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SEÇÃO I
1. APRESENTAÇÃO
O presente Projeto prevê a Construção de Rede Mista de Drenagem Pluvial e
Efluente Cloacal do Loteamento Santa Rita.
Em atendimento ao disposto no art.7º, §2º, inciso I, da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos (Lei nº8.666/93), apresenta-se organizado neste
documento um conjunto de elementos e informações caracterizadores dos serviços
para possibilitar a avaliação dos custos, dos prazos de execução e a definição dos
procedimentos técnicos apropriados, com a finalidade de subsidiar a realização do
processo licitatório e a adequada execução dos serviços a serem contratados.
Estabelece, também, normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões
de conduta para os serviços e deve ser considerado complementar aos desenhos
de execução dos projetos e demais documentos contratuais.
Este Projeto foi elaborado pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Serafina Corrêa, e foi solicitado pela Secretaria de Coordenação,

Planejamento e Gesão e Coordenaria da Defesa Civil Municipal.
2. SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS: Gabinete da Prefeita, Coordenadoria da Defesa Civil Municipal e
Secretaria de Coordenação, Planejamento e Gestão.
3. OBJETO:
Contratar empresa Especializada para EXECUÇÃO do Projeto, sendo: Execução
de Rede Mista de Drenagem Pluvial e Efluente Cloacal do Loteamento Santa Rita,
conforme diretrizes de reunião efetuada com registro de Ata Pública entre as
respectivas entidades: DISA/FEPAM, CORSAN, DIRTEC/FEPAM na data de 19 de
abril de 2018. Os Projetos a serem executado compreendem: Plantas Baixas,
Planta Situação e Localização e Memorial Descritivo.
Os Projetos Complementares, Planilha Orçamentária e o Cronograma Físicofinanceiro foram desenvolvidos e fornecidos pelo Departamento de Engenharia do
Município de Serafina Corrêa.
4. JUSTIFICATIVA:
Justifica-se a necessidade de URGÊNCIA na contratação por se tratar de um
Parcelamento de Solo Popular de Interesse Social que apresentou alguns
problemas, necessitando de medidas urgentes de prevenção, considerando os
relatos que seguem:
- Parcelamento de Solo denominado Loteamento Santa Rita em condição
de infraestrutura inacabada;
- Sinistro ocorrido na data de 19 de outubro de 2016;
- Condição de patologias aparentes constatadas em algumas edificações;
- Contratação de Laudo de Perícia Técnica no ano de 2017;
- Destaca-se que 05 (cinco) famílias encontram-se na condição de amparo
do Aluguel Social considerando os riscos de deslizamento;
5. FUNDAMENTO LEGAL: A contratação na Administração Pública para execução de
serviços deverá obedecer ao disposto na Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
e suas alterações e demais normas pertinentes.
6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
a) A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de
profissionais sem impedimentos legais e ou de saúde.
b) A obra e suas instalações deverão ser entregues completas, limpas e em
condições de funcionar plenamente.
c) A empreiteira se responsabilizará por qualquer dano, acidente ou sinistro que
venha a ocorrer na obra por falta de segurança, falta de equipamentos adequados
tanto de trabalho quanto de segurança dos empregados.

d) A Contratada deverá ser responsável pelo uso de EPI's, dispondo-os dos
mesmos para seus funcionários;
e) Ser responsável pelos deslocamentos aos locais solicitados pelo município;
f) Registros no CREA e/ou CAU;
g) Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados, ou executados,
deverão atender ao exigido nas Especificações, nos projetos elaborados, no
contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas
da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, e, nos casos omissos, nas Normas e
Especificações da ABNT e do fabricante do material.
h) Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de
quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela
CONTRATANTE, após o pronunciamento da FISCALIZAÇÃO e só assim tomada
em consideração no ajuste final de contas. Essas modificações serão medidas e
pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do contrato.
i) Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários
estabelecidos no contrato, serão previamente orçados de comum acordo com a
FISCALIZAÇÃO.
j) A fiscalização das obras e serviços será exercida pela CONTRATANTE,
diretamente, e/ou através de Consultoria pela mesma credenciada. A existência da
FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade integral, única e exclusiva do
EMPREITEIRO, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos do Código
Civil Brasileiro.
k) O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da
FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer
época e lugar, durante a execução das obras.
l) Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou
que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado
sem autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não
autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo,
ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer
pagamento extra.
m) Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a
substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa
substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da
FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular.
n) O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
determinação atinente ao assunto.
o) Os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE serão entregues
ao EMPREITEIRO, no almoxarifado da Prefeitura, ou então em depósitos situados
mais próximo das obras, de conformidade com as requisições feitas, em tempo
oportuno e nas quantidades realmente necessárias, para atender a uma
determinada etapa dos trabalhos, ficando o transporte por conta do
EMPREITEIRO.
p) O EMPREITEIRO deverá manter, em caráter permanente, à frente dos serviços
um 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.
Obs.: Como se trata de Projeto de Construção de Infra Estrutura no Perímetro
Urbano do Município, este deverá atender as legislações pertinentes ao
assunto na sua execução, especificamente as normas de segurança e
utilização de EPI's. Sendo que toda e qualquer dúvida, deverá sempre ser
questionada aos fiscais e técnicos do Município para orientação dos
procedimentos e restrições.
7. PRAZO CONTRATUAL: 180 dias.
8. PRAZO EXECUÇÃO DO OBJETO: 120 dias.
9. FISCAIS DO CONTRATO:
Titular: Engenheiro Civil Reginaldo Gomes; Suplente: Engenheiro Civil Guilherme

Migliavacca, lotados na Secretaria de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento
Urbano.
10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:
Posterior a prestação dos serviços, a Administração, observado o disposto no art.
69 da Lei Federal nº 8.666/93, dará o recebimento definitivo do objeto licitado.
11. AÇÕES ESPERADAS:
A Administração, através da execução desse objeto, busca proporcionar um
ambiente harmonioso, seguro e confortável para as famílias que residem na área
objeto do Loteamento.
SEÇÃO II
12. ESTUDOS BÁSICOS:
12.1 Programa de Necessidades do Projeto
O Programa de Necessidades define as características necessárias à
realização das atividades previstas
A necessidade é a de contenção do maciço de solo instável existente em
parte do Loteamento Santa Rita.
12.2

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

13. PROJETOS
13.1 Projetos Básicos:
a)
Plantas Baixas Arquitetônicas;
b)
Planta de Cortes;
c)
Planta de Elevações;
d)
Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
e)
ART do Projeto;
13.2 Projetos Executivos:
f)
Plantas Baixas Arquitetônicas;
g)
Projeto Executivo Estrutural;
h)
Planilha Orçamentária
i)
Cronograma Físico-financeiro
Os Projetos Executivos serão fornecidos pelo Departamento de Engenharia do
Município.

14. ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO
Os custos para a execução do objeto em questão perfazem o montante indicado na
Planilha Orçamentária.
Estão incluídos todos os custos decorrentes de mão de obra, encargos sociais,
materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; não
cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão das obras, sendo utilizado um
BDI de 20,60%.
Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na
localidade, sendo pesquisados preferencialmente na tabela do SINAPI, elaborada
em abril de 2018.
Dessa forma, os preços praticados refletem a realidade do mercado local, podendo
ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.
Anexo, estão as Planilhas Orçamentárias.
15. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MEMORIAL DESCRITIVO
O Memorial Descrito, com as Especiações Técnicas do Projeto, encontram-se em
volume anexo a este Projeto Básico.
16. PEÇAS GRÁFICAS
As pranchas contendo a grafitação do Projeto, estão em Anexo a este Projeto
Básico.
17. PRAZO DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E DE RECEBIMENTO
O prazo de execução dos serviços será conforme Cronograma Financeiro,
contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.
17.1 O pagamento ocorrerá conforme TERMO DE MEDIÇÃO emitido pela
Fiscalização, com realização de medições a cada etapa concluída, a partir da
autorização de início da obra, de acordo com as etapas do cronograma físicofinanceiro apresentado pela contratada. Somente será medido o serviço executado
respeitando-se o valor máximo acumulado previsto no cronograma físicofinanceiro, observados os respectivos projetos, especificações, preços das
planilhas e prazo de conclusão da etapa.
Não serão medidos serviços executados em desacordo com os projetos e as
especificações ou que contrariem as normas vigentes assim como a boa técnica de
execução.
17.2 Termo de Recebimento Provisório é condição para o pagamento da última
parcela, a emissão por parte da fiscalização do termo de recebimento provisório.
Este documento será emitido após conclusão dos serviços previstos no
cronograma físico-financeiro, através de termo circunstanciado, assinado pelas
partes, após comunicação escrita da Contratada e posterior comprovação pela
fiscalização no prazo de até 10 (dez) dias da comunicação.
Para que a obra seja aceita em caráter provisório, naquilo que diz respeito às

obrigações contratuais da CONTRATADA, as seguintes condições deverão ser
obedecidas:
a) todos os serviços constantes no Projeto Básico e anexos deverão estar
executados;
b) realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções,
acréscimos e modificações;
c) fornecimento, quando for o caso, de notas fiscais e certificados de garantida
referentes a materiais e equipamentos instalados;
d) entrega dos arquivos atualizados de todos os projetos executados, configurando
o “as built” da obra;
17.3 O Termo de Recebimento Definitivo será expedido no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar do Termo de Recebimento Provisório, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após decurso do prazo de observação ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, não havendo
problemas de nenhuma ordem.
Art. 73 da Lei n.º 8.666/1993: “§ 2° O recebimento provisório ou definitivo não
exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem
ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato”.
Art. 618. do Código Civil: “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras
construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá,
durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho,
assim em razão dos materiais, como do solo.”
Serafina Corrêa, 22 de maio de 2018.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA RS146.422
Departamento de Engenharia

Pedro Roberto G. Padilia
Secretaria de Obras Públicas, Trânsito
e Planejamento

Eng. Civil Reginaldo Gomes
CREA RS160.843
Departamento de Engenharia

Valdir Bianchet
Coordenadoria Municipal de
Defesa Civil - COMDEC
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DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS E EFLUENTE CLOACAL
LOTEAMENTO POPULAR SANTA RITA
CONFORME REGISTRO DE ATA PÚBLICA REALIZADA NA DATA DE 19 DE
ABRIL DE 2018 DISA/FEPAM – CORSAN – DIRTEC/FEPAM
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1. OBJETIVO:
Este memorial tem por objetivo descrever as condições básicas para elaboração do
projeto do sistema de drenagem de águas pluviais e de esgoto cloacal do Loteamento
Popular Santa Rita como plano piloto alternativo. Este memorial fixa exigências e
critérios necessários aos projetos de drenagem de águas pluviais, visando a garantir
níveis aceitáveis de conforto, funcionalidade, higiene, durabilidade economia e
segurança.


2. DADOS DO PROJETO E DEMANDA:
 Empreendimento: LOTEAMENTO RESIDENCIAL POPULAR SANTA RITA
 Obra: Rede MISTA - Drenagem Pluvial e Esgoto Cloacal
 Endereço: Rua 08 de Março e outras
 Destinação: Residencial Unifamiliar
 Executor: Município de Serafina Corrêa



3. CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA
Ao ser identificada uma demanda, ela deverá ser caracterizada quanto a sua área
de abrangência e objetivo final. A demanda deverá ser encaminhada através de vistoria
no local e identificação da quantidade de famílias a serem atendidas.
 origem da demanda;
 objetivo;
 justificativa;
 logradouros atingidos;
 croqui da área de abrangência a ser atendida em mapas ou imagens de satélite.


4. DRENAGEM PLUVIAL E CLOACAL:
A drenagem pluvial e cloacal principal será executada nas ruas do loteamento
com execução de bocas com grelha coletora de aço de construção. Os dutos da rede
pluvial serão de concreto DN 400 mm de boa qualidade tipo macho-fêmea em concreto
simples, sem fissuras e com paredes internas alisadas para diminuir atrito e rugosidade
no escoamento. Os tubos possuem 1,00 m (um metro) de comprimento e espessura de
aproximadamente 7,00 cm. Todos os tubos deverão atender as normativas técnicas de
vigência atendendo aos índices e padrões técnicos de resistência e porcentagem de
absorção de água.
As redes secundárias de escoamento cloacal(esgoto) serão de concreto DN 300
mm de boa qualidade tipo macho-fêmea em concreto simples, sem fissuras e com
paredes internas alisadas para diminuir atrito e rugosidade no escoamento. A rede Mista
também será composta de caixas de inspeção, para as mudanças de direções e nos
encaixes com redes existentes lindeiras, no qual deverão ter tampas de concreto.
As ligações domiciliares existentes (Fossa + Filtro), se darão através de tubos de
PVC esgoto predial DN 100mm, com comprimento até 10,00metros para cada unidade, e
após será ligada a rede coletora de esgoto de DN 300mm de tubos de concreto simples.

5. ESCAVAÇÃO DAS VALAS:
O lançamento da rede pluvial deverá ser conforme projeto. As valas serão
abertas mecanicamente com retroescavadeira, numa profundidade de 1,20 m e largura
de 0,50 m, com variação nas extremidades para corrigir a declividade. A extensão das
redes pluviais e os quantitativos estão identificados no projeto técnico em anexo.
6. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO:
A declividade da rede será mantida constante, conforme projeto e para tanto em
algumas posições da rede, serão compensadas as cotas de profundidade de lançamento
da tubulação, pois a falta de declividade ou em excesso poderão interferir na vida útil da
mesma. O assentamento dos tubos deverá ser de jusante para montante e a descida dos
tubos na vala deve ser feita cuidadosamente, manualmente ou com auxílio de
equipamentos mecânicos.
7. REJUNTAMENTO DOS TUBOS:
Os tubos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia (traço 1:3).
8. REATERRO:
Deverá ser feito com material compatível e com o nível de compactação
adequado. Cuidados especiais deverão ser tomados com o re aterro inicial ao lado dos
tubos, pois normalmente o local é de difícil acesso, dificultando a compactação do solo.
O material do re aterro deverá ser lançado em camadas de no máximo 20cm, com
umidade próxima da ótima e compactado com equipamento manual tipo (sapomecânico), até uma altura mínima de 80cm sobre a geratriz superior do tubo, quando
poderá ser compactado com equipamento mecânico.
9. EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE INSPEÇÃO:
As bocas de lobo a executar serão de alvenaria tamanho 70x70cm e de
profundidade variável conforme declividade do terreno, para com isso manter a
declividade mínima identificada em projeto. A confecção das bocas serão em tijolos
maciços com espessura de 15,00 cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia,
traço 1:2:4, deverão ser rebocadas internamente, na parte superior da boca de lobo e
deverá ser instalada uma grelha coletora 3/4'' c/80mm de 600mm x 600mm, conforme
projeto. As caixas de inspeção também deverão ser em tijolos maciços com espessura de
15,00 cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:4, deverão ser
rebocadas internamente serão, e na parte superior deverá ter uma tampa de concreto
armado com espessura mínima de 7 cm executado com malha formada por 10 barras
de ferro 4,2 mm em cada direção. A execução final das bocas de lobo, somente
ocorrerão após a pavimentação, para evitar que o escoamento superficial das águas
pluviais arrastarem entulhos que poderão danificar ou entupir a canalização pluvial.
Recomenda-se que o meio-fio também esteja instalado para alinhamento da pista de
rolamento e direcionamento efetivo das águas pluviais para as bocas de lobo coletoras.
Todas as mudanças de direção serão executadas junto às bocas de lobo e a
ligação entre duto e boca de lobo devera ser de tal forma que a ponta do duto encaixe
dentro da caixa de alvenaria da boca de lobo. As paredes da boca de lobo jamais
deverão ser apoiadas sobre a canalização, mas sim no fundo firme da vala.

10. OBSERVAÇÃO:
Toda a tubulação lançada neste projeto é de uso exclusivo para o esgoto pluvial e
cloacal das residências do Loteamento Popular Santa Rita, podendo somente ser usada
para a coleta das águas das chuvas e o esgoto cloacal doméstico.
Destaca-se que cada residência possui fossa séptica e filtro anaeróbico instalado
que efetua o tratamento biológico dos esgotos sanitários, onde esses despejos
residenciais são de baixas cargas orgânicas.
Serafina Corrêa – RS – 22 de maio de 2018.

Eng. Civil Reginaldo Gomes
CREA-RS 160.843
Departamento de Engenharia

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA-RS 146.422
Departamento de Engenharia

Pedro Roberto G. Padilia

Valdir Bianchet

Secretaria de Obras Públicas,

Coordenadoria Municipal de

Trânsito e Planejamento

Defesa Civil - COMDEC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA
OBRA:
REDE DRENAGEM PLUVIAL + REDE ESGOTO
LOCAL:
LOTEAMENTO SANTA RITA

Item

Descrição

1.0

DRENAGEM PLUVIAL

2.0

REDE DE ESGOTO SANITÁRIA

1º Mês (R$)

2º Mês (R$)

3º Mês (R$)

4º Mês (R$)

5º Mês (R$)

58.002,35

58.002,35

58.002,34

58.002,34

232.009,38

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

100,00%

14.045,78

14.045,78

14.045,77

14.045,77

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

72.048,13

72.048,13

72.048,11

72.048,11

-

TOTAL

56.183,10
100,00%

-

288.192,48

Serafina Corrêa, Abril de 2018.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA RS 146.422
Departamento de Engenharia

Eng. Civil Reginaldo Gomes
CREA RS 160.843
Departamento de Engenharia

Maria Amélia Arroque Gheller
Prefeita Municipal

DADOS DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS
Composição n.º:

1

Código Base de Referência:

72944
Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com
areia

Descrição Base de Referência:
Código

Item

SINAPI

BDI:

Descrição Básica de Referência

Unid

Coeficiente

Valor

SINAPI

SINAPI

TOTAL

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó de brita 10cm, rejuntado
com pó de brita

m²

paralelepípedo granítico ou basáltico – 30 a 35 pe/m²

mil

0,032000

800,00

25,60

88260

calceteiro

H

0,400000

18,84

7,54

c

88316

servente

H

0,600000

15,02

9,01

d

4741

pó de pedra – posto pedreira

m³

0,100000

42,95

4,30

2.3

Comp. 01

a

Insumo 4385

b

Pesquisa

CNPJ

Empresa

46,44

Valor

1

89.292.999/0001-01

Basalto Agador

R$ 25,60

2

04.738.705/0001-61

Basalto São Miguel

R$ 25,60

3

88.213.954/0001-23

Britagem Tupy

R$ 25,60

Composição n.º:

2

Código Base de Referência:

72944

Descrição Base de Referência:

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA,
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA
DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

Item

Código
SINAPI

2.3

Comp. 02

a

9836

Descrição Básica de Referência

BDI:

Unid

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A REDE,
COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM

m²

tubo PVC DN 100mm para esgoto predial

m

Coeficiente

Valor

SINAPI

SINAPI

TOTAL
94,15

10,000000

8,48

84,80

PLANILHA DE ORÇAMENTO – Estimado para realização dos serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA
OBRA:
LOCAL:

Item

DRENAGEM

REDE DRENAGEM PLUVIAL + REDE ESGOTO
LOTEAMENTO SANTA RITA

Código

Descrição

SINAPI

1.0

Ø 400:
Bocas de Lobo:
Caixa de Inspeção pluvial:

Quant.

90106

Escavação mecanizada de vala profundidade até 1,50m com retroescavadeira,
largura de 0,8 a 1,5m

1.2

95568

Tubo de concreto simples para águas pluviais
instalação

83659

1.5

93378

2.0

2.2
2.3
2.4
2.5

Ø 400mm. Fornecimento e

Boca de lobo quadrada em alvenaria tijolo maciço, revestida com argamassa,
83659 +
sobre lastro de concreto 10cm, dimensões internas 0,70x0,70x h=variável, com
73932
grade de ferro barra chata – fornecimento e instalação

1.4

2.1

Valor SINAPI
s/BDI

c/BDI

REDE ESGOTO

m
unidades
unidades

Ø 300:
Residências ligadas:
Caixa de inspeção:

Material

M-Obra

360
29
20

TOTAL
Material

Mão De obra

m
unidades
unidades

TOTAL

%

DRENAGEM PLUVIAL

1.1

1.3

Unid

1.683
46
4

Caixa de Inspeção quadrada em alvenaria tijolo maciço, revestida com
argamassa, sobre lastro de concreto 10cm, dimensões internas 0,70x0,70x
h=variável, com tampa de concreto armado – fornecimento e instalação
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8m
Subtotal

967,73

m³

10,84

13,09

9,16

3,93

8.864,36

3.803,16

12.667,52

4,40%

1.683,00

m

72,00

86,98

60,89

26,09

102.477,87

43.909,47

146.387,34

50,79%

46,00

un

954,05

1.152,49

806,74

345,75

37.110,04

15.904,50

53.014,54

18,40%

4,00

un

700,75

846,51

592,56

253,95

2.370,24

1.015,80

3.386,04

1,17%

756,23

m³

18,12

21,89

15,32

6,57

11.585,49
162.408,00

4.968,45
69.601,38

16.553,94
232.009,38

80,51%

5,74%

REDE DE ESGOTO SANITÁRIA
90106

Escavação mecanizada de vala profundidade até 0,8m com retroescavadeira,
largura de 0,8 a 1,5m

Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, Ø 300mm, junta
elástica. Fornecimento e instalação
Ligação domiciliar de esgoto DN 100, do Sistema Fossa + Filtro até a rede
73658 coletora de 300mm; composto por até 10,0m de tubos PVC esgoto predial DN
100mm
93378 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8m
Caixa de Inspeção para Esgoto Sanitário, em anéis de concreto pré-moldados,
73963- prof. até 1,20m, com tampão de FoFo articulado, classe B125, carga máxima
28
12,5t, redondo, tampa 600mm, rede esgoto, revestimento liso, calha interna,
base em concreto fck=10MPa
Subtotal
92849

207,00

m³

10,84

13,09

9,16

3,93

1.896,12

813,51

2.709,63

0,94%

360,00

m

53,24

64,31

45,02

19,29

16.207,20

6.944,40

23.151,60

8,03%

29,00

un

94,14

113,72

79,60

34,12

2.308,40

989,48

3.297,88

1,14%

181,55

m³

18,12

21,89

15,32

6,57

2.781,39

1.192,80

3.974,19

1,38%

20,00

un

954,05

1.152,49

806,74

345,75

16.134,80

6.915,00

23.049,80

8,00%

39.327,91
Total

OBSERVAÇÕES:
* Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.
* Todos os serviços acima foram baseados nas Tabelas SINAPI (SEM Desoneração). Data de preços: 19/02/2018; Referência Técnica: 17/02/2018;

R$ 201.735,91

16.855,19
R$ 86.456,57

Valor por m de drenagem pluvial:

R$ 137,85

Valor por m de rede de esgoto:

R$ 156,06

* Declaramos atender o Acordão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.
* Taxa de BDI inclusos nos preços nos serviços, de

20,80%

* Considerando execução terceirizada. Contratação por Empreitada Global.

Serafina Corrêa, Abril de 2018.
Eng. Civil Reginaldo Gomes
CREA RS 160.843
Departamento de Engenharia

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA RS 146.422
Departamento de Engenharia

56.183,10
R$ 288.192,48

Maria Amélia Arroque Gheller
Prefeita Municipal

19,49%
100,00%

(DN 85/2011 do Confea)
Tipo:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO

Participação Técnica:
Motivo: NORMAL

CO-RESPONSÁVEL

Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA/RS
Endereço: AVENIDA 25 DE JULHO 202
Cidade: SERAFINA CORREA

Órgão Público
9615469

ART Vínculo:

Contratado
Carteira: RS146422
Profissional: GUILHERME MIGLIAVACCA
RNP: 2201422737
Título: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA

E-mail: guilhermemigliavacca@gmail.com
Nr.Reg.:
E-mail:
Telefone:

CPF/CNPJ:
CEP: 99250000

Bairro.:

Identificação da Obra/Serviço
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA/RS
Endereço da Obra/Serviço: RUA PE. SÉRGIO CALZA LOTES QUADRA G E H
Cidade: SERAFINA CORREA
Bairro: LOTEAMENTO SANTA RITA
Finalidade: PÚBLICO
Data Início: 24/04/2018
Atividade Técnica
Projeto
Memorial
Orçamento
Fiscalização

ART Nr : 9677367

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de
Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

Modo Rascunho

Vlr Contrato(R$):
Prev.Fim: 24/07/2018
Descrição da Obra/Serviço
Sistemas de Saneamento - Esgoto Cloacal e Pluvial
Sistemas de Saneamento - Esgoto Cloacal e Pluvial
Sistemas de Saneamento - Esgoto Cloacal e Pluvial
Sistemas de Saneamento - Esgoto Cloacal e Pluvial

UF: RS

CPF/CNPJ: 88.597.984/0001-80
CEP: 99250000
UF:RS
Honorários(R$):
Ent.Classe:
Quantidade
Unid.
49.974,00
M²
49.974,00
M²
49.974,00
M²
49.974,00
M²

Atenção:
1) Este documento é um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informações da ART com base no contrato.
2) Este rascunho não possui valor jurídico e não pode ser utilizado como ART.
3) A versão oficial desta ART estará disponível para impressão após a compensação bancária da taxa (dia útil após o seu pagamento).

041-8 04192.10067 50151.175093 677367.40647 4 75760000008294
Local de Pagamento

Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Agência/Cód.Cedente

Cedente

CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS
Data do documento

05/06/2018
Uso Banco

Nr.Docto

Espécie DOC

9677367
Carteira

01

Aceite

DM

Espécie

92.695.790/0001-95

Quantidade

NÃO

Data Processamento

05/06/2018
Valor

R$

Nosso Número
(=) Valor do Documento

05/07/2018
065-48/015117596
09677367.67
82,94

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções

Instruções:
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
Este documento só terá validade após seu pagamento.
Agendamento só terá validade após sua compensação bancária.

(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA/RS

CNPJ:

a"Z3G"H2F&U"]"]*M'G$D1W$Y2U9S9D)[$M&F+K&F"W&Rb

Autenticação mecânica/Ficha de compensação

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de
Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

Modo Rascunho
(DN 85/2011 do Confea)
Tipo:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO

Participação Técnica:
Motivo: NORMAL

Órgão Público

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Contratado
Carteira: RS160843
Profissional: REGINALDO GOMES
RNP: 2207144569
Título: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA

E-mail: regisufsm@yahoo.com.br
Nr.Reg.:

Contratante
Nome: MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA
Endereço: AVENIDA 25 DE JULHO 202
Cidade: SERAFINA CORREA

E-mail:
Telefone:
Bairro.: centro

CPF/CNPJ:
CEP: 99250000

Identificação da Obra/Serviço
Proprietário: MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA
Endereço da Obra/Serviço: RUA 08 DE MARÇO E PADRE SÉRGIO CALZA LOTEAMENTO SANTA RITA
Cidade: SERAFINA CORREA
Bairro: SANTIN
Finalidade: RESIDENCIAL
Data Início: 24/04/2018
Atividade Técnica
Projeto
Memorial
Orçamento
Fiscalização

ART Nr : 9615469

Vlr Contrato(R$):
Prev.Fim: 24/12/2018
Descrição da Obra/Serviço
Sistemas de Saneamento - Esgoto Cloacal e Pluvial
Sistemas de Saneamento - Esgoto Cloacal e Pluvial
Sistemas de Saneamento - Esgoto Cloacal e Pluvial
Sistemas de Saneamento - Esgoto Cloacal e Pluvial

UF: RS

CPF/CNPJ:
CEP: 99250000
UF:RS
Honorários(R$):
Ent.Classe: AEAM
Quantidade
Unid.
49.974,00
M²
49.974,00
M²
49.974,00
M²
49.974,00
M²

Atenção:
1) Este documento é um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informações da ART com base no contrato.
2) Este rascunho não possui valor jurídico e não pode ser utilizado como ART.
3) A versão oficial desta ART estará disponível para impressão após a compensação bancária da taxa (dia útil após o seu pagamento).

041-8 04192.10067 50151.175093 615469.40505 4 75340000008294
Local de Pagamento

Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Agência/Cód.Cedente

Cedente

CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS
Data do documento

24/04/2018
Uso Banco

Nr.Docto

Espécie DOC

9615469
Carteira

01

DM

Espécie

Quantidade

92.695.790/0001-95

Aceite

NÃO

Data Processamento

24/04/2018
Valor

R$

Nosso Número
(=) Valor do Documento

24/05/2018
065-48/015117596
09615469.58
82,94

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções

Instruções:
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
Este documento só terá validade após seu pagamento.
Agendamento só terá validade após sua compensação bancária.

(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA

CNPJ:

a"Z3G"H<A"W"]"]*M'G$D1W$Y2U9S9D)[$M.B2R(E"W2Ub

Autenticação mecânica/Ficha de compensação

