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PROJETO BÁSICO 

 
O Projeto Básico foi elaborado em volume único, compreendendo os seguintes tópicos: 

 

Seção I – INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Apresentação 

2. Secretarias Municipais Requisitantes das Prestações dos Serviços 

3. Objeto 

4. Justificativa 

5. Fundamento Legal 

6. Ações Esperadas 

 

Seção II – ESPECIFICAÇÕES 

1. Projetos Técnicos 

1.1. Reunião de trabalho 

1.2. Definições 

1.3. Projeto Básico 

1.4. Elementos Técnicos (Projeto Executivo) 

1.5. Apresentação de desenhos e documentos 

2. Obrigações 

3. Desenvolvimento 

4. Subcontratações 

5. Indicação Fiscal 

6. Prazo Execução 

7. Prazo Vigência 

8. Condições de Pagamento 

9. Qualificação Técnica 

10. Visita Técnica 

  

Seção III – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Termo de Referência para Elaboração dos Serviços 

 

Seção IV – ÁREA DE INTERVENÇÃO  

1. Croqui da Área de implantação do Loteamento Industrial, Comércio e Serviços 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEÇÃO I – INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente Projeto prevê a contratação de uma empresa profissional 

especializada que agregue as atividades multidisciplinares para a elaboração de 

PROJETO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO INDUSTRIAL, no 

Perímetro Urbano do Município de Serafina Corrêa. 

Em atendimento ao disposto no art.7º, §2º, inciso I, da Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos (Lei nº8.666/93), apresenta-se organizado neste documento 

um conjunto de elementos e informações caracterizadores dos serviços para possibilitar 

a avaliação dos custos, dos prazos de execução e a definição dos procedimentos 

técnicos apropriados, com a finalidade de subsidiar a realização do processo licitatório 

e a adequada prestação dos serviços a serem contratados. Estabelece, também, 

normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para os 

serviços e deve ser considerado complementar aos desenhos de execução dos projetos 

e demais documentos contratuais. A contratação destes serviços é de natureza 

predominantemente intelectual, envolvendo a elaboração de estudos técnicos 

preliminares, futuros projetos básicos e executivos, cálculos, fiscalização, supervisão e 

gerenciamento multidisciplinar em geral. (Art. 46, da Lei nº 8.666/1993). 

Este documento foi elaborado pela Secretaria de Coordenação Planejamento e 

Gestão em parceria com o Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 

Serafina Corrêa. 

 

2. SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Coordenação 

Planejamento e Gestão. 

 

3. OBJETO: 

O objeto desta licitação é Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de engenharia e/ou arquitetura/urbanismo na elaboração de projetos 

técnicos básicos e executivos de Loteamento Industrial em área urbana de 40.719,33m² 

(quarenta mil, setecentos e dezenove metros quadrados e trinta e três centímetros 

quadrados), ampliação do Loteamento Industrial Salete, necessários para as obras de 

implantação do loteamento, localizado no Município de Serafina Corrêa. 

 

4. JUSTIFICATIVA: 

Conforme descritivo no memorando Interno n.º 042/2022 da Secretaria Municipal 

de Coordenação Planejamento e Gestão. 

Considerando: 

Em 2022 foi adquirida UMA ÁREA DE TERRAS situada no Município de Serafina 

Corrêa/RS, lindeira ao Loteamento Industrial Salete, para fins de instalação de 



 

 

ampliação de loteamento público industrial. A área de terras adquirida a ser loteada 

atende às exigências legais para fins de parcelamento do solo urbano e possibilita a 

instalação de indústrias. O imóvel localiza-se em área de expansão urbana, a Sudoeste 

da zona Central, e está a uma distância de até 2,0 (dois) km do centro da cidade. 

Para que ocorra a implantação do loteamento se faz necessário a contratação dos 

estudos e projetos necessários para viabilizar a instalação do referido empreendimento, 

que tem o objetivo de atender demandas na área industrial, comércio e serviços de 

nosso município 

 

5. FUNDAMENTO LEGAL: 

A contratação na Administração Pública para execução de serviços técnicos 

especializados 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. AÇÕES ESPERADAS: 

A Administração, através da execução desse objeto, proporcionará a viabilidade 

técnica e legal para implantação de Loteamento Industrial, Comercial e de Prestação 

de Serviços. 

 



 

 

 
SEÇÃO II - ESPECIFICAÇÕES 

 

O PROJETO DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES DADOS, LEVANTAMENTOS 
TÉCNICOS E PROJETOS A SEREM ELABORADOS. 

 
A. LEVANTAMENTOS PRELIMINARES: 

A.1Análise da documentação do imóvel; 
A.2Levantamento topográfico georreferenciado planialtimétrico do imóvel; 

 
B. ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS 

B.1Elaboração e Aprovação da licença ambiental de instalação (LAI); 
Observação: LAP – Licença Ambiental Prévia, será fornecida pelo Município. 

 
C. ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO: 

C.1 Elaboração do anteprojeto geométrico com demarcação de lotes, qua-
dras e logradouros públicos; 

C.2 Elaboração do anteprojetodo sistema viário; 
C.3 Elaboração do anteprojetode drenagem pluvial; 

 
D. ELABORAÇÃO DO PROJETO DEFINITIVO 

D.1 Elaboração do projeto geométrico com demarcação de lotes, quadras e 
logradouros públicos; 

D.2 Elaboração do projeto viário; 
D.3 Elaboração do projeto de drenagem pluvial; 
D.4 Elaboração do projeto de distribuição de água potável (conforme diretrizes 

da concessionária – CORSAN); 
D.5 Elaboração do projeto de pavimentação; 
D.6 Elaboração do projeto de rede de distribuição de energia elétrica (conforme 

diretrizes da concessionária RGE/CPFL); 
D.7 Elaboração do projeto de esgoto sanitário. 
D.8 Elaboração do projeto de sinalização viária; 
D.9 Elaboração do projeto de arborização; 
D.10 Elaboração do Memorial Descritivo; 
D.11 Elaboração do Cronograma de Obras; 
D.12 Elaboração dos orçamentos de cada infraestrutura para implantação do 

Loteamento; 
 

E. IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO 

E.1Locação dos lotes; 
E.2Locação e nivelamento do sistema viário (meios-fios e pavimentação); 
E.3Locação e nivelamento do passeio público (limites); 
E.4Locação, nivelamento e georreferecniamento do sistema Pluvial; 
E.5Locação e georreferecniamento das conexões e tubulações de água potável, 

conforme exigência da concessionaria; 
 

§ 1º A área de terra medindo 24.988,05m², objeto do loteamento, localiza-se no 
perímetro urbano da cidade de Serafina Corrêa/RS; 



 

 

§ 2º O projeto deverá contemplar lotes com as seguintes dimensões mínimas 
de: 10,00m de frente x 20,00m de fundos, totalizando 200,00m². (PLANO 
DIRETOR); 
§ 3º O projeto viário deverá contemplar prolongamento de ruas com 12,00 metros 
de largura, sendo 8,00 metros de leito carroçável e 2,00 metros de cada lado 
destinado ao passeio público; 
§ 4º Depois de elaborado o projeto o mesmo deverá ser encaminhado por meio 
físico e digital ao Município de Serafina Corrêa. (Todo o conjunto de documentos 
salvos em arquivos .PDF além dos seguintes formatos para documentos 
específicos: pranchas em formato .dwg, planilhas em formato Excel, documentos 
de texto em formato Word e imagens com boa resolução em formato JPEG); 

 
1. PROJETOS TÉCNICOS 

 
1.1 REUNIÕES DE TRABALHO ANTEPROJETO 

 
Para realização dos trabalhos deverão ser previstas reuniões técnicas presenciais, 
visando: 
1. Apresentação da equipe técnica; 
2. Definição inicial das premissas e diretrizes de trabalho necessárias ao desenvol-
vimento dos projetos; 
3. Validação do Cronograma de Execução da Contratada; 
4. Apresentação dos produtos elaborados nas fases de desenvolvimento dos projetos. 

 
PROJETO BÁSICO 

Reuniões técnicas: 
Trabalho tem como finalidades: 
1. Apresentação pela Contratada do Avanço do Desenvolvimento dos Projetos; 
2. Apresentação, discussão, avaliação e solução de questionamentos, caso houver. 

 
OS PROJETOS CONTRATADOS DEVERÃO: 
1.  Atender a todas as especificações descritas neste Termo de Referência e seus 
anexos e normas legais; 
2.  Atender às normas técnicas e regulamentações específicas; 
3.  Atender ao Estudo Preliminar Urbanístico de Implantação e Levantamento Pla-
nialtimétrico Cadastral Preliminar, integrantes a este Termo; 
4.  Atender as prerrogativas técnicas previstas pelas legislações relativas à apro-
vação e/ou regularização junto a órgãos de fiscalização, controle e concessionárias, 
como por exemplo: Prefeitura Municipal, Concessionária de Água, Energia, etc.; 
5.  Atender as prerrogativas técnicas advindas do processo de licenciamento am-
biental, que serão fornecidas pela empresa contratada para este fim. 
 
Importante: Os Projetos deverão obedecer à Lei Federal n° 6.766/1979, Lei 
Municipal nº 1.154/1992 - DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO PARA 
FINS URBANOS E A INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIOS POR UNIDADES 
AUTÔNOMAS CONSTITUÍDAS POR DUAS OU MAIS EDIFICAÇÃOES 
DESTINADAS A HABITAÇÃO UNIFAMILIAR OU COLETIVA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS e 2310/2006 - DISPÕE SOBRE O PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E DE 



 

 

EDIFICAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, devendo contemplar desenhos e 
especificações detalhadas, representados em escalas e informações adequadas à 
perfeita execução das obras previstas e necessárias ao concatenamento dos 
Projetos de Engenharia. Também deverá englobar solução alinhada e 
compatibilizada com as ações e estudos destinados ao Licenciamento Ambiental. 

 
1.2 DEFINIÇÕES 

 
Para os fins deste Termo de Referência considera-se: 
a) Estudo Preliminar/Anteprojeto: peça técnica com todos os elementos de contor-
nos necessários e fundamentais à elaboração do projeto básico, devendo conter 
minimamente os elementos constantes do artigo 42, VII da Lei Federal 13.303/2016; 
b) Projeto Básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado para caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras 
ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra 
e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter minimamente 
os elementos constantes do artigo 42, VIII da Lei Federal 13.303/2016; 
c) Projeto de Arquitetura/Urbanismo: projeto básico de arquitetura destinado à in-
tervenção no espaço, que cria áreas de múltiplos usos, tanto públicas como privadas, 
tais como: sistema viário, de lazer, de uso institucional, de habitação, unidade de 
apoio, etc.); 
d) Projetos de Engenharia: projetos básicos contemplando no mínimo: 

1. geométrico; 
2. intervenções viárias; 
3. terraplenagem; 
4. drenagem pluvial; 
5. estrutural; 
6. sistema de abastecimento de água; 
7. sistema de esgotos; 
8. rede de alimentação elétrica das unidades de apoio; 
9. redes de iluminação pública; 
10. pavimentação; 
11. sinalização viária; 
12. paisagismo e proteção ambiental; e 
13. orçamento. 

 
1.3 PROJETO BÁSICO 

 
O Projeto Básico conterá todos os elementos preconizados pela Lei Federal nº 

13.303/2016, artigo 42°, inciso VIII: 
“VIII - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para, observado o disposto no § 3º, caracterizar a obra ou o 
serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que 
possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de 
execução, devendo conter os seguintes elementos: 



 

 

a) desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da 
obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma 
a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de ela-
boração do projeto básico e de realização das obras e montagem; 
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como suas especificações, de modo a assegurar os melho-
res resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a 
sua execução; 
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o ca-
ráter competitivo para a sua execução; 
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreen-
dendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e 
outros dados necessários em cada caso”. 

 
DEVERÃO SER ENTREGUES NO PROJETO BÁSICO E APROVADOS: 
A. Desenhos técnicos elaborados a partir da solução aprovada no Estudo Prelimi-
nar/Anteprojeto; 
B. Relatório Técnico contendo o memorial descritivo dos sistemas, caderno de es-
pecificações técnicas dos materiais e equipamentos, memória de cálculo de dimen-
sionamento de cada disciplina; 
C. As aprovações legais dos projetos nos órgãos e concessionárias competentes 
(tais como: Prefeitura, Secretaria Meio Ambiente, FEPAM, Concessionária de água 
e energia, etc.), necessárias para as implementações das soluções técnicas desen-
volvidas; 
D. Caderno de Encargos; 
E. Orçamento detalhado, composto por no mínimo: 

a. Planilha orçamentária com custos unitários baseados em referências oficiais, 
como SINAPI, SICRO, entre outras; 
b. Cronograma físico-financeiro; 
c. Curva ABC de serviços e de insumos; 
d. Memória de cálculo de levantamento quantitativo; 
e. Composições de preço unitário; 
f. Caderno de encargos; 
g. Cotações de mercado, caso necessárias, de insumos ou serviços não dispo-
níveis em referências oficiais; 
h. Demonstrativo da Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e Des-
mobilização; 
i. Demonstrativo de encargos sociais; 
j. Demonstrativo de BDI; 
k. Referencial de preços; 
l. ART/RRT de projetos e orçamento; 

 
 
 
 
 
 



 

 

1.4 ELEMENTOS TÉCNICOS 
 

1.4.1 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO E PLANIALTIMÉ-
TRICO  

 Premissas Técnicas: Os estudos topográficos deverão ser desenvolvidos 
objetivando estabelecer uma base de referência para os estudos e projetos a serem 
desenvolvidos, através do levantamento georreferencado e planialtimétrico 
cadastral preliminar da área de implantação. 

A coleta de dados do levantamento deverá ser feita necessariamente por 
processo eletrônico. Tal coleta deverá ser processada de modo a produzir arquivos 
de coordenadas contendo os dados de cada ponto do levantamento (número, 
código, coordenadas X-Y, cota e descrição), que deverão ser convertidos para 
formato gráfico utilizando-se um software específico ou um software de CAD. 

 
1.4.2 ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS 

Estuos Geológicos já realizados por empresa contratada do Município para 
emissão da LAI – Licença Ambiental Prévia.  

 
1.4.3 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS  

 Premissas Técnicas: 
O Licenciamento Ambiental é o procedimento administrativo, para licenciar a 

instalação, ampliação, modificação e operação de atividades e empreendimentos 
que utilizam recursos naturais, que sejam potencialmente poluidores ou que possam 
causar degradação ambiental. 

Os estudos ambientais necessários para a área de implantação do loteamento: 
“realização de estudos ambientais com objetivo de obter licença prévia e de 
instalação, concomitantemente, para área parcelável mais reserva legal no 
município de Serafina Corrêa em que será instalado o loteamento”. Desta forma, a 
contratada através de sua equipe técnica elaborará os Projetos Básicos de 
Arquitetura/ Urbanismo e de Engenharia integrados e compatibilizados com as 
ações e estudos destinados ao Licenciamento Ambiental. Com tal medida se 
pretende criar um ambiente favorável ao bom andamento, tanto para elaboração dos 
Projetos Básicos quanto para a aprovação do processo de Licenciamento Ambiental 
do loteamento. 

O Licenciamento Ambiental é um dos instrumentos de Gestão Ambiental 
estabelecidos pela Lei Federal n.º 6938, de 31/08/81, também conhecida como Lei 
da Política Nacional do Meio Ambiente, e se divide em três etapas: 
• Licença Prévia (LP) – Será fornecida pelo Município. 
• Licença de Instalação (LI) - Licença que aprova os projetos. É a licença que 
autoriza o início da obra/empreendimento. É concedida depois de atendidas as con-
dições da Licença Prévia. 

 
1.4.4 PROJETO BÁSICO GEOMÉTRICO - IMPLANTAÇÃO - VIAS INTERNAS 

AO LOTEAMENTO 

Premissas Técnicas:  
O Projeto Básico Geométrico das vias internas do loteamento deverá ser 

elaborado a partir da representação gráfica do levantamento topográfico da faixa na 
qual se implantarão as vias e com base na definição das seções transversais das 
mesmas, cujas características deverão ser previamente discutidas e aprovadas pelo 



 

 

Município. Os serviços deverão abranger a definição das características 
geométricas das vias, em planta e perfil, a partir do estudo de alternativas com base 
nas plantas topográficas elaboradas, visando o mínimo impacto ambiental e a 
otimização do projeto de terraplenagem. Também deverá contemplar o diagnóstico 
da situação existente, da situação futura e do estudo das soluções passíveis de 
atenderem à problemática de acesso ao local. Desta forma, deverão ser analisados 
os fluxos de tráfego nas interseções em função dos resultados dos estudos de 
segurança e situação física local, avaliando-se a adaptação de diferentes 
concepções ao esquema de circulação e situação local. As soluções adotadas 
deverão ser desenvolvidas a nível tal que não fiquem dúvidas quanto a elementos 
geométricos de alinhamento, largura de faixas, interferências com serviços públicos 
e situações existentes entre ramos e pistas. 
OBJETO: 
A. Projeto Básico Geométrico das vias internas e de acesso, em conformidade com 
o Projeto Básico; 
B. Compatibilização com o Projeto Geométrico de Acesso ao loteamento e com 
demais  disciplinas. 
Entregas mínimas: 
A. Estudo Preliminar/Anteprojeto: 
1. Relatório Técnico – Estudo Preliminar/Anteprojeto; 
2. Memória de cálculo de pré-dimensionamento de todos os elementos. 
3. Desenhos contendo proposta para o projeto planialtimétrico das vias, constituído 
da locação, características e dimensões dos elementos pré-dimensionados para as 
vias e seus dispositivos; 

 
1.4.5 PROJETO BÁSICO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

   Premissas Técnicas: 
Os estudos hidrológicos deverão ser desenvolvidos objetivando a avaliação 

dos elementos de caracterização pluviométrica, climática, hídrica, fluviométrica e 
geomorfológica da área do projeto, de forma a possibilitar a obtenção de subsídios 
indispensáveis à indicação de medidas que capacitem resistência às ações da 
natureza que possam sobrevir através do ciclo hidrológico. Os estudos hidrológicos 
deverão abranger, no mínimo, as seguintes atividades: 

• Coleta de dados existentes; 
• Processamento e análise dos dados coletados; 
• Caracterização do regime de chuvas intensas da região; 
• Identificação e caracterização das bacias hidrográficas contribuintes; 
• Cálculo das descargas de projeto. 

A determinação das descargas de projeto deverá ser efetuada de acordo com 
métodos usuais utilizados em projetos dessa natureza, obedecidos os períodos de 
recorrência discriminados a seguir: drenagem superficial, microdrenagem (sarjetas, 
bocas de lobo, etc.,) redes pluviais, bueiros, etc.. 

 
1.4.6 PROJETO BÁSICO DE TERRAPLENAGEM 

O Projeto Básico de Terraplenagem deverá ser elaborado com base levando 
em consideração: Estudos Geológico-geotécnicos, Geométrico-Implantação, 
Interseções - Acesso Viário e Drenagem Pluvial, destinados a fornecer subsídios 
para implantação do loteamento. Também deverá englobar solução alinhada e 
compatibilizada com as ações e estudos destinados ao Licenciamento Ambiental. 



 

 

 
1.4.7 PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

  Premissas Técnicas: 
O Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água do loteamento deverá ser 

desenvolvido com o objetivo de determinar o "conjunto de obras, equipamentos e 
serviços destinados ao abastecimento de água potável de uma localidade para fins 
de consumo doméstico, serviços públicos e outros usos", devendo atender TODAS 
as exigencias da concessionária local, CORSAN. 
Também deverá: 
1) definir as condições hidráulicas para abastecimento de toda área e condições 
de fornecimento de água; 
2) proceder estudos de alternativas técnicas, sendo adotada a solução mais con-
veniente, tanto do ponto de vista hidráulico quanto ambiental, estrutural e econômico;  
3)  estar integrado à solução global e aos objetivos propostos para a implantação do 

loteamento; 
4)  Atender Todas As Exigencias Da Concessionária Local, Corsan. 

 
1.4.8 PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTO 

   Premissas Técnicas: 
O Projeto Básico do Sistema Esgoto do loteamento deverá ser desenvolvido 

com o objetivo de determinar o "conjunto de obras, equipamentos e serviços 
referentes à coleta do esgoto sanitário da localidade, bem como a destinação final 
do efluente". 
Também deverá: 
1)  definir as condições locais para o atendimento de toda área; 
2)  proceder estudos de alternativas técnicas, sendo adotada a solução mais conve-
niente, tanto do ponto de vista hidráulico quanto ambiental, estrutural e econômico; 
e 
3)  estar integrado à solução global e aos objetivos propostos para a implantação do 

loteamento. 
 

1.4.9 PROJETO BÁSICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 
PÚBILICA 

Premissas Técnicas: 
O Projeto Básico das Instalações Elétricas e Iluminação Pública deverá ser 

desenvolvido com o objetivo de determinar o "conjunto de obras, equipamentos e 
serviços necessários para implantação das redes elétricas: 
1) de alimentação das unidades integrantes dos sistemas de infraestrutura urbana 
(água e esgoto); 
2) de alimentação e distribuição da Iluminação Pública das vias internas e acesso 
viário do loteamento. 
Também deverá: 
1) atender T O DA S  as exigências técnicas da Concessionária (RGE/CPFL) e 
prerrogativas dispostas nas normas pertinentes; 
2)  definir as condições de atendimento de toda área; 
3) proceder estudos de alternativas técnicas, sendo adotada a solução mais con-
veniente, tanto do ponto de vista elétrico quanto ambiental, estrutural e econômico; 
e 
4) estar integrado à solução global e aos objetivos propostos para a implantação do 



 

 

loteamento. O Projeto Básico das Instalações Elétricas e Iluminação Pública deverá 
contemplar inclusive o prolongamento da rede de abastecimento da concessioná-
ria, rede de iluminação interna e deverão ser aprovados pela concessionária. 

 
1.4.10 PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO  

 Premissas Técnicas: 
O projeto de pavimentação deverá ser elaborado com base nos estudos 

geotécnicos e na previsão do volume e tipo de tráfego que solicitará o pavimento 
das vias, objetivando o dimensionamento e concepção da estrutura do pavimento a 
ser implantado. 

O dimensionamento dos pavimentos deverá ser efetuado segundo metodologia 
usual para projetos desta natureza, em função dos dados de tráfego disponíveis e 
da natureza dos solos e materiais. 

O projeto de pavimentação deverá abordar, no mínimo, as seguintes tarefas 
principais: 

• Estudo e avaliação das características geotécnicas dos materiais do sub-
leito e áreas de empréstimo; 

• Estudo e avaliação das características geotécnicas dos materiais a serem 
empregados nas camadas do pavimento; 

• Previsão do volume e tipo de tráfego que solicitará o pavimento; 
• Dimensionamento dos pavimentos; 
• Análise comparativa de custos de alternativas de concepção do pavimento; 
• Desenhos que elucidem o projeto (seções transversais, lineares de dimen-
sionamento, croquis das ocorrências de materiais); 

• Especificações dos serviços. 
 

1.4.11 PROJETO BÁSICO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA (Vias Internas e Acesso) 
  Premissas Técnicas: 

O Projeto Básico de Sinalização deverá ser elaborado com base nos projetos 
geométrico, de interseções – acesso viário e de terraplenagem, objetivando a 
indicação dos dispositivos a serem empregados para regulamentar e orientar o 
trânsito, indicando aos usuários das vias a maneira correta e segura de circulação 
e estacionamento. 

O Projeto Básico de Sinalização deverá contemplar a indicação e detalhamento 
de todos os dispositivos que comporão os sistemas de: 

1) Sinalização horizontal; 
2) Sinalização vertical; e 
3) Dispositivos auxiliares à sinalização. 

Objeto: Projeto Básico da Sinalização das Vias Internas e Acesso Viário do 
loteamento, em conformidades com as normas vigentes e em atendimento às 
recomendações para sinalização urbana de órgãos municipais. 

 
1.4.12 PROJETO BÁSICO DAS OBRAS COMPLEMENTARES (infraestrutura 

urbana)  E DE APOIO (espaços públicos, entre outros) 
Premissas Técnicas: 
O Projeto Básico das Obras Complementares e de Apoio (espaços 

públicos/área social) será composto de conjunto de projetos básicos necessários 
para a construção das referidas unidades: arquitetônico, terraplenagem, estrutural 
(fundação e superestrutura) e todas as instalações. Também fará parte do escopo 



 

 

desta disciplina, o projeto da infraestrutura urbana para cercamento da área do 
loteamento. 
 

1.4.13 PROJETO BÁSICO DE PAISAGISMO 
 Premissas Técnicas: 

Os estudos de medidas de proteção ambiental deverão abordar os aspectos 
relativos à avaliação dos impactos ambientais decorrentes das obras e os serviços 
necessários à minimização dos seus efeitos negativos. 

A previsão de medidas de proteção ao meio ambiente deverá ser considerada, 
também, nas soluções adotadas nos projetos básicos de terraplenagem e de 
drenagem de águas pluviais. O projeto de paisagismo das vias e interseções deverá 
ser executado dentro dos padrões convencionais, prevendo-se, onde possível, 
canteiros com gramas, flores e árvores, bem como a implantação de mobiliário 
urbanos (lixeiras, bancos, etc.). 
Objeto: Projeto Básico de Paisagismo das Vias Internas e Interseções – Acesso 
Viário do loteamento, sendo também englobado os aspectos de proteção ao meio 
ambiente contra efeitos das soluções adotadas nos projetos obras de terraplenagem 
e de drenagem de águas pluviais; Projeto Básico de Cercamento da Área; 
Compatibilização com as ações e estudos relativos ao Licenciamento Ambiental. 

 
1.4.14 MEMORIAL DESCRITIVO  

Descrições das soluções adotadas em todos os projetos e as normas 
consideradas para realização dos cálculos e premissas básicas. 
Entregas mínimas: 
A. Estudo Preliminar/Anteprojeto: 
1. Estruturação do documento “Memorial Descritivo” (capa, índices, principais tópicos). 
2. ART/RRT do responsável técnico. 
B. Projeto Básico: 
1. Memorial descritivo de todas as disciplinas seguindo a estruturação aprovada 
no Estudo Preliminar / Anteprojeto. 
Considerações: 
A. O memorial deverá ser entregue em arquivo único, numerado e em forma sequencial. 
B. As disciplinas deverão ser separadas por capítulos. 
C. Na ausência de recomendações, o documento deverá seguir as especificações de 
formatações da NBR 14724. 

 
1.4.15 ORÇAMENTO ANALÍTICO 

A. Elaboração do orçamento analítico, composto por: 
1. Planilha de Quantidades e Preços; 
2. Cronograma físico-financeiro; 
3. Curva ABC de serviços e de insumos; 
4. Memória de cálculo de levantamento quantitativo; 
5. Composições de preço unitário; 
6. Caderno de encargos; 
7. Cotações de mercado, caso necessárias, de insumos ou serviços não dispo-

níveis em referências oficiais; 
8. Demonstrativo da Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e Des-

mobilização; 
9. Demonstrativo de encargos sociais;  



 

 

10. Demonstrativo de BDI;  
11. Referencial de preços; 
12. ART/RRT; 
13. Plano de Execução da Obra; 
14. Croqui do Canteiro de Obra; 
15. Declaração de compatibilidade de quantitativos e preços. 

 
B. A elaboração do orçamento analítico deverá basear-se em: 

1. Tabelas referenciais de preços de órgãos competentes (SINAPI, SICRO e outros). 
2. Coleta de preços realizada no mercado local ou região de execução dos 
serviços, caso necessário, de insumos ou serviços não disponíveis em tabelas 
referenciais. 
3. Avaliação dos custos horários de equipamentos, considerando as condições 
locais de operação e a taxa legal de juros. 
4. Avaliação da Taxa de Leis Sociais (LS) em função das características do local 
de execução dos serviços. 
5. Avaliação da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) em função 
do volume e complexidade dos serviços e do local de execução da obra. 
6. Pesquisa dos índices de aplicação de materiais e mão-de-obra, considerando 
as condições locais ou regionais de execução. 

 
1.5 APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS 

 

 A documentação técnica que representa o Projeto como um todo é composta 
de elementos gráficos (desenhos em escala com cotas), e de elementos textu-
ais (memoriais, declarações, planilhas, cronogramas, etc.), que deverão ser 
produzidos e apresentados, de acordo com a sua especificidade, conforme as 
normas técnicas estabelecidas e as disposições do CONTRATANTE. 

 Os desenhos, textos e demais documentos conterão, no mínimo, as seguintes in-
formações: 

a) Identificação do CONTRATANTE; 
b) Identificação da CONTRATADA (nome da empresa e CNPJ) e dos autores 

dos Projetos (nome, titulação e registro profissional, número do RRT e/ou da 
ART e assinaturas); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo); 
d) Identificação do Projeto (etapa de execução, atividade técnica e codificação); 
e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão); 
f) Demais dados pertinentes. 

 
2. OBRIGAÇÕES 

 
2.1  SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

 
A. Prover acesso às dependências do local onde será executada a obra/serviços. 
B. Para os profissionais da Contratada o acesso a toda a documentação ne-
cessária à boa execução das atividades. 
C. Validar o resultado do trabalho conforme descrito no item “APROVAÇÃO 
DOS PROJETOS”. 



 

 

D. Efetuar o pagamento da Contratada nos termos do contrato e Edital. 
E. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada. 
F. Efetuar o pagamento de taxas para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos 
oficiais. 
 
2.2  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A. A CONTRATADA indicará um Coordenador para o desenvolvimento dos 
Projetos como um todo, assim como os responsáveis técnicos para cada 
atividade técnica específica, conforme apresentado na habilitação técnica da 
licitação, fornecendo ao município os nomes e registros profissionais de toda a 
equipe técnica. 
B. A coordenação das atividades técnicas do Projeto deve ser feita em função 
das determinações do Projeto Arquitetônico. 
C. O Projeto completo, constituído por todos os Projetos específicos devida-
mente compatibilizados entre si, deverá ter um coordenador na CONTRATADA, 
com a responsabilidade de compatibilizar os Projetos e demais atividades técni-
cas, promover ou facilitar as consultas e informações entre os autores dos Pro-
jetos específicos e solucionar as interferências entre as disciplinas; 
D. A CONTRATADA deverá contar com equipe de profissionais habilitados à ela-
boração do Projeto em questão, nas várias modalidades envolvidas, com registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo – CAU. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 
A. Todos os Projetos deverão ser desenvolvidos em conformidade com este 
Termo de Referência. 
B. Os desenhos técnicos deverão ser elaborados em escalas usualmente utili-
zadas nos projetos das diversas disciplinas e conter todas as informações neces-
sárias para o seu pleno entendimento. 
C. O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da 
CONTRATADA, desde a consulta preliminar à aprovação final. 
D. Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas 
de Projeto de modo a evoluírem gradual e continuamente em direção aos objeti-
vos estabelecidos pelo município e reduzirem-se os riscos de perdas e retraba-
lhos. 
E. A CONTRATADA deverá providenciar junto ao CAU e/ao CREA os Regis-
tros de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou as Anotações de Responsabili-
dade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto 
deste Termo de Referência, inclusive da Planilha orçamentária. 
F. A CONTRATADA deverá entregar ao município uma via dos Registros de 
Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou as Anotações de Responsabilidade Téc-
nica (ART) relativos a cada um dos Projetos específicos, devidamente quitadas. 
G. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento de todos os impostos e de-
mais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre a contratação 
dos serviços, até o recebimento definitivo dos mesmos; 



 

 

H. A CONTRATADA deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os ma-
teriais, os insumos, a mão-de-obra, os meios de transporte, e demais itens neces-
sários ao desenvolvimento de todas as etapas do Projeto. 
I. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o município, 
antes da execução dos serviços correspondentes. 
J. Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das modifi-
cações necessárias à sua aprovação. 
K. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem 
ser revistos ou  alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação. 
L. Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais e às 
concessionárias de serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA, atra-
vés dos autores dos Projetos. 
M. A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos Projetos das responsa-
bilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às ati-
vidades profissionais. 
N. A CONTRATADA deverá encaminhar ao município cópia dos Projetos com 
os carimbos de aprovação e chancela dos órgãos competentes. 
O. O município deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos desen-
volvidos assim como de toda a documentação produzida na execução do con-
trato, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa pelo 
município. O município terá o direito de alterar os Projetos desenvolvidos, inde-
pendentemente de consentimento dos autores, considerando que essa possibi-
lidade pode vir a surgir durante a execução das obras. 

 
4. SUBCONTRATAÇÕES 

 
A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente 

contrato. Na hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem 
execução por terceiros, o município poderá autorizar a subcontratação, ficando a 
CONTRATADA, relativamente ao objeto subcontratado, direta e solidariamente 
responsável, técnica e civilmente, devendo promover a cessação imediata das 
atividades da subcontratada, quando solicitado pelo município. 

A subcontratação será limitada às seguintes parcelas do objeto deste Termo de 
Referência: 

• Sondagens do terreno; 
• Ensaios de geotécnica; 
• Levantamento Topográfico e Cadastral; 
• Projeto de Abastecimento de Água Potável; 
• Projeto de Instalações Elétricas e Iluminação Pública; 
• Projeto de Arborização; 

 
5. INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO 

 
A área técnica indica como fiscais de contrato o Sr. Reginaldo Gomes e a Srª 

Anelise Vivian Sebben, telefone (54) 3444-8125, e-mail: 
engenharia@serafinacorrea.rs.gov.br; 

 
 
 



 

 

 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
O prazo total de execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, 

contados a partir da data de assinatura do contrato, informada no próprio 
documento. 

 
7. PRAZO DE VIGÊNCIA 

 
O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, 

contados a partir da data de assinatura do contrato, informada no próprio documento. 
 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

• O pagamento será feito de acordo com a medição dos serviços constantes 
na Planilha de Quantidades e Preços, entregues e aprovados; 

• Os pagamentos dos serviços objeto da presente licitação serão feitos em 
medições mensais, conforme Planilha de Quantidades e Preços e serviços 
efetivamente executados, após a comprovação dos serviços efetivamente 
prestados e da execução física das etapas, cujos pagamentos serão efetu-
ados até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao da medição. 

• As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser emitidas até 05 (cinco) dias 
úteis após a certificação da medição; 

• Ocorrendo à antecipação do cronograma de execução dos serviços a CON-
TRATADA fará jus à sua medição e ao devido pagamento nas mesmas con-
dições já estabelecidas neste Edital, com prévia e expressa autorização do 
município; 

• Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão su-
jeitos, quando couber à retenção de tributos na forma da Lei. 

- Importante: Fica condicionado a liberação do percentual de 10% (dez por 
cento) do valor contratado quando do efetivo registro público das matrículas 
dos imóveis individualizados junto ao Cartório/Oficio de Registro de Imóveis 
competente. 

 
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
  Prova de inscrição ou registro da empresa e dos seus Responsáveis Técnicos, 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho 
Regional de Arquitetura (CAU) da localidade da sede da licitante, dentro do prazo 
de validade; 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e com-
patível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante 
apresentação de atestado(s), acompanhados da respectiva certidão emitida pelo 
CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, emitidos por pessoas ju-
rídicas de direito público (órgão ou entidade da administração pública direta ou indi-
reta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal) ou privado, em nome do 
profissional técnico responsável, comprovadamente inscrito no CREA/CAU, inte-
grante do quadro (vínculo empregatício, participação societária ou contrato de presta-
ção de serviço) da licitante na data prevista para entrega da proposta, comprovando 



 

 

a execução de serviços com especificidades técnicas similares às do objeto da pre-
sente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo 
são as seguintes e que deverão estar indicadas na redação do(s) atestado(s); 
b) Comprovação de aptidão de desempenho técnico-operacional da licitante, 
através de atestado(s) acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) emitida(s) 
pelo CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, fornecidos por pes-
soas jurídicas de direito público (órgão ou entidade da administração pública direta 
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal) ou privado, devida-
mente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e 
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando a elaboração de 
projetos com especificidades técnicas similares as do objeto da presente licitação, 
cujas parcelas de maior relevância técnica de valores significativos são: 

 Projeto Urbanístico, contendo área de projeto não inferior a 1,2 ha ou 12.000 m²; 

 Projeto de terraplenagem, contendo área de projeto não inferior a 1,2 ha ou 
12.000 m²; 

 Projeto do Sistema de Abastecimento de Água, contendo comprimento de rede 
de distribuição não inferior a 0,25 km ou 250m; 

 Projeto do Sistema de Esgoto Sanitário, contendo comprimento de rede coletora 
não inferior a 0,25 km ou 250m; 

 Projeto de Drenagem Pluvial comprimento de rede de distribuição não inferior 
a 0,25 km ou  250m; 

 Projeto de Iluminação Pública, contendo comprimento de rede de iluminação 
pública não inferior a 0,25 Km ou 250m; 

 Projeto de Pavimentação de vias, contendo área de pavimentação não inferior 
a 2.000 m²; 

 
Observações: 

 Não se admitindo atestado(s) de gerenciamento de projetos; 
 O(s) atestado(s) deverá(ão), obrigatoriamente, ser acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s)  certidão(ões) emitida(s) pelo CREA ou CAU; 

 Não será aceita a soma de atestados para que se atinja a quantidade de área 
(m²) exigida em cada especialidade; 

 Não serão aceitas situações implícitas, ou seja, a redação do atestado de-
verá ser explícita quanto à elaboração de qualquer atividade exigida; 

 A Licitante vencedora do certame deverá apresentar, como condição para 
assinatura do Contrato, comprovação de inscrição em seu rol de Respon-
sáveis Técnicos junto ao CREA/CAU, do(s) profissional(is) do(s) qual(is) ti-
ver(em) sido utilizado(s) Atestado(s) Técnico(s)/Certidão de Acervo(s) Téc-
nico(s) para comprovação de aptidão de desempenho técnico-profissional; 

 As exigências foram adotadas com observância às parcelas de maior rele-
vância técnica e valores significativos do projeto conceitual do objeto em 
questão, sendo que as quantidades indicadas não ultrapassam 50% dos 
quantitativos do objeto, conforme orientação do TCU. 

 
10. VISITA TÉCNICA 

 
A Visita Técnica é obrigatória para todos os interessados em participar da 

licitação, visto se tratar de projeto para ampliação de Loteamento existente.  



 

 

As visitas técnicas poderão ser realizadas das 09h00min às 16h00min, 
mediante agendamento prévio. A visita técnica deverá ser realizada por profissional 
responsável pela empresa perante  o conselho competente (CREA/CAU). 

As visitas serão acompanhadas por servidor designado para este fim, devendo 
o agendamento ser efetuado previamente com o Sr. Reginaldo Gomes, e/ou Srª. 
Anelise Vivian Sebbem, (54) 3444-8125, e-mail: 
engenharia@serafinacorrea.rs.gov.br.  

Será fornecido atestado de visita que deverá ser entregue junto com a proposta. 

mailto:engenharia@serafinacorrea.rs.gov.br.


 

 

 

SEÇÃO III - TERMO DE REFERÂNCIA – Loteamento Industrial 

 

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS Porcentagem Valores 

Etapa 1: 
I. Análise dos documentos do imóvel, 

estudos, levantamentos e visitas técnicas; 
II. Adequação a legislação do plano diretor; 
III. Levantamento georreferenciado e 

planialtimétrico do imóvel; 
IV. Solicitação das diretrizes para o Projeto 

Hidráulico (incluíndo ponto de tomada d’água); 
V. Solcitação das diretrizes para o Projeto de 

Instalações Elétricas (incluíndo ponto de 
interligação das redes); 

 
LAP – Licença Ambiantal Prévia será 

fornecida pelo Município. 
 
Entrega em até 30 (trinta) dias contados a 

partir da assinatura do contrato; 

20% R$ 16.800,00 

Etapa 2: 
I. Elaboração dos Estudos Preliminares 

previstos e indicados no Termo de 
Referência; 

1.1 Elaboração do anteprojeto geométrico; 
1.2 Elaboração do anteprojeto viário; 
1.3 Elaboração do anteprojeto pluvial. 

II. Elaboração e Aprovação da licença 
ambiental de instalação (LAI); 
 
Entrega em até 30(trinta) dias contados a 

partir da Aprovação da Etapa1. 

30% R$ 25.200,00 

Etapa 3: 
I. Elaboração dos Projetos Básicos 

Definitivos  indicados no Termo de 
Referência; 

1.1 Elaboração do projeto geométrico; 
1.2 Elaboração do projeto viário; 
1.3 Elaboração do projeto pluvial; 
1.4 Elaboração do projeto hidráulico; 
1.5 Elaboração do projeto elétrico; 
1.6 Elaboração do projeto de esgoto sanitário; 
1.7 Elaboração do projeto de sinalização viária; 
1.8 Elaboração do projeto de arborização; 

 
Entrega em até 30 (trinta) dias contados a 

partir da Aprovação pelo município da Etapa – 2. 

30% R$ 25.200,00 



 

 

Etapa 4: 
I. Elaboração da documentação para  

Reg is t ro  do Lo teamento ;  

1.1 Elaboração do Memorial Descritivo; 
1.2 Elaboração do Cronograma de Obras; 
1.3 Elaboração dos orçamentos de cada 

infraestrutura para implantação do 
Loteamento; 

1.4 Demarcação do loteamento, contemplando 
todas as redes de infraestrutura, quadras, 
sistema viário e todos os lotes (abertura de 
ruas e terraplenagem será executada pelo 
Município); 
 
Importante: para  esta  etapa  será  
considerado prazos totais previstos. 

20% R$ 16.800,00 

TOTAL GERAL (100%) R$ 84.000,00 

Prazo de Validade da Proposta 
90 dias. (prazo nunca inferior à 60 

dias) 

Prazo de execução do objeto 90 dias 

Local de Entrega/Execução do objeto Serafina Corrêa - RS 

 

Colaboradores: 

- Cleiton Orso 

 

 Serafina Corrêa, 05 de janeiro de 2023. 

 

 

 

Dimorvan Cantelli 
Secretário Municipal de Coordenação 

Planejamento e Gestão 

Eng. Civil Guilherme Migliavacca 
Departamento de Engenharia 
Secretaria de Obras Públicas 

 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 
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