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PROJETO BÁSICO 
 
 O Projeto Básico foi elaborado em volume único, compreendendo os seguintes 
tópicos: 
 Seção I 

1. Apresentação 
2. Objeto 
3. Secretarias Municipais Requisitantes da Prestação dos Serviços 
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. Memória Fotográfica 
15. Orçamento e Cronograma 
16. Especificações Técnicas 
17. Peças Gráficas 

 18. Prazo de Execução, Condições de Pagamento e de Recebimento 
 

SEÇÃO I 
1. APRESENTAÇÃO 
O Projeto a seguir é uma solicitação por parte da Administração Municipal, visando a 

execução de Pavimentação Asfáltica em trecho da Rua dos Lírios, Distrito de Silva Jardim, 
para atender ao Convênio n.º 924820/2021 com o Ministério do Desenvolvimento Regional. 

É contemplada com o presente Projeto a seguinte Via: 

 
LOGRADOURO TRECHO EXTENSÃO LARGURA ÁREA 

Rua dos Lírios - Trecho 
01 – Distrito de Silva 

Jardim 

Início no pavimento existente 
+290,00m da Rua 

22,00m Média 8,95m 
2.340,90 m² 268,00m 8,00 m 

 

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

 
3. OBJETO: 
Contratar empresa sob o regime de execução indireta, por empreitada global, para 

execução de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em Trecho da RUA DOS LÍRIOS, Distrito de 
Silva Jardim. 
 



 

 

 
4. JUSTIFICATIVA: 
Termo de Convênio aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme 

Operação n.º 1.081.954-62/2021. 
 

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; 
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. 

 
8. PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias. 

 
9. FISCAL 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 e melhores condições de trafego a toda a população que transita no 
local, entre outros benefícios. 
 
SEÇÃO II 

12.  ESTUDOS BÁSICOS: 
12.1 Estudos Topográficos 
12.1.1 Considerações gerais 
Os estudos topográficos foram executados pela equipe técnica do Departamento de 

Engenharia do Município, sendo desenvolvidos basicamente a partir das seguintes 
atividades: 

Levantamento do eixo da rua objeto da intervenção; 
Levantamento das seções transversais; 
Levantamentos especiais, Cadastro, Drenagem, estrada existente, etc; 

 
 12.1.2 Metodologia 

A metodologia utilizada para o levantamento topográfico teve como base o 
processo convencional de topografia. Os serviços foram executados pela 
equipe de Engenharia da Prefeitura Municipal, de acordo com o que será 
comentado a seguir: 
a) Levantamento do Eixo 

O Levantamento do eixo foi efetuada com o emprego de trenas. O 
Levantamento foi feito onde se fez necessário, de modo que fosse possível a 
determinação de todos os elementos das curvas e pontos notáveis de 
interesse no projeto. 
b) Seções Transversais 
As seções transversais foram levantadas em todos os pontos da linha do eixo 
locado e materializadas de forma a ser obter o detalhamento transversal da 
faixa de interesse ao projeto. 
c) Levantamentos Especiais 
Como levantamento especial foi realizado um cadastro geral das benfeitorias 



 

 

e imóveis ao longo de toda a extensão dos acessos, sujeito às interferências 
do projeto. 
 

 12.1.3 Apresentação dos Resultados 

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

 
12.2 Estudos Geotécnicos 

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

13.  PROJETOS 

13.1 Características Básicas de Projeto 
  Velocidade diretriz:  40 km/h 
  Tipo de Trafego:  Leve/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. 
As vias em questão possuem as seguintes características: 

Logradouro Extensão Largura 

Trecho da Rua dos Lírios 290,00 m 8,00 m 

O graide projetado para a via corresponde ao existente no local. 
  
 13.3 Projeto de Pavimentação 

  13.3.1 Generalidades 

No presente estudo foram utilizados os elementos colhidos a partir da anáclase das 
observações efetuadas em campo, sendo definido o revestimento em CBUQ, (Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente, conhecido como Asfalto), como a opção a ser adotado para 
as vias. 
 

14.  MEMÓRIA FOTOGRÁFICA 

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

15.  ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

Os custos para a execução de pavimentação das ruas em questão perfazem o montante 
indicado na Planilha Orçamentária. 

Estão incluídos todos os custos decorrentes de mão de obra, encargos sociais, materiais 
de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; não cabendo nenhum 
ônus adicional para a conclusão das obras, sendo utilizado um BDI de 20,10%. 



 

 

Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na localidade, 
sendo pesquisados preferencialmente na tabela do SINAPI, elaborada em Janeiro de 2022. 

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. 

 
 

Origem dos recursos do 
projeto 

Concedente 
MDR 

Contrapartida 
Município 

Total 

Convênio n.º 924820/2021 R$ 287.306,00 R$ 162.864,49 R$ 450.170,49 

 



 

 

Obs.: Na proposta a ser apresentada pelas empresas interessadas, NENHUM ITEM poderá 
ter valor superior ao orçado pelo Município. 

Obs.: A Planilha Orçamentária fornecida será a padrão Caixa, utilizada para 
contratação do Convênio. Nessa planilha não há separação dos valores entre Material e 
Mão de Obra, pois é considerado o valor Global da obra. 

Na Proposta Financeira, a empresa licitante deverá informar o PERCENTUAL de Material 
e de Mão de Obra à ser aplicado no Orçamento, conforme modelo: 

 

Especificação do Objeto Valor Global 
%  e R$ para 

Material 
% e R$ para 
Mão de Obra 

Execução de Pavimentação 
Asfáltica trecho Rua dos 
Lírios – Distrito de Silva 
Jardim, contemplando: pista 
de rolamento, calçada, 
drenagem pluvial e 
sinalização viária 

100% 
 

R$ 450.170,49 

80,0% 
 

R$ 360.136,39 

20,0% 
 

R$ 90.034,10 

  

16.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MEMORIAL DESCRITIVO 
O Memorial Descritivo, com as Especiações Técnicas do Projeto, encontra-se em 

volume anexo, Anexo II e este Projeto Básico. 
 

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

 
18.  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. 
 

18.1 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. 
 

18.2 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; 
 

18.3 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. 
  
 

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, 25 de Maio de 2022. 
 
 
 
 
 

Eng. Civil Guilherme Migliavacca 
CREA RS146.422 

Departamento de Engenharia 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 
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MEMORIAL DESCRITIVO R.00 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA – RS 
LOCAL: 

 
LOGRADOURO TRECHO EXTENSÃO LARGURA ÁREA 

Rua dos Lírios - Trecho 
01 – Distrito de Silva 

Jardim 

Início no pavimento existente 
+290,00m da Rua 

22,00m Média 8,95m 
2.340,90 m² 

268,00m 8,00 m 

 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
I. A OBRA 

1. Este Memorial tem como objetivo especificar os serviços a serem realizados na 
Pavimentação Asfáltica no trecho da Rua descrita acima. 

2. Será realizado pavimentação asfáltica sobre rua de chão batido. 
3. Essa pavimentação tem função de proporcionar um melhor fluxo do trafego, 

oferecendo uma nova opção de escoamento, desafogando o trânsito de outras vias. 
 
II. MATERIAIS 

1. A não ser quando especificado em contrário, os materiais serão todos nacionais, de 
primeira qualidade e obedecerão às normas e condições da ABNT. 

2. Todo os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 
memorial. 

3. A expressão ''de primeira qualidade’', quando citada, tem nas presentes 
especificações, o sentido que lhe, usualmente dado no comércio, indica quando 
existirem diferentes graduações de qualidade de um mesmo produto, a gradação 
de qualidade superior. 

4. É vedado à empreiteira manter no canteiro de obras quaisquer materiais que não 
satisfaçam às condições destas especificações. 

5. Na falta de algum produto especificado no mesmo deverá ser substituído por outro 
de igual ou superior qualidade comprovada. 

 

III. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO 
1. A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de 

profissionais sem impedimentos legais e ou de saúde. 
2. A obra e suas instalações deverão ser entregues completas, limpas e em condições 

de funcionar plenamente. 
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3. A empreiteira se responsabilizará por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha 
a ocorrer na obra por falta de segurança, falta de equipamentos adequados tanto 
de trabalho quanto de segurança dos empregados. 

 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

1.1 Mobilização 
Deslocamento do equipamento que será utilizado para realizar os serviços 

de pavimentação. Composto por caminhão cavalo mecânico com carreta 
prancha para transporte dos demais equipamentos. 

DMT considerado de 60 km, do pátio da empresa até trecho da estrada a ser 
pavimentada. 

 
1.2 Placa de Obra 

Placa da obra padrão Governo Federal, obedecendo as dimensões, layout, 
coloração e dizeres. 

Devido ser uma obra com recursos do Governo Federal, deverá ser instalada 
uma Placa de Obra padrão do Governo Federal, com dimensões de 3,00 x 
1,50m, com layout padrão do Governo, conforme Manual Visual de Placas e 
Adesivos de Obras, disponibilizados pela Caixa Econômica Federal no site: 
https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-
adesivos-obras/Manual-Placa-de-Obras.pdf 

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

Os dizeres deverão ser solicitados ao fiscal do Contrato, para informações e 
aprovação do layout da placa antes de sua confecção e instalação. 

 
1.3 Serviços Topográficos 

Serviços de topografia planialtimétrico para marcação e delimitação dos 
elementos e gabarito da rua a ser pavimentada. Inclui a demarcação da pista 
de rolamento e sistema de drenagem, conforme Projeto Técnico. 

 

2 – DRENAGEM 
 

2.1 Bocas de Lobo 60x60x60cm 
Nos pontos indicados, pt1-pt2, pt7-pt8, pt9-pt10 e pt13-pt14, deverão ser 

executadas Boca de Lobo quadrada em alvenaria, com tijolos maciços, 
revestidas com argamassa, tendo dimensões de acabamento internas de 
0,60x0,60x0,60 m e com fornecimento e fixação de grade de ferro em barra 
chata 1 ¼” x 1 ¼”, com barras de reforço de ferro redondo de 1” – dimensões 
80 cm x 80 cm. O fundo de cada boca de lobo será em lastro de concreto. 

Incluso serviços de maquinário para abertura do buraco para execução da 
boca de lobo. 

 
2.2 Tubulação 400mm 

Nos trechos indicados no Projeto Técnico, deverá ser instalada rede de 
drenagem pluvial, ao lado da pista, com tubos de concreto armado, Classe PA-

https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual-Placa-de-Obras.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visual-placas-adesivos-obras/Manual-Placa-de-Obras.pdf
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1, diâmetro de 400mm. Deverá ser verificada a inclinação da rede para garantir 
o fluxo das águas.  

Incluso no serviço: serviços de maquinário para abertura da vala, base de 
assentamento da tubulação em pó de brita, rejuntamento dos tubos, 
acabamento e reaterro compactado da vala. 

Tubulação para proporcionar a passagem da via às propriedades existentes 
durante o trecho a ser pavimentado. 

 
2.3 Calhas/Canaletas 400mm 

Nos trechos indicados no Projeto Técnico, deverá ser instalada rede de 
drenagem pluvial, ao lado da pista, com calhas/canaletas de concreto simples, 
tipo meia cana, diâmetro de 400mm. Deverá ser verificada a inclinação da rede 
para garantir o fluxo das águas.  

Incluso no serviço: serviços de maquinário para abertura da vala, base de 
assentamento em pó de brita, rejuntamento das canaletas e acabamento. 
 

3 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ 
 

3.1 Regularização 
Devido ao nível e tipo de material existente no local, deverá ser executada o 

corte do subleito, retirando uma camada de 20,0cm (vinte centímetros) do 
material existente. 

Esse material deverá ser depositado em local indicado pelo Município, pois 
não terá serventia no gabarito da Estrada. 

A superfície acabada não deverá apresentar depressões que permitam o 
acúmulo de água. 

Após a retirada da camada de 20,0 cm do leito existente, deverá ser 
providenciada a compactação do terreno com rolo vibratório. 

 
3.2 Sub-base 

Após a regularização do solo natural, deverá ser executada de sub-base com 
pedra rachão, com camada de 12,0 cm compactada. Incluso fornecimento, 
espalhamento e compactação. 

 
3.3 Base 

Esta especificação se aplica à execução de base de brita granular constituída 
de pedra britada graduada, cuja curva granulométrica deverá se enquadrar nas 
faixas especificadas pelo DAER (espec. 08/1991), o produto deverá atender as 
imposições granulométricas da faixa seguinte: 

  PENEIRA   % QUE PASSA 
       2”     100 % 
      1½”         90 % - 100 % 
      3/4”         50 % - 85 % 
      3/8”         34 % - 60 % 
      n° 4         25 % - 45 % 
      n° 40         8 % - 22 % 
      n° 200         2 % - 9 % 
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Os serviços somente poderão ser iniciados, após a conclusão da sub-base e 
aceitação pelo Município.  
 Será executado em conformidade com as seções transversais tipo do projeto, 
e compreenderá as seguintes operações: fornecimento, transporte, mistura 
espalhamento, compactação e acabamento, sendo que a mesma terá 
espessura de 12 cm após a compactação, conforme especificado no projeto. 

Os serviços de construção da camada de base deverão ser executados 
mecanicamente, constando o equipamento mínimo necessário: motoniveladora 
com escarificador; carro-tanque distribuidor de água; rolo compactador 
vibratório liso; caminhões basculantes para o transporte do material e 
carregadeira. Além destes, poderão ser utilizados outros equipamentos, aceitos 
pela Fiscalização. 

Será realizado ensaio de grau de compactação e teor de umidade e 
verificação do material na pista. 

 
3.4 Enchimento 

Com a base executada e compactada, deverá ser aplicada camada de 
enchimento e uniformização da base do logradouro com aplicação de pedrisco, 
espessura 5,0cm.  

 
3.5 Compactação 

Compactação do enchimento de pedrisco, utilizando rolo vibratório. 
 

3.6 Transporte de materiais britados 
Devido a não existência de jazidas de materiais britados no Município, esses 

deverão ser adquiridos em jazidas vizinhas, transportados em caminhões 
basculante, até uma Distância Média de Transporte de 30,0km (considerado 
de Serafina até entrada da cidade de Paraí, cidade com grande número de 
pedreiras/britadeiras da região). 

Os caminhões deverão possui sistema protetor da caçamba para evitar 
possíveis acidentes. 

 
3.7 Meio-Fio 

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

O meio-fio será de concreto pré-moldado com dimensões de 
(100x15x13x30) cm, comprimento, largura e altura. O mesmo deverá ser 
devidamente assentado no solo ficando em média 12,00 cm acima do 
calçamento pronto. Após a conclusão da pavimentação, o mesmo deverá ser 
devidamente rejuntado com argamassa de cimento e areia média traço 1:3. O 
escoramento será realizado com a execução do passeio público. 
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3.8 Imprimação da base 
É uma pintura de material betuminoso aplicada sobre superfície de base 

concluída antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, 
objetivando aumentar a coesão da superfície da base pela penetração da 
matéria betuminosa empregada.  

O ligante indicado para a imprimação é o CM-30, com taxa de aplicação de 
0,8 a 1,6 l/m². 

A área a ser imprimada deverá estar seca e limpa. É vedado proceder a 
imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior 
a 10°C ou ainda em condições desfavoráveis. 

A medição dos serviços é por m² de área imprimada. 
Fica de responsabilidade da contratada o fornecimento da emulsão asfáltica 

CM-30. 
Deverá seguir a Especificação DAER ES-P 12/91 
 

3.9 Pintura de Ligação para Capa 
Generalidade: 

Esta especificação se refere a materiais empregados, ao procedimento de 
execução e ao controle de qualidade da pintura asfáltica sobre a base, antes da 
execução da camada imediatamente superior, visando promover a aderência 
entre estas camadas. 

 
Materiais: 

Serão aplicados asfaltos emulsionados tipo RR-2C diluídos em água. 
A taxa de aplicação deve situar-se em 0,5 kg/m² de emulsão após a sua 

diluição em água, de 0,5 kg/m² na pintura antes da camada de CBUQ. 
Considera-se para C.B.U.Q, densidade compactada de 2.5548 Kg/m³ e teor 

de CAP de 6,0 %/ton. 
 

Equipamento e Execução: 
Todo o equipamento, ainda do início da execução da obra, deverá ser 

examinado pela Fiscalização e estar em perfeitas condições de funcionamento. 
Para a varredura da superfície a receber pintura de ligação utilizam-se, de 
preferência, vassouras rotativas. 

A distribuição do ligante deve ser feito por carros equipados com bomba 
reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a 
aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme. 

As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com 
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de 
espalhamento do ligante. 

Após a perfeita conformação geométrica de camada que irá receber a pintura 
de ligação, proceder-se-á a varredura de sua superfície, de modo a eliminar o 
material solto existente. 

Aplica-se a seguir o material betuminoso, na quantidade certa e da maneira 
mais uniforme. Este material betuminoso não deverá ser distribuído em dias de 
chuva, ou quando esta estiver eminente. 

A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e 
final das aplicações, devem-se colocar faixas de papel, transversalmente à 
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pista, de modo que o material betuminoso inicie e encerre da saia da barra de 
distribuição sobre essas faixas, as quais, a seguir, serão retiradas. Qualquer 
falha na aplicação do material betuminoso deverá ser de imediato corrigido. 

 
3.10 Construção do pavimento - Capa 

Generalidades: 
O concreto betuminoso é o revestimento flexível resultante da mistura à 

quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de 
enchimento e material betuminoso, espalhada de modo a apresentar, quando 
comprimida, a espessura a ser empregada será de 5,00cm, conforme o trecho 
especificado em Projeto. 

 
Materiais: 
Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: 

-Material asfáltico: será empregado CAP-50/70; 
-Agregados: 
a) O agregado graúdo será constituído de pedra de brita (proveniente de 

pedreira), e fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e substâncias 
nocivas. O valor máximo tolerado, no ensaio de desgastes Los Angeles é de 
50%, devendo apresentar perda não superior a 12%, em 5 ciclos. O índice de 
forma não deve ser inferior a 0,5. 

b) O agregado miúdo pode ser areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas 
partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada 
angulosidade, livre de torrões de argila e substâncias nocivas. Deverá 
apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 50%. 

 
Controles: 

- Graduação da Mistura de Agregados: 
Será executado o ensaio de granulometria da mistura dos agregados 

resultantes das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve 
manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias. 

 
- Temperatura: 
Serão efetuados, no mínimo, quatro medidas de temperatura por dia, em 

cada um dos itens abaixo discriminados: 
a) do agregado, do silo quente, usina; 
b) do ligante, na usina; 
c) da mistura betuminosa, saída no misturados na usina; 
d) da mistura, no momento do espalhamento e no início da rolagem na 

pista. 
 

- Acabamento da superfície: 
Durante a execução, deverá ser feito diretamente o controle de acabamento 

da superfície de revestimento com o auxílio de duas réguas, uma de 3,00m e 
outra de 0,90m, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, 
respectivamente. A variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de 
contato, não deve exceder a 0,5cm, quando verificada com qualquer uma das 
réguas. 



7 

 

 

 

- Controle Tecnológico: 
O controle tecnológico das obras de pavimentação executadas com recursos 

desse Projeto será obrigatório para o último desbloqueio de recursos. O ente 
federativo contratante exigirá da construtora, um Laudo Técnico de Controle 
Tecnológico com respectiva emissão ART/RRT de responsabilidade pela sua 
realização, e apensado a ele virão os resultados dos ensaios realizados em 
cada etapa dos serviços conforme exigências normativas do DNIT. Esses 
resultados serão entregues obrigatoriamente ao Contratante por ocasião do 
envio do último boletim de medição. O Laudo Técnico e os resultados dos 
ensaios farão parte da documentação técnica do contrato entre o Município com 
a Contratada, possibilitando, quando do aparecimento de problemas precoces 
no pavimento, a identificação dos mesmos a fim de subsidiar os reparos de 
responsabilidade do ente contratado, bem como da responsabilidade solidária 
da empresa executora dos serviços de pavimentação e controle tecnológico. Ao 
Contratante competirá, tão somente, a guarda dos documentos relativos ao 
controle tecnológico, não sendo necessária a emissão de nenhum parecer 
acerca dos mesmos. Os custos dos ensaios tecnológicos, por estarem 
embutidos nos preços dos serviços de pavimentação. 

O Controle Tecnológico deverá ser feito de acordo com as recomendações 
constantes nas “Especificações de Serviço (ES)” e normas do Departamento 
Nacional de Infra Estrutura de Transportes – DNIT, disponível no sítio: 
www.dnit.gov.br. 

 

3.11 Transporte do CAP 50/70 – da Distribuidora até a usina 
Considera o transporte do CAP 50/70 da Distribuidora até a Usina da 

empresa executora. 
o Teor de 6,0 %/ton de CAP 
o DMT = 160 km (Distância Média de Transporte) 
o Massa asfáltica: 2,5548 ton/m³ 

 

3.12 Transporte da massa asfáltica – da Usina até a Obra DMT até 30km 
Considera o transporte da massa asfáltica da Capa da Usina até a obra a 

ser executada. 
o DMT total = 60 km (Distância Média de Transporte) 
o DMT considerada no item: até 30 km 

 
3.13 Transporte da massa asfáltica – da Usina até a Obra adicional DMT 

 Considera o transporte da massa asfáltica da Capa da Usina até a obra a 
ser executada. 

o DMT total = 60 km (Distância Média de Transporte) 
o DMT considerada no item: adicional para DMT excedente a 30 km, 

dos 30 km até os 60 km.  
 
 
 
 
 

http://www.dnit.gov.br/
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4 – CALÇADAS E CIRCULAÇÃO 
 

4.1 Passeio Público 
Sobre o leito devidamente compactado e preparado, será espalhada uma 

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

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

O piso tátil será executado com blocos intertravados de concreto, 
retangulares, medindo 20x20cm, espessura 6cm, com os elementos táteis. A 
face superior das peças táteis deverá ficar nivelada com a superfície do 
passeio, deixando os elementos direcionais e de alerta, “gomos” salientes na 
calçada. 

O rejuntamento será com pó de pedra, e espessura média de 0,065cm. 
 

4.2 Faixa Elevada 
Como há descontinuidade de edificações nos lados do trecho da rua, o projeto 
contempla passeio público em frente aos lotes aonde há edificações. A solução 
adotada para a travessia de lado para o outro da rua, é a execução de uma Faixa 
de Pedestres Elevada. 
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: 
largura da pista, garantindo as condições de drenagem 
superficial; 

II – Largura da plataforma: 
de 4,00m, garantindo as condições de drenagem 
superficial; 

III – Rampas: 
é em função da altura da faixa elevada, com 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: 

placa de Advertência, “Passagem de Pedestres”, A-
32b, acrescidas da informação complementar “Faixa 
Elevada” com seta de posição; 
placa de Advertência, 50,00m antes da faixa com a 
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indicação de distância até a mesma; 

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; 

  
4.3 Grades 

Grade metálica de ferro fundido para canaleta e passagem de águas pluviais, 
em ambos os lados, largura de 20,0 cm e comprimento de 4,00 m, conforme 
previsto em Projeto, devendo ser fornecidas e devidamente fixadas no local. 

 
5 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

 Sinalização Horizontal - Trânsito 
Generalidades: 

O presente item descreve sucintamente o projeto de Sinalização Horizontal 
de trânsito tendo como objetivo principal a regulamentação de trafegabilidade 
da via.  

 
Materiais e Execução: 

A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado e cores 
que definem os diversos tipos de marcas viárias. 

Diversos materiais podem ser empregados na execução da sinalização 
horizontal. A escolha do material mais apropriado para cada situação deve 
considerar os seguintes fatores: natureza do projeto (provisório ou permanente), 
volume e classificação do tráfego (VDM), qualidade e vida útil do pavimento, 
frequência de manutenção, dentre outros. Na sinalização horizontal podem ser 
utilizadas tintas, massas plásticas de dois componentes, massas 
termoplásticas, plásticos aplicáveis a frio, películas pré-fabricadas, dentre 
outros. Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalização horizontal 
deve ser sempre retrorrefletiva. 

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico ou 
de concreto novos, deve ser respeitado o período de cura do revestimento. Caso 
não seja possível, a sinalização poderá ser executada com material temporário, 
tal como tinta de durabilidade reduzida; 

A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas 
ou qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao 
pavimento; 
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5.1 Sinalização Horizontal - Pista 

 
5.1.1 Marcas Longitudinais 

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de tráfego, 
definindo a parte da pista destinada à circulação de veículos, a sua divisão em 
faixas de mesmo sentido, a divisão de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo 
ou preferencial de espécie de veículo, as faixas reversíveis, além de estabelecer 
as regras de ultrapassagem e transposição. 

 
● As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou 
tracejadas, não têm poder de regulamentação, apenas ordenam os movimentos 
veiculares de sentidos opostos; 

 
● Linha simples contínua (LFO-1): 
Definição: A LFO-1 divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço 
disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a 
ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, 
exceto para acesso a imóvel lindeiro. 

 

Cor: Amarela. Tinta Acrílica Reflexiva. 
Dimensões: Esta linha deve ter largura definida em função da velocidade 
regulamentada na via, conforme quadro a seguir: 

 

VELOCIDADE 
V 

(km/h) 

LARGURA DA LINHA – l 
(m) 

< 80 0,12 

 
 

Colocação: Em geral é 
aplicada sobre o eixo da pista 
de rolamento, ou deslocada, 
quando estudos de engenharia 
indiquem a necessidade. 
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● Linha de bordo (LBO): 
 

Definição: A LBO delimita, através de linha contínua, a parte da pista destinada 
ao deslocamento dos veículos, estabelecendo seus limites laterais. 

 

Cor: Branca. Tinta Acrílica Reflexiva. 
Dimensões: Esta linha deve ter largura definida em função da velocidade 
regulamentada na via, conforme quadro a seguir: 

 

VELOCIDADE 
V 

(km/h) 

LARGURA DA LINHA – l 
(m) 

< 80 0,12 

 
 

Colocação: Em geral e 
aplicada sobre os bordos 
externos na faixa de 
trafegabilidade dos veículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Sinalização Horizontal - Elevada 

 
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; 

Dimensões: 
Setas: - base: 0,70m 

- altura: 0,95m 
Faixa Pedestres: - comprimento: 3,00m 

- largura: 0,40m 
Linha de retenção: - comprimento: 3,80m 

- largura: 0,40m 
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 Sinalização Vertical - Trânsito 
Generalidades: 

O presente item descreve sucintamente o projeto de Sinalização Vertical de 
trânsito, tendo como objetivo principal a regulamentação de circulação de 
veículos pesados, com implantação de placas de sinalização indicativa e de 
regulamentação de trânsito. 

 
Materiais e Execução: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5.3 Placa Velocidade 
Por tratar-se de projeto de sinalização vertical, fora utilizado o Manual 

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

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

As placas de regulamentação a serem instaladas são de Velocidade, 
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limitando a 40 km/h. Diâmetro da placa = 50cm, área de 0,20m²/placa. 
 

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

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

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. 

As placas de regulamentação a serem instaladas são retangulares, com 
largura de 0,50cm e altura de 80cm, resultando área de 0,40m²/placa. 

 
5.5 Tubos de sustentação das Placas 

Tubos de sustentação em ferro galvanizado com costura, Din 2440/NBR 
5580, classe média DN 50” (50mm), espessura de parede de 3,65mm, de 
5,10kg/m, comprimento de 3,00m cada. 

Deverão ser assentados enterrando até 40,0 cm e concretada a base. 
Inclui no serviço: fornecimento, assentamento e fixação das placas. 

 

5.6 Base de sustentação das Placas 
Base de sustentação das placas em concreto, fck=15Mpa, traço 1:2,5:3, 

com dimensões de 30x30x40 cm (comprimento x largura x profundidade). 
Inclui: preparo mecânico, lançamento e adensamento. 
 

6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

6.1 Desmobilização 
Deslocamento do equipamento que foi utilizado para realizar os serviços de 

pavimentação. Composto por caminhão cavalo mecânico com carreta prancha 
para transporte dos demais equipamentos. 

DMT considerado de 60 km, do trecho da Rua pavimentada até o pátio da 
empresa executora. 
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7 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

7.1 Acompanhamento Técnico 
Componente do Custo Direto da obra e compreende a estrutura técnica de 

condução e apoio à execução da pavimentação, composta do engenheiro 
executor e do encarregado da obra.  

 
 
 
Serafina Corrêa, 20 de Maio de 2022. 
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                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
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Valor de Investimento: R$ 450.170,49 Total por Frente (R$): 450.170,49 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1 Evento Administração Local R$ - - - - - - -

2 Evento Serviços Preliminares R$ 3.670,74 3.670,74 - - - - -

2 1.1. Mobilização de Equipamentos unid. 1,00 1,00 - - - - -

2 1.2. Placa de Obra padrão Governo Federal M2    4,50 4,50 - - - - -

2 1.3.

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento e 

greide M 290,00 290,00 - - - - -

3 Evento Drenagem - BL R$ 7.926,64 7.926,64 - - - - -

3 2.1.

Boca de Lobo quadrada em alvenaria tijolo maciço, revestida com 

argamassa; dimensões de acabamento:  internas 60x60x60cm + grade de 

ferro barra chata ¼ x 1 ¼ com barras de reforço de ferro redondo de 1” – 

dimensões 80 cm x 80 cm; fundo em concreto magro – fornecimento e 

instalação; Código base SINAPI 99253 unid. 8,00 8,00 - - - - -

4 Evento Drenagem - Tubulação R$ 18.027,00 18.027,00 - - - - -

4 2.2.

Tubos de concreto armado, classe PA-1, para rede coletoras de águas 

pluviais, diâmentro de 400mm - fornecimento e instalação; incluso serviços 

de maquinário, base de assentamento, rejuntmento, acabamentos e reaterro 

da vala M 100,00 100,00 - - - - -

5 Evento Drenagem - Calhas R$ 16.664,80 16.664,80 - - - - -

5 2.3.

Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, para rede coletoras de 

águas pluviais, diâmentro de 400mm - fornecimento e instalação; incluso 

serviços de maquinário, base de assentamento, rejuntmento e acabamentos; 

Código base SINAPI: 92210 m 185,00 185,00 - - - - -

6 Evento Pavimentação - base R$ 110.721,00 110.721,00 - - - - -

6 3.1. Regularização e compactação do subleito até 20,0 cm de espessura M2 2.340,90 2.340,90 - - - - -

6 3.2.

Execução e compactação de sub base com pedra rachão; espessura 12,0 

cm M3 280,91 280,91 - - - - -

6 3.3.

Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação; 

espessura 12,0 cm M3 280,91 280,91 - - - - -

6 3.4. Enchimento com pedrisco, espessura 5,0 cm M3    117,05 117,05 - - - - -

6 3.5. Compactação mecânica do enchimento a 100% do Proctor Normal m³ 117,05 117,05 - - - - -

6 3.6. Transporte de materiais britados DMT 30,0 Km M3XKM 20.366,10 20.366,10 - - - - -

7 Evento Pavimentação - meio fio R$ 22.338,60 22.338,60 - - - - -

7 3.7.

Meio-fio em concreto pré-moldado, rejuntado c/argamassa cimento e areia 

1:3 (100x15x13x30 cm) M 372,00 372,00 - - - - -

8 Evento Pavimentação - capa R$ 209.031,83 209.031,83 - - - - -

8 3.8. Imprimação da base com CM-30 m² 2.340,90 2.340,90 - - - - -

8 3.9. Pintura de Ligação com RR-2C p/ capa CBUQ M2 2.340,90 2.340,90 - - - - -

8 3.10.

Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente (CBUQ), Capa de Rolamento, com espessura de 5,0cm; Código 

base SINAPI: 95995 m³ 117,05 117,05 - - - - -

8 3.11.

Transporte de CAP 50/70 (teor de 6,0%/ton) Distribuidora até a usina = DMT 

160,0km; (2,5548t/m³) TXKM 2.870,78 2.870,78 - - - - -

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1.081.954-62/2021 908329/2020 Caxias do Sul REGOV Caxias Desenvolvimento Regional e Territorial Urbano 31/12/2021

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Serafina Corrêa / RS Distrito de Silva Jardim / Rua dos Lírios 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

..11/8255-32

AÇÃO / MODALIDADE

Pavimentação

OBJETO DO CTEF

Pavimentação Asfáltica no Distrito de Silva Jardim - trecho Rua dos Lírios

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Serafina Corrêa

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1.081.954-62/2021 908329/2020 Caxias do Sul REGOV Caxias Desenvolvimento Regional e Territorial Urbano 31/12/2021

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Serafina Corrêa / RS Distrito de Silva Jardim / Rua dos Lírios 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

..11/8255-32

AÇÃO / MODALIDADE

Pavimentação

OBJETO DO CTEF

Pavimentação Asfáltica no Distrito de Silva Jardim - trecho Rua dos Lírios

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Serafina Corrêa

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro
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Valor de Investimento: R$ 450.170,49 Total por Frente (R$): 450.170,49 - - - - -

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

8 3.12.

Transporte local de massa asfáltica CBUQ = DMT  até 30km (total DMT= 

60,0 km) M3XKM 3.511,50 3.511,50 - - - - -

8 3.13.

Transporte local de massa asfáltica CBUQ = adicional de 30km (total DMT= 

60,0 km) M3XKM 3.511,50 3.511,50 - - - - -

9 Evento Calçada R$ 34.720,26 34.720,26 - - - - -

9 4.1.

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural 

de 20x10cm, e=6cm + Pavimento podo tátil com piso intertravado, bloco 

retangular cor natural 20cmx20cm e=6cm + Lastro de pó de pedra para 

base, sobre solo compactado, e=10cm; Código base SINAPI: 92396 m² 438,00 438,00 - - - - -

10 Evento Faixa elevada R$ 9.454,27 9.454,27 - - - - -

10 4.2.

Construção de Faixa Elevada com aplicação de Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (CBUQ); Código base SINAPI: 95995 m³ 4,56 4,56 - - - - -

10 4.3.

Grades metálicas de ferro fundido para canaleta de passagem de águas 

pluviais, larg=20cm, fornecimento e assentamento; Código base SINAPI: 

103002 m 8,00 8,00 - - - - -

11 Evento Sinalização - Pintura R$ 4.455,94 4.455,94 - - - - -

11 5.1.

Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro, cores amarela e branca M 864,00 864,00 - - - - -

11 5.2.

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 17,17 17,17 - - - - -

12 Evento Sinalização - Placas R$ 3.672,71 3.672,71 - - - - -

12 5.3.

Placa indicativa Trânsito, em chapa de aço 1,5mm, ø 50cm, (A=0,2m²/placa); 

placas limite velocidade unid. 4,00 4,00 - - - - -

12 5.4.

Placa indicativa Trânsito - elevada, 0,50x0,80m, em chapa de aço 1,5mm 

(A=0,40m²/placa) unid. 4,00 4,00 - - - - -

12 5.5.

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     24,00 24,00 - - - - -

12 5.6.

Base de sustentação em concreto (30x30x40) - Concreto fck=15MPa 

(1:2,5:3) , incluído preparo mecânico, lançamento e adensamento M3 0,29 0,29 - - - - -

13 Evento Serviços Complementares R$ 2.280,70 2.280,70 - - - - -

13 6.1. Desmobilização de Equipamentos unid. 1,00 1,00 - - - - -

14 Evento Administração Obra R$ 7.206,00 7.206,00 - - - - -

14 7.1.

Acompanhamento Técnico de Engenheiro e Encarregado de Obras - Trecho 

01 unid. 1,00 1,00 - - - - -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Local e Data

Serafina Corrêa / RS, 20 de maio de 2022

Eng. Guilherme Migliavacca

CREA RS 146.422

227.477 v006   micro

GUILHERME 
MIGLIAVACCA
:81113692049

Assinado de forma 
digital por GUILHERME 
MIGLIAVACCA:811136
92049 
Dados: 2022.05.20 
16:01:57 -03'00'
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

PMSC 01 Mobilização de Equipamentos unid. 1.884,15 1.902,35

SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 210,52 213,41

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1 218,04 220,93

COTAÇÃO 1 Caminhão cavalo mecânico com carreta prancha (Código Sicro: E9666) CHP 4 282,00 282,00

SINAPI 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 81,68 85,70

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 48,81 51,32

SINAPI 6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 1 65,21 67,72

SINAPI 89258

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, 

POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 1 131,89 135,27

PMSC 02 Desmobilização de Equipamentos unid. 1.884,15 1.902,35

SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 210,52 213,41

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 1 218,04 220,93

COTAÇÃO 1 Caminhão cavalo mecânico com carreta prancha (Código Sicro: E9666) CHP 4 282,00 282,00

SINAPI 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 81,68 85,70

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 48,81 51,32

SINAPI 6880

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 1 65,21 67,72

SINAPI 89258

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, 

POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 1 131,89 135,27

PMSC 03 Compactação mecânica do enchimento a 100% do Proctor Normal m³ 3,52 3,52

COTAÇÃO 3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal; Código SICRO 5502978 m³ 1 3,52 3,52

PMSC 04 Imprimação da base com CM-30 (Base SINAPI, código 96401 af_11/2019) m² 7,50 7,56

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 10,87 10,87

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,17 5,17

COTAÇÃO 4 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP) KG 1,2 5,48 5,48

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,001 218,04 220,93

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 16,92 18,84

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,0017 114,48 118,17

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,0041 41,45 45,14

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0049 49,11 52,00

PMSC 05

Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), 

Capa de Rolamento, com espessura de 5,0cm; Código base SINAPI: 95995 m³ 1.238,33 1.244,14

SINAPI 101021

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO 

DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 T 2,5548 443,71 444,25

SINAPI 5835

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 411,13 414,51

SINAPI 5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 155,41 158,79

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 18,20 20,48

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 171,26 173,99

SINAPI 95631

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 189,61 192,12

SINAPI 95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 63,26 65,77

SINAPI 96155

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 

- CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 46,39 50,08

SINAPI 96157

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 

- CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 124,17 127,86

SINAPI 96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 177,23 179,74

SINAPI 96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 68,01 70,52

PMSC 06

Placa indicativa Trânsito, em chapa de aço 1,5mm, ø 50cm, (A=0,2m²/placa); placas limite 

velocidade unid. 45,00 45,00

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 

*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    0,2 225,00 225,00

PMSC 07 Placa indicativa Trânsito - elevada, 0,50x0,80m, em chapa de aço 1,5mm (A=0,40m²/placa) unid. 90,00 90,00

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 

*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    0,4 225,00 225,00

PMSC 08

Boca de Lobo quadrada em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa; dimensões de 

acabamento:  internas 60x60x60cm + grade de ferro barra chata ¼ x 1 ¼ com barras de reforço 

de ferro redondo de 1” – dimensões 80 cm x 80 cm; fundo em concreto magro – fornecimento e 

instalação; Código base SINAPI 99253 unid. 810,06 838,80

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0087 124,85 128,39

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0294 51,77 55,31

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    166,0916 0,67 0,67

SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0014 405,12 416,86

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895 20,34 22,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0895 16,92 18,84

SINAPI 88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,1156 488,30 496,95

SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,0744 384,13 391,25

COTAÇÃO 2

Grade de ferro com barra chata ¼ x 1 ¼ com barras de reforço de ferro redondo de 1” – dimensões 

80 cm x 80 cm; Item 5 - Pregão Presencial 013/2021 UM 1 379,80 379,80

SINAPI 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020 M2 0,81 4,85 5,41

PMSC 09

Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, para rede coletoras de águas pluviais, 

diâmentro de 400mm - fornecimento e instalação; incluso serviços de maquinário, base de 

assentamento, rejuntmento e acabamentos; Código base SINAPI: 92210 m 76,88 80,11

SINAPI 5631

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,074 189,87 193,41

SINAPI 5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,155 77,11 80,65

SINAPI-I 10542

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA 

PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M     1,03 29,13 29,13

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 23,30 26,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,692 16,92 18,84

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,002 562,80 579,25

PMSC 10

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, e=6cm 

+ Pavimento podo tátil com piso intertravado, bloco retangular cor natural 20cmx20cm e=6cm + 

Lastro de pó de pedra para base, sobre solo compactado, e=10cm; Código base SINAPI: 92396 m² 64,43 66,09

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    0,1 57,69 57,69

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M3    0,0065 57,69 57,69

SINAPI-I 36155

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0487 41,16 41,16

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 19,06 21,31
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 16,92 18,84

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041 11,13 11,13

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947 0,54 0,54

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 12,02 12,02

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504 0,92 0,92

PMSC 11

Grades metálicas de ferro fundido para canaleta de passagem de águas pluviais, larg=20cm, 

fornecimento e assentamento; Código base SINAPI: 103002 m 304,46 306,61

SINAPI-I 11236 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 283,72 283,72

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4723 20,34 22,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4723 16,92 18,84

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,0056 562,80 579,25

PMSC 12 Acompanhamento Técnico de Engenheiro e Encarregado de Obras - Trecho 01 unid. 6.912,20 7.966,20

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 94,27 108,99

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 41,89 48,22

PMSC 13

Construção de Faixa Elevada com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ); 

Código base SINAPI: 95995 m³ 1.238,33 1.244,14

SINAPI 101021

USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO 

DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 T 2,5548 443,71 444,25

SINAPI 5835

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 411,13 414,51

SINAPI 5837

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 

POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 155,41 158,79

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 18,20 20,48

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 171,26 173,99

SINAPI 95631

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 189,61 192,12

SINAPI 95632

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 

LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 63,26 65,77

SINAPI 96155

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 

- CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 46,39 50,08

SINAPI 96157

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA 

- CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 124,17 127,86

SINAPI 96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 177,23 179,74

SINAPI 96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 68,01 70,52

Data

18/03/2022

Eng. Civil Guilherme Migliavacca

CREA RS 146.422

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!

I002 #DIV/0!

I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 88.597.984/0001-80

E002 88.597.984/0001-80

E003 88.597.984/0001-80

E004

E005

E006

E007

E008

E009

E010

E011

E012

E013

E014

E015

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 1

Caminhão cavalo mecânico com carreta prancha (Código Sicro: 

E9666) CHP

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 2

Grade de ferro com barra chata ¼ x 1 ¼ com barras de reforço de 

ferro redondo de 1” – dimensões 80 cm x 80 cm; Item 5 - Pregão 

Presencial 013/2021 UM

EMPRESA

E002

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 3

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal; Código 

SICRO 5502978 m³

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 4

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA 

ANP) KG

EMPRESA

E003

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

Data

COTAÇÕES

Pregão Presencial 013/2021 - Item 5 - Grade 80x80cm

18/03/2022

ANP

NOME FONE CONTATO

SICRO

Eng. Civil Guilherme MigliavaccaResp. Pesquisa de Mercado:

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 282,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 379,80

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   282,00 16/03/2022

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 3,52

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

Pregão Presencial 013/2021 - Item 5 - Grade 80x80cm   379,80 16/03/2022

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SICRO   3,52 16/03/2022

ANP   5,48 16/03/2022

 5,48

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

#NÚM!

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

#NÚM!

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário

GUILHERME 
MIGLIAVACCA:8111
3692049

Assinado de forma digital por 
GUILHERME 
MIGLIAVACCA:81113692049 
Dados: 2022.03.30 17:00:48 -03'00'



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 Pavimentação Asfáltica trecho Rua dos Lírios - Distrito de Silva Jardim 450.170,49 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 - 3.670,74 

1.1. PMSC 01 Mobilização de Equipamentos unid. 1,00                1.899,00 BDI 1 2.280,70 2.280,70 

1.2. SINAPI-I 4813 Placa de Obra padrão Governo Federal M2    4,50                   225,00 BDI 1 270,23 1.216,04 

1.3. SINAPI 99064 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento e greide M 290,00                       0,50 BDI 1 0,60 174,00 

2. DRENAGEM - BDI 1 - 42.618,44 

2.1. PMSC 08

Boca de Lobo quadrada em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa; dimensões de 

acabamento:  internas 60x60x60cm + grade de ferro barra chata ¼ x 1 ¼ com barras de reforço de 

ferro redondo de 1” – dimensões 80 cm x 80 cm; fundo em concreto magro – fornecimento e 

instalação; Código base SINAPI 99253

unid. 8,00                   825,00 BDI 1 990,83 7.926,64 

2.2. SINAPI 92210

Tubos de concreto armado, classe PA-1, para rede coletoras de águas pluviais, diâmentro de 

400mm - fornecimento e instalação; incluso serviços de maquinário, base de assentamento, 

rejuntmento, acabamentos e reaterro da vala

M 100,00                   150,10 BDI 1 180,27 18.027,00 

2.3. PMSC 09

Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, para rede coletoras de águas pluviais, 

diâmentro de 400mm - fornecimento e instalação; incluso serviços de maquinário, base de 

assentamento, rejuntmento e acabamentos; Código base SINAPI: 92210

m 185,00                     75,00 BDI 1 90,08 16.664,80 

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - BDI 1 - 342.091,43 

3.1. SINAPI 100576 Regularização e compactação do subleito até 20,0 cm de espessura M2 2.340,90                       2,00 BDI 1 2,40 5.618,16 

3.2. SINAPI 96399 Execução e compactação de sub base com pedra rachão; espessura 12,0 cm M3 280,91                     65,00 BDI 1 78,07 21.930,64 

3.3. SINAPI 96396 Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação; espessura 12,0 cm M3 280,91                   100,00 BDI 1 120,10 33.737,29 

3.4. SINAPI-I 4720 Enchimento com pedrisco, espessura 5,0 cm M3    117,05                     70,00 BDI 1 84,07 9.840,39 

3.5. PMSC 03 Compactação mecânica do enchimento a 100% do Proctor Normal m³ 117,05                       3,50 BDI 1 4,20 491,61 

3.6. SINAPI 95875 Transporte de materiais britados DMT 30,0 Km M3XKM 20.366,10                       1,60 BDI 1 1,92 39.102,91 

3.7. SINAPI 94273 Meio-fio em concreto pré-moldado, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 (100x15x13x30 cm) M 372,00                     50,00 BDI 1 60,05 22.338,60 

3.8. PMSC 04 Imprimação da base com CM-30 m² 2.340,90                       7,50 BDI 1 9,01 21.091,51 

3.9. SINAPI 96402 Pintura de Ligação com RR-2C p/ capa CBUQ M2 2.340,90                       2,70 BDI 1 3,24 7.584,52 

3.10. PMSC 05
Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Capa 

de Rolamento, com espessura de 5,0cm; Código base SINAPI: 95995
m³ 117,05                1.200,00 BDI 1 1.441,20 168.692,46 

3.11. SINAPI 102331 Transporte de CAP 50/70 (teor de 6,0%/ton) Distribuidora até a usina = DMT 160,0km; (2,5548t/m³) TXKM 2.870,78                       0,45 BDI 1 0,54 1.550,22 

3.12. SINAPI 95876 Transporte local de massa asfáltica CBUQ = DMT  até 30km (total DMT= 60,0 km) M3XKM 3.511,50                       1,70 BDI 1 2,04 7.163,46 

3.13. SINAPI 93593 Transporte local de massa asfáltica CBUQ = adicional de 30km (total DMT= 60,0 km) M3XKM 3.511,50                       0,70 BDI 1 0,84 2.949,66 

4. CALÇADAS - CIRCULAÇÃO - BDI 1 - 44.174,53 

4.1. PMSC 10

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, e=6cm + 

Pavimento podo tátil com piso intertravado, bloco retangular cor natural 20cmx20cm e=6cm + Lastro 

de pó de pedra para base, sobre solo compactado, e=10cm; Código base SINAPI: 92396

m² 438,00                     66,00 BDI 1 79,27 34.720,26 

4.2. PMSC 13
Construção de Faixa Elevada com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ); 

Código base SINAPI: 95995
m³ 4,56                1.200,00 BDI 1 1.441,20 6.571,87 

4.3. PMSC 11
Grades metálicas de ferro fundido para canaleta de passagem de águas pluviais, larg=20cm, 

fornecimento e assentamento; Código base SINAPI: 103002
m 8,00                   300,00 BDI 1 360,30 2.882,40 

5. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - BDI 1 - 8.128,65 

5.1. SINAPI 102512
Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, 

cores amarela e branca
M 864,00                       3,90 BDI 1 4,68 4.043,52 

5.2. SINAPI 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 17,17                     20,00 BDI 1 24,02 412,42 

5.3. PMSC 06
Placa indicativa Trânsito, em chapa de aço 1,5mm, ø 50cm, (A=0,2m²/placa); placas limite 

velocidade
unid. 4,00                     45,00 BDI 1 54,05 216,20 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,10%

REGOV Caxias

PROGRAMA

Desenvolvimento Regional e Territorial 

OBJETO

Pavimentação Asfáltica no Distrito de Silva Jardim - trecho Rua dos Lírios

Pavimentação Rua dos Lírios

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação

Pavimentação Asfáltica trecho Rua dos Lírios - Distrito de Silva Jardim

Distrito de Silva Jardim / Rua dos Lírios 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1.081.954-62/2021

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Serafina Corrêa Serafina Corrêa / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

127.476 v008   micro
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5.4. PMSC 07 Placa indicativa Trânsito - elevada, 0,50x0,80m, em chapa de aço 1,5mm (A=0,40m²/placa) unid. 4,00                     90,00 BDI 1 108,09 432,36 

5.5. SINAPI-I 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     24,00                   100,00 BDI 1 120,10 2.882,40 

5.6. SINAPI 94975
Base de sustentação em concreto (30x30x40) - Concreto fck=15MPa (1:2,5:3) , incluído preparo 

mecânico, lançamento e adensamento
M3 0,29                   407,00 BDI 1 488,81 141,75 

6. SERVIÇOS CMPLEMENTARES - BDI 1 - 2.280,70 

6.1. PMSC 02 Desmobilização de Equipamentos unid. 1,00                1.899,00 BDI 1 2.280,70 2.280,70 

7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - BDI 1 - 7.206,00 

7.1. PMSC 12 Acompanhamento Técnico de Engenheiro e Encarregado de Obras - Trecho 01 unid. 1,00                6.000,00 BDI 1 7.206,00 7.206,00 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

20 de maio de 2022

Serafina Corrêa / RS
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Guilherme Migliavacca

Engenheiro Civil

11825532

CREA RS 146.422

227.476 v008   micro

GUILHERME 
MIGLIAVACCA:8
1113692049

Assinado de forma digital por 
GUILHERME 
MIGLIAVACCA:81113692049 
Dados: 2022.05.20 16:01:09 
-03'00'



Valor Total do Orçamento: R$ 450.170,49

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.670,74 

Serviço 1.1. Mobilização de Equipamentos unid. 1,00 2.280,70 2.280,70 2-Serviços Preliminares 1,00 

Serviço 1.2. Placa de Obra padrão Governo Federal M2    4,50 270,23 1.216,04 2-Serviços Preliminares 4,50 

Serviço 1.3.
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive 

acompanhamento e greide
M 290,00 0,60 174,00 2-Serviços Preliminares 290,00 

Nível 2. DRENAGEM 42.618,44 

Serviço 2.1.

Boca de Lobo quadrada em alvenaria tijolo maciço, revestida com 

argamassa; dimensões de acabamento:  internas 60x60x60cm + 

grade de ferro barra chata ¼ x 1 ¼ com barras de reforço de ferro 

redondo de 1” – dimensões 80 cm x 80 cm; fundo em concreto 

magro – fornecimento e instalação; Código base SINAPI 99253

unid. 8,00 990,83 7.926,64 3-Drenagem - BL 8,00 

Serviço 2.2.

Tubos de concreto armado, classe PA-1, para rede coletoras de 

águas pluviais, diâmentro de 400mm - fornecimento e instalação; 

incluso serviços de maquinário, base de assentamento, rejuntmento, 

acabamentos e reaterro da vala

M 100,00 180,27 18.027,00 4-Drenagem - Tubulação 100,00 

Serviço 2.3.

Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, para rede 

coletoras de águas pluviais, diâmentro de 400mm - fornecimento e 

instalação; incluso serviços de maquinário, base de assentamento, 

rejuntmento e acabamentos; Código base SINAPI: 92210

m 185,00 90,08 16.664,80 5-Drenagem - Calhas 185,00 

Nível 3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ 342.091,43 3-Drenagem - BL

Serviço 3.1. Regularização e compactação do subleito até 20,0 cm de espessura M2 2.340,90 2,40 5.618,16 6-Pavimentação - base 2.340,90 

Serviço 3.2.
Execução e compactação de sub base com pedra rachão; 

espessura 12,0 cm
M3 280,91 78,07 21.930,64 6-Pavimentação - base 280,91 

Serviço 3.3.
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 

compactação; espessura 12,0 cm
M3 280,91 120,10 33.737,29 6-Pavimentação - base 280,91 

Serviço 3.4. Enchimento com pedrisco, espessura 5,0 cm M3    117,05 84,07 9.840,39 6-Pavimentação - base 117,05 

Serviço 3.5. Compactação mecânica do enchimento a 100% do Proctor Normal m³ 117,05 4,20 491,61 6-Pavimentação - base 117,05 

Serviço 3.6. Transporte de materiais britados DMT 30,0 Km M3XKM 20.366,10 1,92 39.102,91 6-Pavimentação - base 20.366,10 

Serviço 3.7.
Meio-fio em concreto pré-moldado, rejuntado c/argamassa cimento 

e areia 1:3 (100x15x13x30 cm)
M 372,00 60,05 22.338,60 7-Pavimentação - meio fio 372,00 

Serviço 3.8. Imprimação da base com CM-30 m² 2.340,90 9,01 21.091,51 8-Pavimentação - capa 2.340,90 

Serviço 3.9. Pintura de Ligação com RR-2C p/ capa CBUQ M2 2.340,90 3,24 7.584,52 8-Pavimentação - capa 2.340,90 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1.081.954-62/2021 908329/2020 Caxias do Sul REGOV Caxias Desenvolvimento Regional e Territorial Urbano 31/12/2021

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Serafina Corrêa / RS Distrito de Silva Jardim / Rua dos Lírios 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

..11/8255-32

AÇÃO / MODALIDADE

Pavimentação

OBJETO DO CTEF

Pavimentação Asfáltica no Distrito de Silva Jardim - trecho Rua dos Lírios

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Serafina Corrêa

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1.081.954-62/2021 908329/2020 Caxias do Sul REGOV Caxias Desenvolvimento Regional e Territorial Urbano 31/12/2021

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Serafina Corrêa / RS Distrito de Silva Jardim / Rua dos Lírios 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

..11/8255-32

AÇÃO / MODALIDADE

Pavimentação

OBJETO DO CTEF

Pavimentação Asfáltica no Distrito de Silva Jardim - trecho Rua dos Lírios

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Serafina Corrêa

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 450.170,49

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 3.10.

Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (CBUQ), Capa de Rolamento, com espessura de 

5,0cm; Código base SINAPI: 95995

m³ 117,05 1.441,20 168.692,46 8-Pavimentação - capa 117,05 

Serviço 3.11.
Transporte de CAP 50/70 (teor de 6,0%/ton) Distribuidora até a 

usina = DMT 160,0km; (2,5548t/m³)
TXKM 2.870,78 0,54 1.550,22 8-Pavimentação - capa 2.870,78 

Serviço 3.12.
Transporte local de massa asfáltica CBUQ = DMT  até 30km (total 

DMT= 60,0 km)
M3XKM 3.511,50 2,04 7.163,46 8-Pavimentação - capa 3.511,50 

Serviço 3.13.
Transporte local de massa asfáltica CBUQ = adicional de 30km 

(total DMT= 60,0 km)
M3XKM 3.511,50 0,84 2.949,66 8-Pavimentação - capa 3.511,50 

Nível 4. CALÇADAS - CIRCULAÇÃO 44.174,53 11-Sinalização - Pintura

Serviço 4.1.

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor 

natural de 20x10cm, e=6cm + Pavimento podo tátil com piso 

intertravado, bloco retangular cor natural 20cmx20cm e=6cm + 

Lastro de pó de pedra para base, sobre solo compactado, e=10cm; 

Código base SINAPI: 92396

m² 438,00 79,27 34.720,26 9-Calçada 438,00 

Serviço 4.2.
Construção de Faixa Elevada com aplicação de Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ); Código base SINAPI: 95995
m³ 4,56 1.441,20 6.571,87 10-Faixa elevada 4,56 

Serviço 4.3.

Grades metálicas de ferro fundido para canaleta de passagem de 

águas pluviais, larg=20cm, fornecimento e assentamento; Código 

base SINAPI: 103002

m 8,00 360,30 2.882,40 10-Faixa elevada 8,00 

Nível 5. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 8.128,65 11-Sinalização - Pintura

Serviço 5.1.
Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro, cores amarela e branca
M 864,00 4,68 4.043,52 11-Sinalização - Pintura 864,00 

Serviço 5.2.

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 17,17 24,02 412,42 11-Sinalização - Pintura 17,17 

Serviço 5.3.
Placa indicativa Trânsito, em chapa de aço 1,5mm, ø 50cm, 

(A=0,2m²/placa); placas limite velocidade
unid. 4,00 54,05 216,20 12-Sinalização - Placas 4,00 

Serviço 5.4.
Placa indicativa Trânsito - elevada, 0,50x0,80m, em chapa de aço 

1,5mm (A=0,40m²/placa)
unid. 4,00 108,09 432,36 12-Sinalização - Placas 4,00 

Serviço 5.5.

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     24,00 120,10 2.882,40 12-Sinalização - Placas 24,00 

Serviço 5.6.

Base de sustentação em concreto (30x30x40) - Concreto 

fck=15MPa (1:2,5:3) , incluído preparo mecânico, lançamento e 

adensamento

M3 0,29 488,79 141,75 12-Sinalização - Placas 0,29 

Nível 6. SERVIÇOS CMPLEMENTARES 2.280,70 8-Pavimentação - capa

Serviço 6.1. Desmobilização de Equipamentos unid. 1,00 2.280,70 2.280,70 13-Serviços Complementares 1,00 

Nível 7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 7.206,00 13-Serviços Complementares

Serviço 7.1.
Acompanhamento Técnico de Engenheiro e Encarregado de Obras - 

Trecho 01
unid. 1,00 7.206,00 7.206,00 14-Administração Obra 1,00 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Serafina Corrêa / RS, 20 de maio de 2022

Local e Data Eng. Guilherme Migliavacca

CREA RS 146.422

227.477 v006   micro

GUILHERME 
MIGLIAVACCA
:81113692049

Assinado de forma 
digital por GUILHERME 
MIGLIAVACCA:811136
92049 
Dados: 2022.05.20 
16:01:41 -03'00'
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pavimentação Asfáltica trecho Rua dos Lírios - Distrito de Silva Jardim

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. Mobilização de Equipamentos unid. 1,00 1,00 

1.2. Placa de Obra padrão Governo Federal M2    4,50 4,50 

1.3.
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive acompanhamento e 

greide
M 290,00 290,00 

2. DRENAGEM - 

2.1.

Boca de Lobo quadrada em alvenaria tijolo maciço, revestida com 

argamassa; dimensões de acabamento:  internas 60x60x60cm + grade de 

ferro barra chata ¼ x 1 ¼ com barras de reforço de ferro redondo de 1” – 

dimensões 80 cm x 80 cm; fundo em concreto magro – fornecimento e 

instalação; Código base SINAPI 99253

unid. 8,00 8,00 

2.2.

Tubos de concreto armado, classe PA-1, para rede coletoras de águas 

pluviais, diâmentro de 400mm - fornecimento e instalação; incluso 

serviços de maquinário, base de assentamento, rejuntmento, 

acabamentos e reaterro da vala

M 100,00 100,00 

2.3.

Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, para rede coletoras 

de águas pluviais, diâmentro de 400mm - fornecimento e instalação; 

incluso serviços de maquinário, base de assentamento, rejuntmento e 

acabamentos; Código base SINAPI: 92210

m 185,00 185,00 

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - 

3.1. Regularização e compactação do subleito até 20,0 cm de espessura M2 2.340,90 2.340,90 

3.2.
Execução e compactação de sub base com pedra rachão; espessura 12,0 

cm
M3 280,91 280,91 

3.3.
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação; 

espessura 12,0 cm
M3 280,91 280,91 

3.4. Enchimento com pedrisco, espessura 5,0 cm M3    117,05 117,05 

3.5. Compactação mecânica do enchimento a 100% do Proctor Normal m³ 117,05 117,05 

3.6. Transporte de materiais britados DMT 30,0 Km M3XKM 20.366,10 20.366,10 

3.7.
Meio-fio em concreto pré-moldado, rejuntado c/argamassa cimento e areia 

1:3 (100x15x13x30 cm)
M 372,00 372,00 

3.8. Imprimação da base com CM-30 m² 2.340,90 2.340,90 

3.9. Pintura de Ligação com RR-2C p/ capa CBUQ M2 2.340,90 2.340,90 

3.10.

Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (CBUQ), Capa de Rolamento, com espessura de 

5,0cm; Código base SINAPI: 95995

m³ 117,05 117,05 

3.11.
Transporte de CAP 50/70 (teor de 6,0%/ton) Distribuidora até a usina = 

DMT 160,0km; (2,5548t/m³)
TXKM 2.870,78 2.870,78 

3.12.
Transporte local de massa asfáltica CBUQ = DMT  até 30km (total DMT= 

60,0 km)
M3XKM 3.511,50 3.511,50 

3.13.
Transporte local de massa asfáltica CBUQ = adicional de 30km (total 

DMT= 60,0 km)
M3XKM 3.511,50 3.511,50 

4. CALÇADAS - CIRCULAÇÃO - 

4.1.

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor 

natural de 20x10cm, e=6cm + Pavimento podo tátil com piso intertravado, 

bloco retangular cor natural 20cmx20cm e=6cm + Lastro de pó de pedra 

para base, sobre solo compactado, e=10cm; Código base SINAPI: 92396

m² 438,00 438,00 

4.2.
Construção de Faixa Elevada com aplicação de Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (CBUQ); Código base SINAPI: 95995
m³ 4,56 4,56 

4.3.

Grades metálicas de ferro fundido para canaleta de passagem de águas 

pluviais, larg=20cm, fornecimento e assentamento; Código base SINAPI: 

103002

m 8,00 8,00 

5. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL - 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,10%

REGOV Caxias

PROGRAMA

Desenvolvimento Regional e Territorial 

OBJETO

Pavimentação Asfáltica no Distrito de Silva Jardim - trecho Rua dos Lírios

Pavimentação Rua dos Lírios

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação

Pavimentação Asfáltica trecho Rua dos Lírios - Distrito de Silva Jardim

Distrito de Silva Jardim / Rua dos Lírios 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1.081.954-62/2021

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Serafina Corrêa Serafina Corrêa / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,10%

REGOV Caxias

PROGRAMA

Desenvolvimento Regional e Territorial 

OBJETO

Pavimentação Asfáltica no Distrito de Silva Jardim - trecho Rua dos Lírios

Pavimentação Rua dos Lírios

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Pavimentação

Pavimentação Asfáltica trecho Rua dos Lírios - Distrito de Silva Jardim

Distrito de Silva Jardim / Rua dos Lírios 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1.081.954-62/2021

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Serafina Corrêa Serafina Corrêa / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Frente de Obra:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

5.1.
Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica 

com microesferas de vidro, cores amarela e branca
M 864,00 864,00 

5.2.

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 17,17 17,17 

5.3.
Placa indicativa Trânsito, em chapa de aço 1,5mm, ø 50cm, 

(A=0,2m²/placa); placas limite velocidade
unid. 4,00 4,00 

5.4.
Placa indicativa Trânsito - elevada, 0,50x0,80m, em chapa de aço 1,5mm 

(A=0,40m²/placa)
unid. 4,00 4,00 

5.5.

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     24,00 24,00 

5.6.
Base de sustentação em concreto (30x30x40) - Concreto fck=15MPa 

(1:2,5:3) , incluído preparo mecânico, lançamento e adensamento
M3 0,29 0,29 

6. SERVIÇOS CMPLEMENTARES - 

6.1. Desmobilização de Equipamentos unid. 1,00 1,00 

7. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

7.1.
Acompanhamento Técnico de Engenheiro e Encarregado de Obras - 

Trecho 01
unid. 1,00 1,00 

Local

Data

Serafina Corrêa / RS

20 de maio de 2022

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Guilherme Migliavacca

Engenheiro Civil

11825532

CREA RS 146.422

227.476 v008   micro

GUILHERME 
MIGLIAVACCA:
81113692049

Assinado de forma digital 
por GUILHERME 
MIGLIAVACCA:81113692049 
Dados: 2022.05.20 16:01:27 
-03'00'



P
av

ie
m

tn
aç

ão
 T

re
ch

o 
01

 R
ua

 d
os

 L
ír

io
s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Preliminares  1

3 Drenagem - BL  1

4 Drenagem - Tubulação  1

5 Drenagem - Calhas  3

6 Pavimentação - base  1

7 Pavimentação - meio fio  2

8 Pavimentação - capa  2

9 Calçada  3

10 Faixa elevada  3

11 Sinalização - Pintura  3

12 Sinalização - Placas  3

13 Serviços Complementares  3

14 Administração Obra  3

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

450.170,49 450.170,49450.170,49450.170,49

---

100,00%

450.170,49

100,00%

-

450.170,49

100,00%

0,00%

Mês 11Mês 07

- -

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%0,00%51,40% 17,43% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

31,18%

Cronograma

%
Parcela

140.345,38R$ 231.370,43

Local e Data

140.345,38

Serafina Corrêa / RS, 20 de maio de 2022

% 100,00%

R$
Acumulado

31,18% 100,00%82,57%

371.715,81

Eng. Guilherme Migliavacca

450.170,49

100,00%

-

100,00%

-

CREA RS 146.422

450.170,49 450.170,49 450.170,49

100,00%100,00%

-78.454,68

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1.081.954-62/2021 908329/2020 Caxias do Sul REGOV Caxias Desenvolvimento Regional e Territorial Urbano 31/12/2021

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Serafina Corrêa / RS Distrito de Silva Jardim / Rua dos Lírios 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

..11/8255-32

AÇÃO / MODALIDADE

Pavimentação

OBJETO DO CTEF

Pavimentação Asfáltica no Distrito de Silva Jardim - trecho Rua dos Lírios

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Serafina Corrêa

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro

GUILHERME 
MIGLIAVACCA:
81113692049

Assinado de forma digital por 
GUILHERME 
MIGLIAVACCA:81113692049 
Dados: 2022.05.20 16:02:12 
-03'00'



ART Número

11825532

88.597.984/0001-80

1,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS146422

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
88597984000180

SILVA JARDIM 99250000

29/03/2022 29/03/2023

SERAFINA CORRÊA RS

NENHUMA EMPRESA

GUILHERME MIGLIAVACCA

Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil

25 DE JULHO 202

Rua DOS LÍRIOS

CENTRO 99250000SERAFINA CORRÊA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA/RS

RS

2201422737
guilhermemigliavacca@gmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

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

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Levantamento Estradas - Infra-Estrutura 2.340,90 M²
Projeto Estradas - Pavimentação 2.340,90 M²
Projeto Estradas - Sinalização 2.340,90 M²
Memorial Estradas - Pavimentação 2.340,90 UN
Orçamento Estradas - Pavimentação 1,00 UN
Projeto Acessibilidade 2.340,90 M²
Observações PROJETO PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 924820/2021 1,00 UN
Fiscalização Estradas - Pavimentação 1,00 UN
Projeto Drenagem 2.340,90 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 31/03/2022

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

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Serafina Corrêa 31/03/2022

GUILHERME 
MIGLIAVACCA
:81113692049

Assinado de forma digital 
por GUILHERME 
MIGLIAVACCA:81113692
049 
Dados: 2022.03.31 
17:26:22 -03'00'

VALDIR 
BIANCHET:41
265734020

Assinado de forma 
digital por VALDIR 
BIANCHET:41265734020 
Dados: 2022.03.31 
17:26:37 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: Distrito de Silva Jardim, Rua dos Lírios - Trecho 01 - do ponto A-A' até o ponto B-B', C=290,00m, L=8,00m; Convênio MDR n.° 924820/2021 

Código

SINAPI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Comp. 1 Mobilização de equipamentos 1,00 unid Equipamentos e transporte dos mesmos

1.2 4813 Placa de Obra padrão Governo Federal 4,50 m² Conforme Padrão Governo Federal

C = m

H = m

1.3 99064
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive 

acompanhamento e greide
290,00 m Conforme extenção do trecho

extensão do trecho: m (AutoCad)

2.0 DRENAGEM

2.1 Comp. 8

Boca de Lobo quadrada em alvenaria tijolo maciço, 

revestida com argamassa; dimensões de 

acabamento:  internas 60x60x60cm + grade de ferro 

barra chata ¼ x 1 ¼ com barras de reforço de ferro 

redondo de 1” – dimensões 80 cm x 80 cm; fundo 

em concreto magro – fornecimento e instalação

8,00 unid. Conforme Projeto de Drenagem

Ponto pt1-pt2 pt7-pt8 pt9-pt10pt13-pt14

Qtde 2 2 2 2

2.2 92210

Tubos de concreto armado, classe PA-1, para rede 

coletoras de águas pluviais, diâmentro de 400mm - 

fornecimento e instalação; incluso serviços de 

maquinário, base de assentamento, rejuntmento, 

acabamentos e reaterro da vala

100,00 m Conforme Projeto de Drenagem

rede entre pt1 e pt2: 10,00 m

rede entre pt7 e pt8: 10,00 m

rede entre pt9 e pt10: 40,00 m

rede entre pt13 e pt14: 40,00 m

2.3 Comp. 9

Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, 

para rede coletoras de águas pluviais, diâmentro de 

400mm - fornecimento e instalação; incluso serviços 

de maquinário, base de assentamento, rejuntmento 

e acabamentos

185,00 m Conforme Projeto de Drenagem

canaleta entre pt5 e pt11: m (AutoCAD)

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

3.1 100576
Regularização e compactação do subleito até 20,0 

cm de espessura
2.340,90 m² Conforme área de intervenção; igual área de topografia

 ligação com pavimentação existente; dos pontos p1-p2 até p3-p4: C = m

gabarito méidio rua, de meio-fio a meio-fio; p1-p2: 9,90m; p2-p3: 8,00m: L = m

A = m²

Estrada E1 - dos pontos p3-p4 até p11-p12: C = m

gabarito total rua, de meio-fio a meio-fio: L = m

A = m²

área total de pavimentação: A = m²2340,90

22,00

8,95

196,90

268,00

8,00

2144,00

3,00

1,50

290,00

185,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - R.01

Item Descrição Quant. Unid Memória de Cálculo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: Distrito de Silva Jardim, Rua dos Lírios - Trecho 01 - do ponto A-A' até o ponto B-B', C=290,00m, L=8,00m; Convênio MDR n.° 924820/2021 

Código

SINAPI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - R.01

Item Descrição Quant. Unid Memória de Cálculo

3.2 96399
Execução e compactação de sub base com pedra 

rachão; espessura 12,0 cm
280,91 m³ Conforme área de intervenção e espessura da camada

A = m²

e = m

3.3 96396
Base para pavimentação com brita graduada, 

inclusive compactação; espessura 12,0 cm
280,91 m³ Conforme área de intervenção e espessura da camada

A = m²

e = m

3.4 4720 Enchimento com pedrisco, espessura 5,0 cm 117,05 m³ Conforme área de intervenção e espessura da camada

A = m²

e = m

3.5 Comp. 3
Compactação mecânica do enchimento a 100% do 

Proctor Normal
117,05 m³ Área de intervenção da base

3.6 95875 Transporte de materiais britados DMT 30,0 Km 20.366,10 m³xKm Somatório dos materiais britados multiplicados pela distância de 

transporte

* DMT: cidade de Paraí, grande produtor de basalto e materiais britados

concentra grande número de britagens da Região

3.7 94273

Meio-fio em concreto pré-moldado, rejuntado 

c/argamassa cimento e areia 1:3 (100x15x13x30 

cm)

372,00 m Conforme área de intervenção

rede entre pt1 e pt5: m

rede entre pt2 e pt12: m

3.8 Comp. 4 Imprimação da base com CM-30 2.340,90 m² Conforme área de intervenção

 ligação com pavimentação existente; dos pontos p1-p2 até p3-p4: C = m

gabarito méidio rua, de meio-fio a meio-fio; p1-p2: 9,90m; p2-p3: 8,00m: L = m

A = m²

Estrada E1 - dos pontos p3-p4 até p11-p12: C = m

gabarito total rua, de meio-fio a meio-fio: L = m

A = m²

Estrada:área total de pavimentação: A = m²

3.9 96402 Pintura de Ligação com RR-2C p/ capa CBUQ 2.340,90 m² Conforme área de intervenção

3.10 Comp. 5

Construção de pavimento com aplicação de 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), 

Capa de Rolamento, com espessura de 5,0cm

117,05 m³ Conforme área de intervenção e espessura da camada

A = m²

e = m

3.11 102331

Transporte de CAP 50/70 (teor de 6,0%/ton) 

Distribuidora até a usina = DMT 160,0km; 

(2,5548t/m³)

2.870,78 txkm Quantidade de CBUQ x teor de CAP x densidade massa x DMT

massa asfáltica: t/m³

teor: %/ton

DMT: km

3.12 95876
Transporte local de massa asfáltica CBUQ = DMT  

até 30km (total DMT= 60,0 km)
3.511,50 m³xKm Quantidade de CBUQ x DMT

total DMT: km

DMT até 30km: m³xKm

(117,05 m³ de CBUQ x 30km)

3.13 93593
Transporte local de massa asfáltica CBUQ = 

adicional de 30km (total DMT= 60,0 km)
3.511,50 m³xKm Quantidade de CBUQ x DMT

total DMT: km

adicional DMT de 30km: m³xKm

(117,05 m³ de CBUQ x 30km)

3.511,50 

2,5548

6,0

160

60

3.511,50 

60

268,00

8,00

2144,00

2340,90

2340,90

0,05

0,05

82,00

290,00

22,00

8,95

196,90

2340,90

0,12

2340,90

0,12

2340,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: Distrito de Silva Jardim, Rua dos Lírios - Trecho 01 - do ponto A-A' até o ponto B-B', C=290,00m, L=8,00m; Convênio MDR n.° 924820/2021 

Código

SINAPI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - R.01

Item Descrição Quant. Unid Memória de Cálculo

4.0 CALÇADAS CIRCULAÇÃO

4.1 Comp. 10

Execução de passeio em piso intertravado, com 

bloco retangular cor natural de 20x10cm, e=6cm + 

Pavimento podo tátil com piso intertravado, bloco 

retangular cor natural 20cmx20cm e=6cm + Lastro 

de pó de pedra para base, sobre solo compactado, 

e=10cm

438,00 m² Conforme Projeto Técnico - área de intervenção

L

entre pt1 e pt5: 1,50 m²

entre pt6 e p12: 1,50 m²

4.2 Comp. 5

Construção de faixa elevada para pedestres, em 

concreto usinado a quante (CBUQ), com patamar 

de 0,12m de altura e com rampas de acesso com 

1,00m de comprimento

4,56 m³ Quantidade para colar PVS no patamar da elevada

C  L  h  qte V

patamar: 4,00  7,60  0,12  1 3,65 m³

rampas: 1,00  7,60  0,06  2 0,91 m³

4.3 Comp. 11

Grades metálicas de ferro fundido para canaleta de 

passagem de águas pluviais, larg=20cm, 

fornecimento e assentamento

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

 quantidade por faixa elevada: 2 unidade 

 comprimento de cada grade: 4,00 m 

5.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

5.1 102512

Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a 

base de resina acrílica com microesferas de vidro, 

cores amarela e branca

864,00 m Conforme área de intervenção

Faixa Central (exluido comprimento Faixa elevada): C = m

L = m

Qtde: unid

Linhas de Bordo: C = m

L = m

Qtde: unid

5.2 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

17,17 m² Pintura de sinalização da elevada

qte  A 

rampas de acesso - setas das rampas: 10  3,33 m² 

fixas de pedestres: qtde  C  L A 

9  3,00  0,40 10,80 m² 

linhas de retenção: qtde  C  L A 

2  3,80  0,40 3,04 m² 

5.3 Comp. 6
Placa indicativa Trânsito, em chapa de aço 1,5mm, 

ø 50cm, (A=0,2m²/placa); placas limite velocidade
4,00 unid. Conforme prevista em Projeto

5.4 Comp. 7
Placa indicativa Trânsito - elevada, 0,50x0,80m, em 

chapa de aço 1,5mm (A=0,40m²/placa)
4,00 unid. Conforme prevista em Projeto

Qtde: 2 unid placa indicação distância

Qtde: 2 unid placa indicação elevada

5.5 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

24,00 m Conforme prevista em Projeto; C=3,00m para cada placa

5.6 94975

Base de sustentação em concreto (30x30x40) - 

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

mecânico, lançamento e adensamento

0,29 m³ Conforme prevista em Projeto

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 Comp. 2 Desmobilização de equipamentos 1,00 unid Equipamentos e transporte dos mesmos

1

290,00

0,12

2

 A (m²) 

 0,3325 

82,00 123,00

210,00 315,00

284,00

0,12

C A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: Distrito de Silva Jardim, Rua dos Lírios - Trecho 01 - do ponto A-A' até o ponto B-B', C=290,00m, L=8,00m; Convênio MDR n.° 924820/2021 

Código

SINAPI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - R.01

Item Descrição Quant. Unid Memória de Cálculo

7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7.1 Comp. 12
Acompanhamento Técnico de Engenheiro e 

Encarregado de Obras - Trecho 01
1,00 unid Serviços de acompanhamento

hora

s/dia

Encarregado: 6 h

Engenheiro: 1 h

Composição 01

Código

SINAPI

1.0 EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

1.1 6259
Caminhão pipa 6.000L                                                 

(1 unid x 1 trecho x tempo por trecho)
1,00 CHP Considerado deslocamento da central até canteiro de obras

1.2 83362
Caminhão espargidor                                                    

(1 unid x 1 trecho x tempo por trecho)
1,00 CHP Considerado deslocamento da central até canteiro de obras

2.0 DEMAIS EQUIPAMENTOS

2.1 E9666*
Caminhão cavalo mecânico com carreta prancha 

(n.º equipamentos x 1 trecho x tempo por trecho)
4,00 CHP Considerado deslocamento da central até canteiro de obras

2.2 5934
Motoniveladora                                                                

(1 unid x 1 trecho x tempo por trecho)
1,00 CHI Considerado deslocamento da central até canteiro de obras

2.3 5685
Rolo liso, compactador vibratório                                 

(1 unid x 1 trecho x tempo por trecho)
1,00 CHI Considerado deslocamento da central até canteiro de obras

2.4 6880
Rolo pneus, estático para asfalto, pressão variável 

(1 unid x 1 trecho x tempo por trecho)
1,00 CHI Considerado deslocamento da central até canteiro de obras

2.5 89258
Vibroacabadora de asfalto sobre esteira                   

(1 unid x 1 trecho x tempo por trecho)
1,00 CHI Considerado deslocamento da central até canteiro de obras

Total

OBS: DMT ADOTADA IGUAL À: 60 KM

VELOCIDADE MÉDIA DE DESLOCAMENTO: 60 KM/H

TEMPO POR TRECHO IGUAL A: 1,00 HORA

* Tabela Sicro – obtido junto ao DNIT, janeiro de 2021 – página 12; (última atualização)

Composição 04

Código

SINAPI

1.0 EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

1.1 6259
Caminhão pipa 6.000L                                                 

(1 unid x 1 trecho x tempo por trecho)
1,00 CHP Considerado deslocamento do canteiro de obras até a central

1.2 83362
Caminhão espargidor                                                    

(1 unid x 1 trecho x tempo por trecho)
1,00 CHP Considerado deslocamento do canteiro de obras até a central

2.0 DEMAIS EQUIPAMENTOS

2.1 E9666*
Caminhão cavalo mecânico com carreta prancha 

(n.º equipamentos x 1 trecho x tempo por trecho)
4,00 CHP Considerado deslocamento do canteiro de obras até a central

2.2 5934
Motoniveladora                                                                

(1 unid x 1 trecho x tempo por trecho)
1,00 CHI Considerado deslocamento do canteiro de obras até a central

2.3 5685
Rolo liso, compactador vibratório                                 

(1 unid x 1 trecho x tempo por trecho)
1,00 CHI Considerado deslocamento do canteiro de obras até a central

2.4 6880
Rolo pneus, estático para asfalto, pressão variável 

(1 unid x 1 trecho x tempo por trecho)
1,00 CHI Considerado deslocamento do canteiro de obras até a central

2.5 89258
Vibroacabadora de asfalto sobre esteira                   

(1 unid x 1 trecho x tempo por trecho)
1,00 CHI Considerado deslocamento do canteiro de obras até a central

Total

OBS: DMT ADOTADA IGUAL À: 60 KM

VELOCIDADE MÉDIA DE DESLOCAMENTO: 60 KM/H

TEMPO POR TRECHO IGUAL A: 1,00 HORA

* Tabela Sicro – obtido junto ao DNIT, janeiro de 2021 – página 12; (última atualização)

Serafina Corrêa, 28 de março de 2022.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca

CREA RS 146.422

Departamento de Engenharia

Memória de Cálculo

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIO – DESMOBILIZAÇÃO

Item Descrição Serviços Quant. Unid

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIO – MOBILIZAÇÃO 

Item Descrição Serviços Quant. Unid Memória de Cálculo

dias úteis 

execução

horas 

estimadas

20 120

20 20
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Assinado de forma digital por 
GUILHERME 
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I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 6,65% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,10% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 20,10%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Prefeito Municipal

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

1.081.954-62/2021 Município de Serafina Corrêa

OBJETO

Pavimentação Asfáltica no Distrito de Silva Jardim - trecho Rua dos Lírios

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Serafina Corrêa / RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

11825532

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 

Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 2,5%.

quarta-feira, 30 de março de 2022

CREA RS 146.422

Responsável Técnico Responsável Tomador

Guilherme Migliavacca Valdir Bianchet

Engenheiro Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro

VALDIR 
BIANCHET:412657
34020

Assinado de forma digital por 
VALDIR 
BIANCHET:41265734020 
Dados: 2022.03.30 16:56:39 
-03'00'

GUILHERME 
MIGLIAVACCA:81
113692049

Assinado de forma digital por 
GUILHERME 
MIGLIAVACCA:81113692049 
Dados: 2022.03.30 16:59:26 -03'00'



1 / 3

RF - Relatório Fotográfico
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº SIAPF / SIIGF Nº Convênio P+B Abrangência Nº do RF Sequencial nº

1081954-62 924820 Global 36/2022 1

1   IDENTIFICAÇÃO
Gestor GIGOV SEG

MDR REGOV/CX 6689 - SEG SERRA GAUCHA, RS

Programa Ação/Modalidade

Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano

Convenente/Compromissário/Contratado Município/UF

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA/RS Serafina Corrêa/RS

Descrição do Objeto Data Visita Técnica

pavimentação asfáltica no distrito de silva jardim. 13/05/2022

Apelido Localidade/Endereço

Pavimentação asfáltica na rua dos Lírios - Distrito urbano de
Silva Jardim Rua dos Lírios - Distrito urbano de Silva Jardim

2   RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Latitude (N/S) Longitude (E/W) Ponto de tomada (Coordenadas pelo sistema SIRGAS 2000)

-28.625593 -52.039300 Início do trecho de projeto

Início do trecho projetado

 

Local do lado esquerdo sem calçada prevista
Barranco que impede e a execução da calçada do lado esquerdo
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Vista geral do trecho a ser pavimentado

 

 

Lado esquerdo com calçada prevista
No lado direito há talude com finalidade de produção rural, sem casas,

onde não será executado passeio

 

 

Final do trecho
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3   DATA E ASSINATURA

Caxias do Sul ,  24/05/2022
Local  Data

   
Profissional responsável  
Nome: Carlos Rodrigo Pinheiro David  
Matrícula: c112172-8  
CREA/CAU: RS151616  

CARLOS RODRIGO 
PINHEIRO 
DAVID:010348440
08

Assinado de forma digital 
por CARLOS RODRIGO 
PINHEIRO 
DAVID:01034844008 
Dados: 2022.05.24 16:25:36 
-03'00'



EXTERNO: 420 x 297 mm.
FORMATO A3 - INTERNO: 380 x 277 mm.

Rua dos Lírios - Trecho 1 - Distrito de Silva Jardim

Projeto Pavimentação Asfáltica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

PROJETO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
Convênio n.° 924820/2021 MDA
Operação n.° 1.081.954-62/2021

Valdir Bianchet

Av. 25 de Julho, nº 202

CNPJ:88.597.984/0001-80

Localização / Situação

Guilherme Migliavacca
Crea RS-146.422

indicada 00

SERAFINA CORRÊA - RS
PREFEITURA MUNICIPAL

Março 2022Gui

2.340,90 m²

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rua doa Lírios - Trecho 1 - Distrito de Silva Jardim
Convênio MDR n.º 924820/2021
Localização / Situação
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rua doa Lírios - Trecho 1 - Distrito de Silva Jardim
Convênio MDR n.º 924820/2021

Rua dos Lírios - Trecho 1 - Distrito de Silva Jardim

Projeto Pavimentação Asfáltica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

PROJETO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
Convênio n.° 924820/2021 MDA
Operação n.° 1.081.954-62/2021

Valdir Bianchet

Av. 25 de Julho, nº 202

CNPJ:88.597.984/0001-80

Projeto Drenagem / Pavimentação / Sinalização
Detalhes

Guilherme Migliavacca
Crea RS-146.422

indicada 01

SERAFINA CORRÊA - RS
PREFEITURA MUNICIPAL

Março 2022Gui

2.340,90 m²

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA

Projeto Drenagem/Pavimentação/Sinalização:
1/100

EXTERNO: 841 x 594 mm.
FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

R.01 Adequações: indicação sub-base; drenagem; perfil longitudinal 20.05.2022

canelatas à instalar Ø400mm
rede à instalar Ø400mm

vala de drenagem existente

Legenda

sentido do fluxo

Boca de Lobo quadrada em alvenaria
tijolo maciço, revestida com argamassa;
dimensões de acabamento:  internas
60x60x60cm + grade de ferro barra
chata ¼ x 1 ¼ com barras de reforço de
ferro redondo de 1” – dimensões 80 cm
x 80 cm; fundo em concreto magro

Linha de Eixo: LFO-1
- cor: amarela reflexiva

- largura: 0,12m

- linha simples

Linha de Bordo: LBO
- cor: branca reflexiva

- largura: 0,12m

- linha simples

Projeto Pavimentação Asfáltica
Convênio MDR n.° 924820/2021
Trecho 1 Rua dos Lírios - Distrito de Silva Jardim
Comprimento = 290,00m
Largura de base: 8,00m
Largura da pista rolamento: 8,00m
Área total de Pavimentação CBUQ = 2.340,90m²
Camada de capa asfalto: 5,0cm
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meio-fio de concreto
100x15x13x30cm

enchimento com pedrisco e=5cm

base: brita graduada e=12cm

regularização da base: e=20cm
sub-base: rachão e=12cm

capa: CBUQ e=5,0cm compactado

sub-leito: solo  compactado
base meio-fio - 0.15

1.50

0.90

0.20
0.40

topo meio-fio - 0.13
face meio-fio - 0.14

meio-fio de concreto
100x15x13x30cm

passeio público
piso intertravado

piso tátil
20x20x6cm

detalhe

8.00 de face à face do meio-fio

0.06

altura meio-fio - 0.30
pó de pedra e=10cm

piso tátil
20x20x6cm

passeio público
piso intertravado 10x20cm

detalhe

Perfil c-c'

Boca de Lobo BL1
0,6x0,6x0,6m
Planta Baixa:

Corte AA:

0,
40
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tubo/calha Ø400mm

grade de ferro chata
1
4" x1 14" com barras de reforço
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40

tubo/calha Ø400mm

concreto magro 10cm

grade de ferro chata
1
4" x1 14" com barras de reforço

alvenaria

0,10

Representação do meio-fio

Projeto de Pavimentação em
asfalto CBUQ; e=5cm

LEGENDA

Projeto de Passeio Público
em blocos de concreto tipo PVS

PISO PODOTÁTIL PRÉ-MOLDADO
Bloco intertravado tipo PVS
largura = 20cm

Faixa Segurança para Pedestres - FTP
Largura Linhas: 0,40m
Comprimento: 3,00m
Distância entre faxas: 0,40m

Trechos de Passeio Público e Meio-Fio
(calçadas)

pt + n.º

Linha Simples Contínua LFO-1

Boca de Lobo
0,60x0,60x0,60m (medidas internas)

Ø300mm
8,00 m

Sentido do fluxo
Bitola da tubulação

Comprimento da tubulação/calha

Linha de Bordo LBO

DIMENSMODELO DOS SINAIS COD PINTURAS
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DETALHE A

≥0,50

FAIXA
ELEVADA

A  50 m

FAIXA
ELEVADA

A  50 m

0,10

d

l/2

≥ 0,05

h H

≥ 0,50e l

l + 2d

h

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

Rampa =
1,00m

Rampa =
1,00m

Largura da plataforma = 4,00m

10% 10%→ → Altura igual
à da
calçada

CORTE B-B

Drenagem Drenagem

Guia

= 5
%

¬

= 5
%

®

Piso Tátil de Alerta

B B

A

Piso Tátil
Direcional

CORTE A-A

Largura da plataforma = 4,00m

Grelha Metálica 20x400cm
 com barras chatas
longitudinais

Grelha Metálica 20x400cm
com barras chatas
longitudinais

Grelha Metálica 20x400cm
com barras chatas longitudinais

1,0m 1,0m 1,0m 1,0m

0,12m

Grelha Metálica 20x400cm
com barras chatas longitudinais

DETALHE B
DETALHE A

largura da faixa elevada
7,60m

Detalhes faixa elevada:

A

largura da pista de rolamento
8,00m

drenagem:
canaleta Ø400mm
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9.64

0.15 - base meio-fio
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0.20
0.40

0.30 - altura meio-fio

0.13 - topo meio-fio
0.14 - face meio-fio

passeio público
piso intertravado 10x20cm

meio-fio de concreto
100x15x13x30cm

enchimento com pedrisco e=5cm

base: brita graduada e=12cm

regularização da base: e=20cm
sub-base: rachão e=12cm

capa: CBUQ e=5,0cm compactado

piso tátil
20x20x6cm

meio-fio de concreto
100x15x13x30cm

piso tátil
20x20x6cm

passeio público
piso intertravado

sub-leito: solo  compactado
detalhe
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pó de pedra e=10cm

0.06
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Rua doa Lírios - Trecho 1 - Distrito de Silva Jardim
Convênio MDR n.º 924820/2021

Rua dos Lírios - Trecho 1 - Distrito de Silva Jardim

Projeto Pavimentação Asfáltica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA

PROJETO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
Convênio n.° 924820/2021 MDA
Operação n.° 1.081.954-62/2021

Valdir Bianchet

Av. 25 de Julho, nº 202

CNPJ:88.597.984/0001-80

Projeto Drenagem / Pavimentação / Sinalização
Detalhes

Guilherme Migliavacca
Crea RS-146.422

indicada 02

SERAFINA CORRÊA - RS
PREFEITURA MUNICIPAL

Março 2022Gui

2.340,90 m²

REVISÃO DESCRIÇÃO DATA

Perfil Longitudinal

EXTERNO: 841 x 594 mm.
FORMATO A1 - INTERNO: 801 x 574 mm.

R.01 Adequações: indicação sub-base; drenagem; perfil longitudinal 20.05.2022
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Contrato de Repasse 

 

 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 

caixa.gov.br 
27.941 v021 micro 

1

Grau de Sigilo 
 
#PÚBLICO 

 
CONTRATO DE REPASSE Nº 924820/2021/MDR/CAIXA 

 
 
CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR 
INTERMÉDIO DO MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 
REPRESENTADO(A) PELA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, E O(A) 
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA, 
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES 
RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO. 

 
Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas têm, entre si, 
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em 
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação: Decreto 
nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto nº 6.170, de 25 de 
julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 
de dezembro de 2016 e suas alterações, Instrução Normativa MPDG Nº 02, de 24 de 
janeiro de 2018 e suas alterações, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes 
Operacionais do Gestor do Programa para o exercício, Contrato de Prestação de Serviços 
(CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais 
normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na 
forma ajustada a seguir: 
 
SIGNATÁRIOS 
 
I – CONTRATANTE – A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa 
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, representada pela Caixa Econômica 
Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e 
constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto 
Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o 
Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas alterações, com sede no Setor 
Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da União, nos termos dos instrumentos 
supracitados, neste ato representada por DARI LUIZ REICHERT, CPF nº 460.326.220-53, 
residente e domiciliado(a) em Av. Julio de Castilhos, 1358 3º andar - Centro - Caxias do 
Sul/RS - Cep: 95010-000, conforme procuração lavrada em notas do 2º Tabelião de Notas 
e Protesto de Brasília/DF, no livro 3474-P, fls. 035/036, em 19/04/2021, 
substabelecimento lavrado em notas do 2º Tabelião de Notas e Protesto de Brasília/DF, 



 
Contrato de Repasse 

 

 
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 
Ouvidoria: 0800 725 7474 

caixa.gov.br 
27.941 v021 micro 
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no livro 3489-P, fls. 115/116, em 05/08/2021 e substabelecimento lavrado em notas do 2º 
Tabelião de Notas de Caxias do Sul/RS, no livro 349, fls. 22/23/24, em 30/08/2021, 
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE. 
 
II – CONTRATADO – MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA, inscrito no CNPJ-MF sob o 
nº 88.597.984/0001-80, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor 
VALDIR BIANCHET, CPF nº 412.657.340-20, residente e domiciliado(a) em AV. 25 DE 
JULHO, 202 - CENTRO - CEP 99250-000 - Serafina Corrêa - RS, doravante 
denominado(a) simplesmente CONTRATADO. 
 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 
Pavimentação asfáltica no distrito de Silva Jardim. 
 
II – MUNICÍPIO(S) BENEFICIÁRIO(S) 
Serafina Corrêa - RS. 
 
III - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR 
( x ) Não                 (    ) Sim 
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse 
Contrato de Repasse – Condições Gerais. 
 
IV – CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA 
(    ) Não                 ( x ) Sim 
Documentação: Área de Intervenção, Técnica de Engenharia e Licença Ambiental. 
Prazo final para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 30/10/2022. 
Prazo final para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 30/11/2022. 
 
V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Recursos do Repasse da União R$ 287.306,00 (duzentos e oitenta e sete mil e trezentos 
e seis reais).  
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 292.306,00 (duzentos e noventa e 
dois mil e trezentos e seis reais). 
Nota de Empenho nº 2021NE004899, emitida em 30/12/2021, no valor de R$ 287.306,00 
(duzentos e oitenta e sete mil e trezentos e seis reais), Unidade Gestora 175004, Gestão 
00001. 
Programa de Trabalho: 1545122171D730001. 
Natureza da Despesa: 444042. 
Conta Vinculada do CONTRATADO: agência nº 0698, conta nº 006.00647094-2. 
 
VI - PRAZOS 
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 31/12/2021. 
Término da Vigência Contratual: 30 de Setembro de 2023. 
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Prestação de Contas: até 60 dias após o término da vigência contratual ou conclusão da 
execução do objeto, o que ocorrer primeiro. 
Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo 
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operação do CR; ou da 
Tomada de Contas Especial, após julgamento das contas pelo TCU; ou após decorrido o 
prazo legal de guarda, o que ocorrer por último. 
 
VII - FORO 
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Estado do Rio Grande do Sul. 
 
VIII - ENDEREÇOS 
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: AV. 25 DE JULHO, 202 - 
CENTRO - CEP 99250-000 - Serafina Corrêa - RS. 
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Av. Julio de Castilhos, 
1358 3º andar - Centro - Caxias do Sul/RS - Cep: 95010-000. 
 
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: 
Endereço eletrônico do CONTRATADO: gabinete@serafinacorrea.rs.gov.br; 
fazenda@serafinacorrea.rs.gov.br; planejamento@serafinacorrea.rs.gov.br; 
tesouraria@serafinacorrea.rs.gov.br; engenharia@serafinacorrea.rs.gov.br; 
licitacao@serafinacorrea.rs.gov.br; lucianopanarotto@serafinacorrea.rs.gov.br; 
prefeito@serafinacorrea.rs.gov.br; viceprefeito@serafinacorrea.rs.gov.br. 
Endereço eletrônico da CONTRATANTE: sr2615rs@caixa.gov.br. 
 
Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as 
cláusulas a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA 
 
1 – O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse (PLATAFORMA+BRASIL) é parte integrante do presente Contrato de Repasse, 
independente de transcrição. 
 
1.1 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das 
Condições Gerais deste Contrato, bem como à análise favorável pela CONTRATANTE, 
dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item. 
 
1.1.1 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este Instrumento, 
reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a 
não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a: 
a) Extinção do presente Contrato de Repasse independente de notificação, quando não 
houver liberação de recursos de repasse; 
b) Rescisão imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de 
eventuais despesas para elaboração do projeto básico ou termo de referência custeadas 
com recursos do instrumento. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
2 – Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, 
são obrigações das partes: 
 
2.1 – DA CONTRATANTE 
I. Analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas 

selecionadas; 
II. Celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo 

CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial 
da União (DOU), e respectivas alterações, se for o caso; 

III. Acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de 
Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se 
para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE; 

IV. Transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, 
na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula 
Quinta deste Instrumento; 

V. Comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma 
disposta na legislação; 

VI. Monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do 
presente instrumento; 

VII. Analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos ou Termos 
de Referência, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante 
o pagamento de taxa de reanálise; 

VIII. Verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à 
documentação no que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do 
licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo 
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de 
declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis, 
ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a substitua; 

IX. Aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por 
meio da verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim 
como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o 
disposto na Cláusula Quinta; 

X. Verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT ou, quando aplicável, Termo de Responsabilidade 
Técnica - TRT, quando se tratar de obras e serviços de engenharia; 

XI. Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou 
empregados responsáveis pelo seu acompanhamento; 

XII. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores 
devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do 
objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento; 

XIII. Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua 
competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente 
de autorização judicial; 
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XIV. Notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente na 
PLATAFORMA+BRASIL, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no 
acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no 
aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo 
do órgão responsável pelo instrumento; 

XV. Receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação da 
Prestação de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a má aplicação dos 
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial; 

XVI. Efetuar a devolução imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao 
instrumento para a conta única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis; 

XVII. Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do 
objeto, no caso de paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar 
sua descontinuidade; 

XVIII. Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos 
relativos ao acompanhamento da execução do objeto, registrando aqueles que por 
sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado; 

XIX. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente instrumento, 
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias. 
 

2.2 – DO CONTRATADO 
I. Consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, 

os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso 
de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos 
para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu 
Orçamento; 

II. Observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em 
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; 

III. Comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, 
nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em 
montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse; 

IV. Definir o regime de execução do objeto do Contrato de Repasse como indireto; 
V. Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda 

documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de 
Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar 
documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações 
de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços 
públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável; 

VI. Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no 
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado 
e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços 
com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicável, TRT da prestação de serviços de 
fiscalização a serem realizados; 

VII. Apresentar à CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o 
servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia; 
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VIII. Apresentar declaração expressa atestando que possui setor específico com 
atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas dos 
instrumentos celebrados com a União, com lotação de, no mínimo, um servidor ou 
empregado público efetivo e quando não possuir setor específico para essa função, 
poderá atribuir as competências a setor já existente na sua estrutura administrativa, 
desde que tal setor conte com a lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado 
público efetivo (PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 114, DE 7 DE MAIO DE 2018). 

IX. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos 
produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os 
normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios 
que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando 
detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle; 

X. Selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as 
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que 
busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à 
CONTRATANTE sempre que houver alterações; 

XI. Realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a 
correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico ou do termo de 
referência, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais 
Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo 
detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, além da 
disponibilização da contrapartida, quando for o caso; 

XII. Apresentar declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a 
substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento 
licitatório; 

XIII. Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF – Contrato de 
Execução e Fornecimento de Obras ou Serviços ou Equipamentos; 

XIV. Estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do 
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por 
estes investimentos; 

XV. No caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os 
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou 
Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela 
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, 
facultada a notificação por meio eletrônico; 

XVI. Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos 
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a 
possibilitar a sua funcionalidade; 

XVII. Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à 
consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse; 

XVIII. Fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações 
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo; 

XIX. Prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das 
obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta 
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finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado; 

XX. Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos 
relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas 
e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e 
registrar na PLATAFORMA+BRASIL os atos que por sua natureza não possam ser 
realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados; 

XXI. Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo 
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, 
irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse, 
comunicando tal fato à CONTRATANTE; 

XXII. Registrar na PLATAFORMA+BRASIL o extrato do edital de licitação, o preço 
estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total 
ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e 
adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando 
aplicável, TRT dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins 
de medições; 

XXIII. Manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o 
recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio, 
possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e 
denúncias; 

XXIV. Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento 
se referir à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro 
de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca 
do Governo Federal - Obras” da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República; 

XXV. Ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de 
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, 
cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia Geral da União; 

XXVI. Atender ao disposto nas Leis nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 
de dezembro de 2000, e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN 
MPDG nº 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente à promoção de acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida; 

XXVII. Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de 
preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso; 

XXVIII. Prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de 
encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou 
serviço, em cumprimento ao art. 7º, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 c/c a Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União ou quando aplicável, da Lei 
Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, vedada a utilização da modalidade 
contratação integrada e de orçamento sigiloso; 

XXIX. Nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o 
disposto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas 
licitações que realizar, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia, 
bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal 
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do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto 
no referido Decreto; 

XXX. Utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatoriamente a sua forma eletrônica, 
devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a 
impossibilidade de sua utilização, vedada a utilização de orçamento sigiloso; 

XXXI. Iniciar o procedimento licitatório em até 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única 
vez, desde que motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, 
contados: 
a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso não possua cláusula 

suspensiva; ou 
b) Do aceite do termo de referência ou da emissão do Laudo de Análise Técnica, 

caso o presente instrumento possua cláusula suspensiva. 
XXXII. Apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa 

vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário 
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa 
obrigação; 

XXXIII. Registrar na PLATAFORMA+BRASIL as atas e as informações sobre os participantes 
e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às 
dispensas e inexigibilidades; 

XXXIV. Inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do 
Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos 
servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de 
controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis; 

XXXV. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), 
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, 
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em 
atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516, de 15 de março de 2010; 

XXXVI. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a 
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, 
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo 
vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que consta como 
impedida ou suspensa; 

XXXVII. Consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas 
e/ou profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de 
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho 
Nacional de Justiça; 

XXXVIII. Apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo 
informações sobre a execução físico-financeira do Contrato de Repasse, bem como 
da utilização da contrapartida, conforme o art. 18 da Portaria Interministerial 
MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações; 

XXXIX. Verificar, a cada pagamento de medição, a devida regularidade dos contratos de 
trabalho pelas empresas que prestam serviços, por meio de CTEF, através da 
exigência da apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à 
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Previdência Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram serviços no 
período, no caso de contratação de obras de engenharia. (Ofício nº. 
132/2021/AERIN/MAPA – Relatório de auditoria nº 201900014); 

XL. Responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato 
de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento 
maior, a fim de assegurar sua funcionalidade; 

XLI. Divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do 
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse 
e o nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes, 
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar 
expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com 
antecedência mínima de 72 horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos 
financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997; 

XLII. Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da 
marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, 
observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997; 

XLIII. Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto 
contratual por consórcios públicos; 

XLIV. Aplicar, na PLATAFORMA+BRASIL, os recursos creditados na conta vinculada ao 
Contrato de Repasse em caderneta de poupança, se o prazo previsto para sua 
utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do 
Contrato de Repasse também por intermédio da PLATAFORMA+BRASIL, 
observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento; 

XLV. Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar a transferência dos 
recursos financeiros por ela repassados para a conta vinculada ao instrumento, bem 
como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam 
utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 dias; 

XLVI. Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar o resgate dos saldos 
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que não houver a 
devolução dos recursos no prazo previsto; 

XLVII. Estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos 
órgãos de controle, por se tratar de recurso público; 

XLVIII. Dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de 
controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a 
transferência, quando houver; 

XLIX. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores 
devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do 
objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento; 

L. Disponibilizar, em sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de 
fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, 
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o 
detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para 
a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na internet pela 
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inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios; 

LI. Indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e 
manifestar compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de 
programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilização; 

LII. Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e 
atribuições o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE 
EXECUTORA, por desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na 
execução do contrato ou gestão financeira do instrumento; 

LIII. Apresentar, via PLATAFORMA+BRASIL, o Plano de Sustentabilidade do 
empreendimento ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder 
Legislativo o compromisso assumido; 

LIV. Observar as condições para reprogramação estabelecidas na Portaria Interministerial 
MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e IN MPDG nº 
02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alterações; 

LV. Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de 
Repasse; 

LVI. Transferir a posse e propriedade do imóvel para os beneficiários finais, sendo 
condicionante para aprovação da Prestação de Contas, caso a operação preveja o 
item de investimento de regularização fundiária; 

LVII. Apresentar a Licença de Operação, fornecida pelo órgão ambiental competente, 
sendo condicionante para aprovação da Prestação de Contas Final, caso a 
operações seja de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos 
urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais; 

LVIII. Estar ciente que a não aprovação pela CONTRATANTE do produto inicial relativo à 
metodologia implicará a rescisão contratual e a não liberação dos recursos 
contratados bem como a devolução dos recursos eventualmente já sacados, no caso 
de operações de Plano Diretor, Risco e Regularização Fundiária; 

LIX. Estar ciente que a liberação da última parcela fica condicionada à comprovação da 
regularização efetiva da situação da delegação ou concessão firmada entre o 
município e o prestador dos serviços, no caso de operações do Programa Serviços 
Urbanos de Água e Esgoto, quando a comprovação da regularidade da delegação e 
concessão for apresentada por termo de compromisso; 

LX. Garantir isoladamente ou junto aos órgãos competentes o fornecimento, a 
manutenção e a operação dos sistemas de abastecimento de água, de coleta e 
tratamento de esgoto sanitário, de coleta e tratamento dos resíduos sólidos, de coleta 
de esgotos pluviais, de pavimentação pública e de rede de distribuição de energia 
elétrica e iluminação pública, no que couber; 

LXI. Apresentar licitação(ões) abrangendo no mínimo, todas as metas previstas na 
primeira etapa do cronograma de desembolso, cujo o valor deverá corresponder pelo 
menos 20% do valor de repasse. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 
3 – A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o 
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e 
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho. 
 
3.1 – O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item 
V das CONDIÇÕES GERAIS, após o desbloqueio dos Recursos de Repasse e 
previamente ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de serviços, de acordo com 
os percentuais e as condições estabelecidas na legislação vigente à conta de recursos 
alocados em seu orçamento. 
 
3.2 – Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao 
presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo 
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa. 
 
3.3 – Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do presente Contrato de 
Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO. 
 
3.4 – Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta 
vinculada a este Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de 
tarifas bancárias. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO 
 
4 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, 
manifesta sua expressa concordância em aguardar a autorização escrita da 
CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse. 
 
4.1 –A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós contratual e, 
para Contrato de Repasse enquadrado no Nível I ou I-A, o crédito de recursos de repasse 
na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações. 
 
4.2 – Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE 
não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização 
acima disposta. 
 
4.3 – Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a 
liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar 
no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em 
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea “a” da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE 
RECURSOS 
 
5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a 
regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou 
dolo na execução do instrumento, não cabendo a responsabilização da CONTRATANTE 
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de 
responsabilidade atribuída à CONTRATANTE. 
 
5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados: 
 
I – A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação 
aplicável; 
II – A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de 
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados; 
III – A regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO na 
PLATAFORMA+BRASIL; 
IV – O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas; 
V – A conformidade financeira. 
 
5.2 A CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de 
ordem técnica apurados durante a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio 
de recursos, ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para saneamento ou 
apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual 
período. 
 
5.3 A CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas 
apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário, 
ensejando registro de inadimplência na PLATAFORMA+BRASIL e imediata instauração 
de Tomada de Contas Especial. 
 
5.4 – A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso 
previsto no Plano de Trabalho e será realizada sob bloqueio, respeitando a 
disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigências cadastrais 
vigentes. 
 
5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma: 
 
I – Para instrumentos enquadrados nos: 
a) Níveis I e I-A, preferencialmente em parcela única; e 
b) Níveis II e III, em no mínimo 3 (três) parcelas, sendo que a primeira não poderá 
exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento. 
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II - A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à: 
a) Conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pela CONTRATANTE; 
b) Adimplência no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que 
estava inadimplente no momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a 
operação seja vinculada ao exercício financeiro de 2018 ou 2019. 
 
III – Para a liberação das demais parcelas o CONTRATADO deverá estar em situação 
regular com a execução do Plano de Trabalho, com execução de no mínimo 70% das 
parcelas liberadas anteriormente. 
 
5.4.2 – Não haverá a liberação da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua 
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira há 
mais de 180 dias. 
 
5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em 
consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento. 
 
5.6 - Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o 
cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução 
estabelecido no referido processo licitatório. 
 
5.7 – A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá 
condicionada a: 
 
I - Emissão da autorização para início do objeto; 
II - Apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de 
desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA; 
III – Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial 
MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações; 
IV - Comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA; 
V – Apresentação do termo de recebimento provisório da intervenção, nos termos do art. 
nº 73, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da 
última parcela de recursos; 
5.7.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização da obra deverá assinar e carregar na 
PLATAFORMA+BRASIL o relatório de fiscalização referente a cada medição. 
 
5.7.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços 
realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas 
especificações técnicas dos projetos de engenharia aceitos. 
 
5.7.3 - A execução física será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da 
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e 
suas alterações. 
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5.7.4 – A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada 
por meio da verificação da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado 
no Plano de Trabalho. 
 
5.8 – O instrumento será rescindido na hipótese de inexistência de execução financeira 
após 180 dias da liberação da primeira parcela ou sem comprovação da execução 
financeira por mais de 360 dias contados a partir do último desbloqueio de recursos. 
 
5.9 – Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Cláusula Quinta do presente 
Contrato de Repasse: 
 
I - deverão ser suspensos nos casos em que a inexecução financeira for devida a atraso 
de liberação de parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos casos em que 
a paralisação da execução se der por determinação judicial ou por recomendação ou 
determinação de órgãos de controle; e 
 
II - poderão ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que não fique 
caracterizada culpa ou inércia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso III do § 
3º do art. 27 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 
2016 e suas alterações, e que seja autorizado pela CONTRATANTE. 
 
5.10 – Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade à execução dos 
Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores. 
 
5.11 - A utilização de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneração 
variável, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei nº 13.303, de 2016), é permitido 
somente nos casos em que os preços dos itens da Planilha Orçamentária do CTEF, 
aceita na VRPL - Verificação do Resultado do Processo Licitatório, correspondam aos 
limites máximos, incluindo a remuneração variável. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
DOS RECURSOS 
 
6 – As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à 
conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes. 
 
6.1 – A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com 
determinação específica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato 
de Repasse mediante Apostilamento. 
 
6.2 – A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é 
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o 
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto. 
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6.2.1 – No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de 
Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto 
contratado que apresente funcionalidade. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 
 
7 – Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes 
do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas 
em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 
e suas alterações, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste 
Instrumento. 
 
7.1 – A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de 
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso. 
 
7.2 – Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA incluirá na PLATAFORMA+BRASIL, no mínimo, as seguintes informações: 
 
I - A destinação do recurso; 
II - O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 
III - O contrato a que se refere o pagamento realizado; 
IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; 
V - Informações das notas fiscais ou documentos contábeis. 
 
7.3 – Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de 
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste 
procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta 
bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, 
devendo ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL o beneficiário final da despesa: 
 
a) Por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa; 
b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos 
realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor 
do Programa e em valores além da contrapartida pactuada. 
 
7.3.1 – Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência 
do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta 
bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e 
observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador 
de serviços. 
 
7.4 – Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para 
despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de 
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que 
comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES GERAIS. 
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7.5 – Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de 
poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a 1 mês, ou em 
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada 
em títulos da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazo 
menor que 1 mês. 
 
7.5.1 – A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse, 
em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de 
regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio da 
PLATAFORMA+BRASIL, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for 
igual ou superior a 1 mês. 
 
7.5.2 – Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas 
vinculadas devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto 
contratado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de 
contas, vedada a sua utilização. 
 
7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que 
comprometam a execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte 
adicional de contrapartida. 
 
7.6 – Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão 
ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em 
aplicações financeiras, deverão ser restituídos integralmente à UNIÃO FEDERAL, no 
prazo improrrogável de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na 
época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do 
responsável. 
 
7.6.1 – Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE 
solicitará à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos 
saldos remanescentes à conta única do Tesouro Nacional. 
 
7.7 – Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros 
legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da 
legislação aplicável, nos seguintes casos: 
 
a) Quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste 
Instrumento nem utilização de recursos; 
b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento; 
c) Quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas 
parcial ou final; 
d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste 
Instrumento; 
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e) Quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em 
desacordo com o estabelecido no item 7.5.2; 
f) Quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as 
disposições do contrato celebrado. 
 
7.7.1 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “a”, os recursos que permaneceram na 
conta vinculada, sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação 
financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da vigência do 
Contrato de Repasse. 
 
7.7.2 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “b”, em que a parte executada apresente 
funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no 
objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos 
do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 dias do vencimento da vigência contratual. 
 
7.7.3 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “b”, em que a parte executada não 
apresente funcionalidade, os recursos liberados devem ser devolvidos devidamente 
atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, 
com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da 
devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% no mês de efetivação da 
devolução de recursos à conta única do Tesouro. 
 
7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será 
verificada pela CONTRATANTE. 
 
7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores 
devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de 
débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, até o 
último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 
1% no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro. 
 
7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “c”, os recursos devem ser devolvidos 
incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa 
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. 
 
7.7.7 – Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “d”, será instaurada Tomada de Contas 
Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme 
exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação 
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, 
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, 
acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta 
Única do Tesouro Nacional. 
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7.8 – Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a parcela de atualização 
referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias 
compreendida entre a data da liberação da parcela para o CONTRATADO e a data de 
efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL 
 
8 – Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade 
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que 
vinculados à finalidade a que se destinam. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PRERROGATIVAS 
 
9 – O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as 
diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das 
ações constantes no Plano de Trabalho. 
 
9.1 – Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas in 

loco com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades 
desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e 
regulamentares pertinentes ao assunto. 
 
9.2 – É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e da 
CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao 
Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de 
assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua 
paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer. 
 
9.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e 
de prestação de contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos 
instrumentos, serão públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas 
situações classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento jurídico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO 
 
10 – Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua 
contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os 
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no 
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação 
da despesa. 
 
10.1 – As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios 
de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, 
devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, 
e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem 
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contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado 
no Contrato de Repasse. 
 
10.1.1 – O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos 
comprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que 
solicitado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
11 – A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à 
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS. 
 
11.1 – Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a 
CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 dias para sua apresentação, ou 
recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, 
atualizados pela taxa SELIC. 
 
11.2 – Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação 
de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo 
estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência na PLATAFORMA+BRASIL 
por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade 
analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento 
e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de 
responsabilização solidária. 
 
11.3 – Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos 
provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores. 
 
11.3.1 – Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à 
CONTRATANTE, e inserir na PLATAFORMA+BRASIL documento com justificativas que 
demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio 
público. 
 
11.3.2 – Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do 
antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial. 
 
11.3.3 – Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou 
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão 
o envio de documentos e justificativas à CONTRATANTE, para análise e manifestação do 
Gestor do Programa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS 
EXTRAORDINÁRIAS 
 
12 – Haverá a cobrança de tarifa extraordinária do CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa: 
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Descrição Custo Unitário – Nível I 

Reanálise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00  
Verificação do Resultado do Processo Licitatório 
inapta ou repetida 

R$ 3.000,00  

Manutenção de contrato, cobrada mensalmente após 
180 dias sem execução financeira 

R$ 1.000,00  

Visita ou vistoria in loco em quantidade superior à 
prevista no Art. 54 da Portaria Interministerial 
MPDG/MF/ CGU nº 424/2016 e suas alterações 

R$ 4.500,00   

Reabertura de PCF ou TCE R$ 800,00 
Alteração de cronograma R$ 1.700,00 
Atualização de orçamento R$ 2.400,00  
Exclusão de meta R$ 3.500,00 
Ajustes no projeto R$ 0,00  
Reprogramação de Remanescente de obra R$ 5.000,00  
Inclusão de meta R$ 0,00  
Alteração de escopo R$ 9.000,00  
 
12.1 – Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível em 
http://plataformamaisbrasil.gov.br/images/SEI_ME_-_5470370_-
_Termo_Aditivo_ao_Credenciamento.pdf. 
 
12.2 – O comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado à 
CONTRATANTE previamente à realização do serviço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUDITORIA 
 
13 – Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo 
da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do 
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo VI do 
Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986. 
 
13.1 – É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno 
ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos 
os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem 
como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria. 
 
13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios 
insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar 
as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado 
da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de 
contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da 
comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES 
PROMOCIONAIS 
 
14 – É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo 
fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser 
afixada no prazo de até 15 dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE 
para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, 
observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997. 
 
14.1 – Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse 
será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do 
Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no §1º do 
art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos 
financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
 
15 – Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes e sua 
vigência iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á no prazo descrito no item 
VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e 
aprovação da CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27, Inciso V e § 3º, da 
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas 
alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 
 
16 – O Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido 
a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua 
vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, 
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de 
dezembro de 2016 e suas alterações, e demais normas pertinentes à matéria. 
 
16.1 – Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de 
qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela 
CONTRATANTE: 
 
I - A utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 
II - A inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela 
ou após 360 dias do último desbloqueio de recursos, à exemplo do descrito na Cláusula 
Quinta, item 5.8, desde que não se enquadre nas hipóteses de suspensão ou de 
prorrogação do prazo, nos termos do item 5.9; 
III - A falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado; 
IV - A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de 
Contas Especial; 
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V – Não atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento. 
 
16.1.1 – A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham 
sido os valores restituídos à União Federal devidamente corrigidos, ensejará a 
instauração de Tomada de Contas Especial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR 
 
17 – A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi 
considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar 
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a 
celebração deste instrumento, condicionada à decisão final. 
 
17.1 – Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de 
Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO 
e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva 
liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que 
eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALTERAÇÃO 
 
18 – O presente Contrato de Repasse poderá ser alterado mediante proposta, 
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à CONTRATANTE, em no 
mínimo 60 (sessenta) dias antes do término da vigência, vedada a alteração do objeto. 
 
18.1 – A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de 
atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será 
promovida “de ofício” pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado, 
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA. 
 
18.2 – A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por 
meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão 
unilateral exclusiva do órgão responsável pela concepção da política pública em 
execução. 
 
18.3 – São vedadas as alterações do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida 
que resulte em valores inferiores ou superiores aos limites mínimos e máximos definidos 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS VEDAÇÕES 
 
19 – Ao CONTRATADO é vedado: 
 
I. Reformular os projetos de engenharia das obras e serviços já aceitos pela 

CONTRATANTE, inclusive para os casos em que tenha sido aplicada a Lei nº. 
13.303, de 30 de junho de 2016; 
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II. Realizar reprogramações decorrentes de ajustes ou adequações nos projetos de 
engenharia ou nos termos de referência de serviços de engenharia dos instrumentos 
enquadrados nos Níveis I e I-A, conforme o disposto no §4º e no §8º do Art. 6º da 
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas 
alterações; 

III. Realizar despesas a título de taxa de administração ou similar; 
IV. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de 

pessoal do órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas 
hipóteses previstas em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

V. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da 
estabelecida no instrumento; 

VI. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento; 
VII. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato 

gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado; 
VIII. Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que 
se refere às multas e aos juros decorrentes de atraso na transferência de recursos 
pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais 
sejam os mesmos aplicados no mercado; 

IX. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades 
congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando 
for o caso; 

X. Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho; 

XI. Pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário 
servidor público da ativa ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de 
economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, 
assistência técnica ou assemelhados; 

XII. Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construção de bem que 
desobedeça a Lei nº 6.454, de 1977; 

XIII. Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse; 
XIV. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro 

como contrapartida; 
XV. Adotar o regime de execução direta; 
XVI. Utilizar licitação cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente 

Contrato de Repasse ou da emissão Laudo de Análise Técnica, que consubstancia a 
análise técnica de engenharia e a análise documental de objeto que envolva obra. 

XVII. Utilizar CTEF exclusivo para aquisição de equipamentos ou para execução de 
custeio, que não atenda ao disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial nº 424, 
de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS 
COMUNICAÇÕES 
 
20 – Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de 
Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada. 
 
20.1 – As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas 
como regularmente feitas se inseridas na PLATAFORMA+BRASIL ou entregues por carta 
protocolada, telegrama, fax ou correspondência eletrônica, com comprovante de 
recebimento, nos endereços descritos no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO 
 
21 – Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAIS, 
para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado 
pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, 
em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do 
original. 
 
Caxias do Sul  , 31 de  Dezembro de  2021 
Local/Data 
 
 
_______________________________ ______________________________ 
Assinatura da CONTRATANTE Assinatura do CONTRATADO 
Nome: DARI LUIZ REICHERT Nome: VALDIR BIANCHET 
CPF: 460.326.220-53 CPF: 412.657.340-20 
 
Testemunhas 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Nome:   Nome:  
CPF:   CPF:  
 
 
___________________________________ 
Assinatura do Supervisor ou Coordenador 
(Contrato em Conformidade) 
Nome:  
CPF:  
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CAIXA CE REGOV/CX 1974/2022 - PM Serafina Corrêa - CT 924820/2021 - Aceite de Projeto
Data: Hoje, 10:19:58 -03

De: REGOVCX - RF Governo Caxias do Sul/RS

Para: 'viceprefeito@serafinacorrea.rs.gov.br' 'prefeito@serafinacorrea.rs.gov.br' 'gabinete@serafinacorrea.rs.gov.br'
'fazenda@serafinacorrea.rs.gov.br' 'planejamento@serafinacorrea.rs.gov.br' 'tesouraria@serafinacorrea.rs.gov.br'
'engenharia@serafinacorrea.rs.gov.br' 'licitacao@serafinacorrea.rs.gov.br' 'lucianopanarotto@serafinacorrea.rs.gov.br'
'bgkassessoria@verticalnet.com.br'

Cc: Ricardo Daniel Fae Valeria Gazzola Auler SEG6689RS - SE Governo Serra Gaucha/RS Felipe Schmitt

 Texto (4 KB)

E-mail classificado como #PUBLICO

CAIXA - REGOV CAXIAS DO SUL/RS
 

À
 Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa

 

Assunto: Aceite de Projeto
 Ref.: Contrato de Repasse MDR - pavimentação asfáltica no distrito de silva jardim

Convênio: 924820/2021 - Operação 1081954-62
 

Senhor Prefeito Municipal,
 

1         Comunicamos que a referida operação foi considerada tecnicamente viável, permitindo seu
prosseguimento quanto às análises pós-contratuais.

 

2          Considerando as normas previstas na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 424/2016,
30/12/2016, esta operação está enquadrada no Nível I, o que implica na impossibilidade de alteração do
projeto ora aprovado.

 

2.1       Diante desse novo regramento legal, destacamos algumas observações importantes:
 

  *   Para todos os Níveis, não é permitida a reformulação (alterações do escopo) dos projetos de
engenharia;

   *   É vedada a reprogramação (pequenos ajustes ou adequações) dos contratos enquadrados nos Níveis I,
I-A e IV;

 

  *   É vedado o início da execução de novos instrumentos e a liberação de recursos pelos Ministérios,
caso o Contratado tenha outras operações apoiadas com recursos do Governo Federal sem execução financeira
por prazo superior a 180 dias;

   *   É vedada a utilização de rendimentos para contratos de qualquer Nível;
   *   É prevista a extinção contratual para operações sem emissão de OBTV após 180 dias da liberação da

primeira parcela de recursos pelo Gestor;
   *   É prevista a extinção contratual para operações com objeto iniciado, mas que permanecem sem

comprovação da execução financeira por mais de 360 dias.
 



3          A partir da presente data, o Município deverá dar início ao procedimento licitatório em até 60
(sessenta) dias, o qual deverá manter correspondência com as especificações técnicas, orçamentos e
projetos apresentados e aceitos.

 

3.1       Destacamos que o valor de investimento (VI) aprovado é R$ 450.170,49.
 

3.2       Esclarecemos que a responsabilidade pertinente aos processos licitatórios cabe, exclusivamente,
aos Proponentes das operações, os quais deverão atender à Lei 8.666/93, e serão fiscalizados pelos
Tribunais de Contas.

 

3.3       No caso de operações enquadradas no Nível I e I-A (Regime Simplificado - Art. 65 a 67 da
Portaria 424/2016), as obras e serviços devem ser licitados, obrigatoriamente, pelo regime de empreitada
por preço global.

 

3.4       Os editais de licitação para consecução do objeto contratado somente estarão aptos se
publicados após o aceite do projeto técnico pela CAIXA.

 

3.5       Concluído o processo licitatório, faz-se necessária a inclusão das informações na Plataforma +
Brasil (SICONV),  nas abas "Processo de Execução" e "Verificação do Resultado do Processo Licitatório",
bem como o anexo dos arquivos de todos os documentos conforme checklist disponibilizado por esta REGOV,
na aba Verificação do Resultado do processo licitatório.

 

3.6       Lembramos que o Processo de licitação, após incluído no sistema, deve ser enviado para análise
- a Prefeitura deverá comunicar à REGOVCX;

 

3.7       Alertamos que, embora não sejam objeto de análise pela CAIXA, os editais e todas as atas
vinculadas ao certame devem ser anexadas na Plataforma + Brasil.

 

4          A autorização para início da execução do objeto somente será emitida pela CAIXA após a
liberação dos recursos referentes à primeira parcela de repasse da União conforme determina a Portaria
Interministerial CGU/MF/MP nº 424/2016.

 

4.1       Para autorização de início das obras, providenciar também:
 

            - Apresentar ART's / RRT's de fiscalização e de execução;
 

            - A planilha orçamentária da proposta da empresa vencedora da licitação, bem como o
eventograma atualizado, cronograma compatível e QCI devem ser diretamente programados nas abas
orçamentárias do módulo execução convenente - verificação do resultado do processo licitatório da P+B,
não devendo ser anexados;

 

5          Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo telefone 54 3209.0700.

Respeitosamente



Ricardo Daniel Faé
 

Assistente de Filial
 

Representação da Gerência Executiva de Governo Caxias do Sul/RS
 

Valeria Gazzola Auler
 

Coordenadora de Filial
 

Representação da Gerência Executiva de Governo Caxias do Sul/RS
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