Tubos de sustentação em ferro galvanizado 50mm, 

inclui assentamento e fixação das placas, C=3,0m 

– Tubo aço galv c/ costura Din 2440/NBR 5580 

classe media DN 2" (50mm) e=3,65mm – 5,10kg/m

12,00 m 111,15 133,49 93,44 40,05 1.121,28 480,60 1.601,88 

1.9 94975

Base de sustentação em concreto (30x30x40) - 

Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluído preparo 

mecânico, lançamento e adensamento

0,1440 m³ 371,30 445,93 312,15 133,78 44,95 19,26 64,21 

1.10
Comp. 

Item 2 PP 

013/2021

Grades metálicas de ferro fundido para canaleta 

de passagem de águas pluviais, larg=20cm, 

fornecimento e assentamento

8,00 m 170,75 205,07 143,55 61,52 1.148,40 492,16 1.640,56 

2.496,22 1.069,85 3.566,07 

Quantidades de elevadas previstas: 18,00 unid para Pregão: 44.931,96 19.257,30 64.189,26 

R$ 153.702,00 R$ 65.876,04 R$ 219.578,04

OBSERVAÇÕES:

20,10%

Serafina Corrêa, 10 de agosto de 2021.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Valdir Bianchet

CREA RS 146.422 Prefeito Municipal 

Departamento de Engenharia

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

* Todos os serviços acima foram baseados nas Tabelas SINAPI (SEM Desoneração). Data de referência Técnica:  17/07/2021.; Data de Preços: 15/07/2021

* 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. 

Subtotal para cada faixa elevada (preço por unidade de faixa elevada)

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

Total para Pregão:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PROJETO EXECUÇÃO FAIXAS ELEVADAS

LOCAL: Diversos 

Item Descrição 10 dias % 20 dias % 30 dias % T (%)

1.0 EXECUÇÃO FAIXAS ELEVADAS

1.1 Limpeza da área da elevada com jato de alta pressão

1.2
Argamassa colante AC-III para assentamento do piso 

intertravado

1.3

Execução do patamar em piso intertravado, com bloco 

retangular de concreto, 20x10cm, espessura de 10cm; 

fornecimento, assentamento com argamassa colante AC-

III e rejuntamento

1.4

Ferragem executadas tipo malha com estribos, ferro 

10mm, espaçamento 14 cm, barras longitudinais, para 

rampas de acesso ao patamar (2 rampas)

1.5

Concretagem das rampas, com concreto usinado, 

fck=40MPa, com aditivo acelerador de pega, 

fornecimento, lançamento, vibrado, cura, acabamento

1.6

Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de 

resina acrílica com microesferas de vidro, cores amarela e 

branca, para Faixa de Pedestre e setas de acesso nas 

rampas

1.7

Placa indicativa, em chapa de aço 1,5mm, placa de 

indicação de distância da elevada 40x60cm (2 un por 

elevada) e indicação da elevada 40x60cm (2 un por 

elevada)

1.8

Tubos de sustentação em ferro galvanizado 50mm, inclui 

assentamento e fixação das placas, C=3,0m – Tubo aço 

galv c/ costura Din 2440/NBR 5580 classe media DN 2" 

(50mm) e=3,65mm – 5,10kg/m

1.9

Base de sustentação em concreto (30x30x40) - Concreto 

fck=15mpa (1:2,5:3) , incluído preparo mecânico, 

lançamento e adensamento

1.10

Grades metálicas de ferro fundido para canaleta de 

passagem de águas pluviais, larg=20cm, fornecimento e 

assentamento

Execução por unidade solicitada em cada tarefa - 35 - 35 - 30 100

Serafina Corrêa, 10 de agosto de 2021.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Valdir Bianchet

CREA RS 146.422 Prefeito Municipal 
Departamento de Engenharia

Cronograma Físico-Financeiro



Diversos pontos do Município

Projeto Faixas Elevadas

Estado do Rio Grande do Sul - DAER

Faixas Elevadas para Pedestres
Valdir Bianchet

Av. 25 de Julho, nº 202

CNPJ:88.597.984/0001-80

Planta de Situação / Localização

Guilherme Migliavacca
Crea RS-146.422

indicada 01

SERAFINA CORRÊA - RS
PREFEITURA MUNICIPAL

Agosto 2021Gui
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B

B

A

A

Piso Tátil

Direcional

Grelha Metálica 20x400cm

 com barras chatas

longitudinais
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com barras chatas

longitudinais

DETALHE B

DETALHE A

largura da pista de rolamento

variável conforme largura da pista
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Crea RS-146.422 Agosto 2021

Projeto Faixas Elevadas

Execução de Faixas Elevadas - Serafina Corrêa

Modelo de execução

Projeto Faixas Elevadas padrão

Resolução n.º 495/2014 - CONTRAN
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DETALHE A
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DETALHE B

H= comprimento da rampa

h= altura do triângulo

l= largura da linha na faixa

de travessia de pedestres

e= espaçamento entre as

linhas

d= (e - 0,10m)/2

CORTE A-A
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Grelha Metálica 20x400cm

com barras chatas longitudinais
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Medições devem ser confirmadas

em cada elevada individualmente.

Grelha Metálica 20x400cm

com barras chatas longitudinais
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