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RESUMO 

 

Em razão de duas grandes enchentes ocorridas em 2011 na região central do município de 

Massaranduba – SC, levantaram-se questionamentos quanto a uma tubulação implantada 

ilegalmente na década de 90 em um trecho do Ribeirão Massaranduba, um curso d’água 

natural, atribuindo-se a esta estrutura hidráulica parte da responsabilidade pela inundação 

ocorrida a montante, que causou perdas materiais no seu entorno. Diante desta problemática, 

o projeto de intervenção proposto neste trabalho apresenta uma solução pontual, a construção 

de um canal paralelo ao Ribeirão Massaranduba. Para isto, efetuaram-se os cálculos para se 

chegar na vazão de pico na exutória em estudo, que coincide no início da tubulação 

implantada. Com base nesta precipitação máxima, com período de retorno de 100 anos, 

dimensionou-se um bueiro simples celular de concreto para atender a vazão necessária e 

funcionar com um canal paralelo, que é quando a vazão se divide em um ou mais ramos, e 

depois de certo trecho junta-se a uma só linha de escoamento. Após o dimensionamento, 

elaborou-se a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro e o termo de referência 

para que a obra possa ser licitada e executada. 

 

Palavras-chave: Inundação. Drenagem Urbana. Canal paralelo. Sub-bacia do Ribeirão 

Massaranduba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Because of two major floods occurred in 2011 in central city of Massaranduba - SC, questions 

arose as to a pipe illegally implanted in the 90s on a stretch of Ribeirão Massaranduba a 

watercourse natural, attributing this hydraulic structure part of responsibility for flooding 

upstream that caused material losses in its surroundings. Faced with this problem, the 

intervention project proposed in this paper presents a point solution, the construction of a 

parallel canal of Ribeirão Massaranduba. For this, effected to the calculations to arrive at the 

peak flow in mouth study, which coincides at the beginning of the implanted pipe. Based on 

this maximum precipitation with 100 years return period, dimensioned to be a simple concrete 

mobile manhole to meet the required flow and run on a parallel channel, which is where the 

flow is divided into one or more branches, and then a certain portion joins one flow line. After 

scaling, elaborated the budget spreadsheet, physical and financial schedule and the terms of 

reference for the work to be auctioned and executed. 

 

Keywords: Inundation. Urban Drainage. Parallel channel. Sub-basin of Ribeirão 

Massaranduba.  
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1 JUSTIFICATIVA 

A colonização das terras onde hoje é Massaranduba remonta ao final do século XIX, 

quando os primeiros alemães, seguido de poloneses e italianos deixaram a Europa em busca 

de novas terras para subsistência. A região central da cidade era composta por banhados e 

vegetação primária, onde começaram então a surgir grandes plantações de arroz e milho, 

estimuladas pelo solo com nível do lençol freático alto. 

O município foi emancipado em 1961, quando desmembrado de Guaramirim tornou-

se então Massaranduba. Constam registros alterando o perímetro urbano já em 1963. Desde 

lá, o perímetro urbano só vem aumentando em população e área. 

As primeiras leis de ordenamento territorial são de 1984, quando foram promulgados 

os códigos de parcelamento do solo, de obras e posturas. O Plano Diretor veio só em 2006 

quando o Ministério das Cidades passou a exigir que as cidades tivessem planejamento 

urbano. 

Embora houvesse esta legislação desde 1984, nada consta na legislação municipal 

sobre cota máxima de aterramento de lotes. Com isso, até meados da década de 90, quando 

havia a vontade de utilização de uma área para se construir um lote e este era cortado por um 

curso d’água, simplesmente se resolvia o problema implantando uma tubulação. O município 

não possuía fiscalização e nem ao menos possuía corpo técnico efetivo para orientação aos 

administradores da época. Este período de “terra sem lei” no que tange a legislação ambiental 

durou muitos anos no município ocasionando problemas de inundação que se criaram devido 

à má gestão do uso do solo. 

Há muitos anos a região central sofre com inundações em épocas de chuvas intensas. 

A última grande enchente ocorreu em 2011, quando praticamente todas as construções foram 

atingidas com o nível de água atingindo aproximadamente meio metro dentro de suas 

residências, comércios e indústrias. 

Massaranduba não possui uma série histórica longa de dados pluviométricos por estes 

dispositivos serem relativamente novos. O primeiro pluviômetro foi instalado em 2013. 

Contudo, como se localiza próximo a Jaraguá do Sul e Blumenau, utiliza-se os dados destes 

municípios para estudos. A pluviosidade anual média na região é de 1540 mm, sendo julho o 

mês que menos chove e fevereiro o mês mais chuvoso (CLIMATE-DATA, 2016). 

A tubulação implantada em um imóvel na década de 90 sobre o Ribeirão 

Massaranduba - principal curso d’água que corta a região central - intensificou, anos mais 

tarde, o problema das inundações, funcionando como uma barreira hidráulica (represa) a toda 
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água que corria no Ribeirão Massaranduba. A necessidade da intervenção proposta, de 

construção de um canal paralelo ao ribeirão, se concentra em toda a população que será 

beneficiada, sendo em torno de 150 imóveis e 400 pessoas diretamente atingidas com a 

execução desta importante obra. 

Este projeto não tem por finalidade concluir que a melhor resolução para este 

problema é a construção deste canal paralelo. Para isto, sendo viável ou não, recomenda-se a 

retirada da tubulação implantada irregularmente, seguida por adequadas políticas de controle 

no uso e na ocupação do solo na sub-bacia do Ribeirão Massaranduba, o que implicaria em 

benefícios não apenas à montante da tubulação, mas também à jusante. Porém, caso se opte 

pela construção do canal para a resolução, este estudo objetiva subsidiar o tomador de decisão 

através do desenvolvimento de um projeto técnico de engenharia com o dimensionamento e 

detalhamento dos materiais e custos para execução da obra.  

Deste modo, o estudo consiste em propor uma numa medida estrutural, que visa 

minimizar as consequências provocadas pelas inundações. A conclusão da obra mitigará o 

problema da água represada a montante da tubulação, reduzindo as perdas com bens materiais 

quando há eventos de pico, e ainda valorizará os imóveis, que tendem a não sofrer mais tanto 

com as enchentes. 

 

2 OBJETIVO 

Objetivo geral: elaborar um projeto de canal paralelo para um trecho da sub-bacia do 

Ribeirão Massaranduba de modo a minimizar os danos recorrentes com as inundações na área 

central do município de Massaranduba. 

Objetivos específicos:  

 Estudar as características físicas e hidrológicas da sub-bacia contribuinte 

 Dimensionar um canal paralelo ao Ribeirão Massaranduba 

 Elaborar o projeto básico para a construção do canal 

 Elaborar o termo de referência para o processo licitatório 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

3.1 Descrição da sub-bacia do ribeirão massaranduba 

A área de drenagem da sub-bacia desse estudo está inserida na porção central do 

município de Massaranduba/SC. Geograficamente, o município de Massaranduba está situado 

na mesorregião Norte Catarinense do Estado de Santa Catarina. O município possui 

aproximadamente, segundo estimativa do IBGE em 2015, 16.024 habitantes. Sendo que 

metade desta população reside na área urbana e a outra metade na área rural. Com área de 

374,1 Km², a maior parte (93%) do seu território é rural, e apenas 7% é perímetro urbano 

(IBGE, 2016). 

A Figura 1 traz a divisão das bacias hidrográficas de Santa Catarina. A sub-bacia em 

estudo encontra-se completamente na Bacia do Rio Itapocu, que deságua no Oceano Atlântico 

no município de Barra Velha/SC. O município não pertence a somente uma bacia, mas sim 

tem a maior parte de seu território na Bacia do Rio Itapocu e o restante na Bacia do Rio Itajaí. 

Figura 1 - Bacias hidrográficas do Estado de Santa Catarina e localização do município de Massaranduba-SC 

(ponto vermelho) 

 

Fonte: CASAN (2016) 
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 A Bacia do Rio Itapocu possui área de 2.930 Km², perímetro de 4.684 Km e 

subdivide-se em nove microbacias, sendo elas: Canal do Linguado, Rio Humboldt, Rio 

Itaperiú, Rio Itapocuzinho, Rio Jaraguá, Rio Novo, Rio Piraí, Rio Putanga e Interbacia Rio 

Itapocu. A sub-bacia em estudo localiza-se na microbacia do Rio Putanga (Figura 2). 

Figura 2 – Bacia do Rio Itapocu com a indicação da sub-bacia em estudo 

 

Fonte: Google (2016) 

 

Massaranduba possui 35 localidades na área rural e 9 bairros no perímetro urbano 

(MASSARANDUBA, 2014). A sub-bacia em estudo localiza-se no Bairro Centro do 

município. 

Na Figura 3 é possível observar um detalhamento melhor em nível de município. O 

polígono preto representa a área urbana do município e o círculo vermelho a indicação da sub-

bacia em estudo. A área plana da sub-bacia está situada no perímetro urbano, enquanto que as 

áreas com declividade superiores a 10% na área rural. 

 

Rio Putanga 
Rio Jaraguá 

Rio Novo 

Rio Humboldt 

Rio Itapocuzinho 

Rio Piraí 
Canal do Linguado 

Rio Itaperiú 

Interbacia Rio Itapocu 

SUB-BACIA EM ESTUDO 
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Figura 3 – Mapa dos bairros e localidades do município de Massaranduba-SC e da sub-bacia hidrográfica em 

estudo (ponto vermelho) 

 

Fonte: Massaranduba (2016) 

 

A Figura 4 traz a imagem da sub-bacia com o talvegue principal (Ribeirão 

Massaranduba) juntamente com as curvas de nível extraídas a cada 20 metros. O relevo da 

sub-bacia é ondulado à fortemente ondulado nas cabeceiras do curso d’água, migrando para 

planícies em seu curso médio. A cota máxima, em relação ao nível do mar, dentro da área da 

sub-bacia é de 300 metros e a mais baixa tem 30 metros, sendo o local da seção em estudo 

(exutória). Esta imagem e as curvas de níveis foram extraídas do Levantamento 

Aerofotogramétrico realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico-Sustentável 

(SDS) do Estado de Santa Catarina em 2011 e fornecida aos municípios catarinenses em 

2013. 
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Figura 4 – Sub-bacia hidrográfica em estudo 

 

Fonte: SDS (2013) 
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O curso d’água principal – Ribeirão Massaranduba – tem sua nascente na cota 165 

metros, onde segue por 750 metros com declividade média de 17% e o restante com 0,2% até 

o exutório, perfazendo uma extensão total de 3,107 km (Figura 5). O Ribeirão Massaranduba 

segue seu curso até desembocar no Rio Putanga o qual deságua no Rio Itapocu, curso d’água 

principal da Bacia do Vale do Itapocu, situada na Região Hidrográfica 09 – Atlântico Sul. 

Figura 5 – Perfil longitudinal do Ribeirão Massaranduba 

 

Fonte: Google (2016) 

 

A sub-bacia de estudo possui uma área de drenagem correspondente a 2,8 Km² (280 

ha). O entorno da exutória contém em grande parte áreas comerciais e lotes residenciais. A 

medida que o ribeirão se aproxima da sua nascente, o uso residencial vai diminuindo e vai 

aumentando o uso para a agricultura, principalmente cultivo de arroz e de palmáceas.  

Ao sul da sub-bacia, a nascente encontra-se preservada com vegetação nativa. Mas à 

medida que se aproximam as planícies na direção que corre o ribeirão a jusante, plantações 

deram lugar às áreas que hoje seriam de preservação permanente. O uso para a agricultura das 

margens é muito antigo e remonta a colonização do município no final do século XIX. As leis 

ambientais vieram depois. Atualmente, pelo Código Florestal vigente (Lei n° 12651/2012), 

todo imóvel rural deve efetuar seu cadastramento no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e neste 

momento informar as áreas que foram utilizadas para plantio, e então, de acordo com o 

tamanho dos imóveis (módulo fiscal), a faixa para recuperação da mata ciliar irá variar, nos 

imóveis de Massaranduba, de 5 a 20 metros, quando da elaboração dos Planos de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) que a lei cita. 

A Figura 6 mostra os morros que contribuem para o exutória da sub-bacia, onde 

também a partir deste ponto (exutória) está implantada a tubulação de diâmetro de dois 

metros, que vem causando as inundações a montante. 

Exutória 
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Figura 6 – Imagem satelital da sub-bacia 

 

Fonte: Google (2016) 

 

As Figuras 7 e 8 são imagens que ilustram melhor a posição da exutória, que é onde se 

tem a tubulação existente, e de onde se deseja implantar o canal paralelo ao Ribeirão. 

 

Exutória 

Tubulação 
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Figura 7 – Imagem geral da área: flecha amarela indica o fluxo atual do ribeirão e a linha tracejada o trajeto 

projetado para o canal paralelo 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Figura 8 – Imagem da exutória e do trajeto projetado para o canal paralelo 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Exutória 
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3.2 Caracterização física da sub-bacia hidrográfica 

A sub-bacia hidrográfica possui as dimensões e índices hidrológicos constantes no 

Quadro 1. 

Quadro 1 – Dados da sub-bacia em estudo 

Sub-bacia Ribeirão Massaranduba 

Área 2,761 Km² 

Perímetro 7,349 Km 

Comprimento total dos cursos d’água 3,107 Km 

Fonte: Autor (2016) 

  

Os índices físicos da sub-bacia hidrográfica permitem analisar o comportamento da bacia 

e servem como indicadores de seu comportamento. Deste modo, calculou-se alguns deles para 

classificar a sub-bacia em estudo. 

 Índice de conformação: 𝐼𝑐 =
𝐴

𝐿²
=

2,761

2,928²
= 0,32 ∴ menor propensão a enchentes 

Sendo, Ic é o índice de conformação (adimensional). A é a área da sub-bacia (km²) e L 

é o quadrado de lado equivalente ao comprimento axial da sub-bacia (km²). 

 Coeficiente de compacidade: 

 𝐾𝑐 = 0,28 ×
𝑃

√𝐴
= 0,28 ×

7,349

√2,761
= 1,24 ∴ 1,00 ≤ Kc < 1,25    

∴ bacia com tendência mediana a grandes enchentes 

Onde, Kc é o coeficiente de compacidade (adimensional), P é o perímetro da sub-bacia 

(km) e A é o perímetro de um círculo de área igual a da sub-bacia (km). 

 Fator de forma: 𝐾𝑓 =
𝐿

𝐿𝑎𝑥
=

0,9935

2,928
= 0,34 ∴  𝐾𝑓 ≤ 0,50 →

bacia com menor tendência a enchentes 

Sendo, Kf o fator de forma (adimensional), L o comprimento médio da sub-bacia (km) 

e Lax o comprimento axial (km). 

 Classificação da bacia: área < 5 Km² ∴ Bacia pequena 

 

Analisando-se os resultados dos parâmetros hidrológicos, pode-se concluir que a sub-

bacia tem baixa propensão a grandes enchentes (LIMA et al., 2013).  
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4 MEDIDAS DE CONTROLE DE CHEIAS 

O objetivo deste projeto é minimizar as consequências do problema da inundação. As 

condições hidrológicas que produzem a inundação podem ser naturais e artificiais. As 

condições naturais são aquelas cuja ocorrência é propiciada pela bacia em seu estado natural. 

Já as artificiais são aquelas provocadas pela ação do homem, sendo um exemplo a execução 

de obras hidráulicas, como a tubulação de cursos d’água na forma de bueiros (CORDERO; 

MEDEIROS; TERAN, 1999). 

As medidas de controle de cheias subdividem-se em soluções estruturais e não-

estruturais. As primeiras medidas influenciam na estrutura da bacia. Por outro lado, as 

medidas não-estruturais consistem na busca da melhor convivência do homem com o 

fenômeno das enchentes (CORDERO; MEDEIROS; TERAN, 1999). 

As obras com soluções estruturais são de natureza prevalentemente hidráulicas e 

consistem em artefatos projetados e dimensionados com critérios e métodos da Engenharia 

Civil. 

São exemplos de medidas estruturais: reservatórios, diques, retificações, canais de 

desvios, canais paralelos e canais extravasores. E exemplos de medidas não-estruturais: 

sistemas de alerta, educação, seguro contra enchentes e mapas de vulnerabilidade à 

inundação. 

Este trabalho apresenta o projeto de construção de um canal paralelo ao Ribeirão 

Massaranduba. Um canal paralelo (Figura 9) é utilizado quando, por diversas razões, não se 

pode incrementar a capacidade do canal principal, no caso da tubulação implantada 

clandestinamente em certo trecho do ribeirão. Neste tipo de obra a vazão é repartida em dois 

ou mais ramos, por um certo trecho, onde após o desvio a água retorna a escoar por um único 

canal. Assim, o nível da cheia do canal principal no trecho interessado diminui (CORDERO; 

MEDEIROS; TERAN, 1999). 

Figura 9 – Canal paralelo 

 

Fonte: Cordero, Medeiros e Teran (1999) 
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5 ESTUDO HIDROLÓGICO 

Consiste no estudo da sub-bacia do Ribeirão Massaranduba que tem como objetivo 

calcular a vazão de pico (vazão máxima de cheias) e determinar qual a seção mínima do 

conduto, na área em questão, para escoamento das águas nos períodos de chuvas intensas. 

Neste cálculo, utilizou-se como exutório da sub-bacia em estudo, um ponto pré-determinado, 

situado no início da tubulação do terreno de propriedade da Sra. Ida Morsch, cujas 

coordenadas geodésicas são latitude 26°37’37,56” Sul e longitude 49°00’16,80” Oeste 

(Datum WGS-84). 

 

5.1 Descrição do cálculo da vazão 

A partir dos dados físicos da sub-bacia em estudo, optou-se pelo Método do 

Hidrograma Unitário Triangular para o cálculo da vazão de pico, visto que o Departamento de 

Esgotos Pluviais (PORTO ALEGRE, 2005) sugere que, de acordo com a área da bacia usem-

se métodos diferentes para cálculo da vazão (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Métodos de cálculo de vazão 

Área (km²) Método 

A ≤ 2,0 Racional 

A > 2,0 Hidrograma Unitário – SCS 

Fonte: Porto Alegre (2005) 

 

5.2 Método do hidrograma unitário triangular (HUT) 

A partir de um estudo com um grande número de bacias e hidrogramas unitários nos 

Estados Unidos, técnicos do Departamento de Conservação de Solo (Soil Conservation 

Service – atualmente Natural Resources Conservation Service) verificaram que os 

hidrogramas unitários podem ser estimados por relações de tempo e vazão com base no tempo 

de concentração e na área das bacias. 

Para simplificar, o hidrograma unitário pode ser aproximado por um triângulo, 

definido pela vazão de pico, pelo tempo de pico e pelo tempo de base, conforme a Figura 10. 
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As relações identificadas, que permitem calcular o hidrograma triangular são descritas 

abaixo, de acordo com o texto de Chow et al. (1988). 

Figura 10 - Forma do hidrograma unitário sintético triangular do SCS 

 

Fonte: CHOW et al. (1988) 

Para aplicação do método é necessário calcular os seguintes tempos: 

 Tempo de concentração (tc) – será apresentado no item 4.4 deste trabalho. 

 Duração da chuva (D) – é o tempo de duração da chuva. 

𝐷 = 0,133 × 𝑡𝑐               (1) 

 

 Tempo de pico (tp) – é o tempo do centro de gravidade da chuva efetiva até o 

pico do hidrograma. O tp do hidrograma pode ser estimado como 60% do 

tempo de concentração. 

𝑡𝑝 = 0,6 × 𝑡𝑐               (2) 

 

 Tempo de subida do hidrograma (Tp) – o tempo de subida do hidrograma Tp 

pode ser estimado como o tempo de pico tp mais a metade da duração da chuva 

D, assim: 

𝑇𝑝 = 𝑡𝑝 +
𝐷

2
                 (3) 

 Tempo de base (tb) – o tempo de base do hidrograma tb é aproximado por: 
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𝑡𝑏 = 𝑇𝑝 + 1,67 × 𝑇𝑝              (4) 

 

Finalmente, a vazão de pico (qp) do hidrograma unitário triangular correspondente a 1 

milímetro de chuva efetiva é estimada por: 

 

𝑞𝑝 =
0,208×𝐴×𝑃𝑒𝑓

𝑇𝑝
               (5) 

 

Onde, Tp é o tempo de subida do hidrograma, em horas; 

 A é a área da bacia, em Km²; 

 Pef é a chuva unitária efetiva, em 1,0mm; 

 qp é a vazão de pico, em m³/s/mm. 

 

5.3 Chuva efetiva: método SCS 

Um dos métodos mais simples e mais utilizados para estimar o volume de escoamento 

superficial resultante de um evento de chuva é o método desenvolvido pelo National 

Resources Conservation Center dos EUA (antigo Soil Conservation Service – SCS), aplicável 

para bacias com áreas de até 280 Km² (TOMAZ, 2011). 

De acordo com este método, a lâmina escoada durante uma chuva é dada por: 

 

                                                                                     (6) 

                                                                                    (7)        

                                                                                    (8) 

                                                                                     (9) 

 

Onde, Pef é a lamina escoada ou volume de escoamento dividido pela área da bacia 

(mm), também chamada de chuva efetiva; 

P é a precipitação durante o evento (mm); 

S é um parâmetro que depende da capacidade de infiltração e armazenamento do solo 

(parâmetro adimensional CN); 
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Ia é uma estimativa das perdas inicias de água (adimensional). 

 

5.4 Curve number (Número CN) 

O número da curva de runoff (CN), ou seja, do escoamento superficial é um índice que 

representa a combinação empírica de três fatores: grupo do solo, cobertura do solo e 

condições de umidade antecedente do solo (MCCUEN, 1998).  

Existem tabelas do número CN da curva de runoff para bacias rurais e para bacias 

urbanas. 

O Quadro 3 fornece os valores de CN em função da cobertura e do tipo de solo, sendo 

eles: 

- solos do tipo A: arenosos e de alta capacidade de infiltração; 

- solos do tipo B: média capacidade de infiltração; 

- solos do tipo C: baixa capacidade de infiltração; 

- solos do tipo D: capacidade muita baixa de infiltração. 

Quadro 3 – Valores do número CN 

 

Fonte: Adaptado de TUCCI et al. (1993) 

 

5.5 Tempo de concentração 

Tempo de concentração relativo a uma seção de um curso d’água é o intervalo de 

tempo contando a partir do início da precipitação para que toda a bacia hidrográfica 

correspondente passe a contribuir na seção em estudo (exutória). Corresponde à duração da 

trajetória da partícula de água que demora mais tempo para atingir a exutória. 

Existem várias fórmulas para determinar o tempo de concentração. Cada fórmula tem 

suas restrições, como local de aplicação, tamanho da bacia, declividades médias, etc. Uma 

fórmula muito utilizada é a de Kirpich. Porém, não se aplica neste trabalho devido ao tamanho 
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da sub-bacia, que é maior que 0,5 Km² e possui grande parte de sua área em declividades 

maiores que 10%.  

 Neste trabalho, utilizou-se a fórmula de CHPW (California Highways and Public 

Works), que é expressa da seguinte forma: 

 

𝑡𝑐 = 57 × (
𝐿3

∆𝐻
)0,385              (10) 

 

Onde, tc é tempo de concentração, em minutos; 

L é o comprimento do talvegue principal, em km; 

 ΔH é a diferença de cotas entre o ponto alto do talvegue e o ponto considerado 

(exutória), em metros.  

 

5.6 Período de retorno 

O período de retorno ou período de recorrência de uma enchente (ou qualquer evento) 

é o tempo médio em anos que esse evento é igualado ou superado pelo menos uma vez. 

A escolha e a justificativa de um determinado período de retorno (Tr) para uma 

determinada obra (Quadro 4) é feita através dos seguintes critérios: 

- vida útil da obra; 

- tipo de estrutura; 

- segurança da obra; 

- facilidade de reparação e ampliação. 

Quadro 4 – Tipos de obras e períodos de retorno considerados 

 

Fonte: Cordero (2011) 
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A probabilidade de ocorrência de um evento hidrológico de uma observação é o 

inverso do período de retorno. A probabilidade de ocorrer em um ano, uma chuva de período 

de retorno de 100 anos é de 1% (0,01). A probabilidade de não ocorrer é 1 – 0,01, ou seja, 

0,99 (99%). 

5.7 Intensidade da PRECIPITAÇÃO NA BACIA 

A precipitação máxima é entendida como aquela ocorrência extrema, com duração, 

distribuição espacial e temporal críticas para uma área ou bacia hidrográfica. Em diversos 

estudos hidrológicos, o maior interesse é justamente conhecer ou estimar qual a precipitação 

máxima, ou seja, qual o total de precipitação, sua duração e distribuição espacial e temporal 

que sejam críticas para a área em estudo. Geralmente, para os estudos de drenagem urbana e 

de previsão de enchentes torna-se imprescindível a caracterização das precipitações máximas. 

Além disso, os dados de vazão estão menos disponíveis do que de precipitação e, com base 

nestes, pode-se determinar a precipitação máxima e então estimar a vazão de enchente na 

bacia. 

Importante perceber que uma precipitação máxima deve ser caracterizada pelas 

grandezas intensidade, duração e frequência ou tempo de retorno. Dizer que a precipitação 

máxima em uma certa bacia é 120 mm não permite saber nada, sem informar o intervalo de 

tempo em que ocorreu, ou seja, é necessário expressar em termos de intensidade máxima da 

precipitação (ex: mm/h). E ao associar a duração da precipitação com intensidade máxima de 

precipitação, é possível ter uma ideia da frequência média de ocorrência (período de retorno) 

do evento esperado e, portanto, o quanto determinado projeto está “vulnerável” ou “seguro” 

ao considerar tal intensidade de precipitação máxima. 

Assim, para caracterizar a precipitação máxima em uma área, são normalmente 

empregadas as chamadas curvas i-d-f ou curvas intensidade-duração-frequência. Tais curvas 

são obtidas a partir de dados de pluviógrafos, como apresentado por Tucci (2000). 

Para um determinado tempo de retorno (Tr), a curva i-d-f estabelece as máximas 

intensidades da precipitação (i) para cada duração (t), tendo geralmente a seguinte forma: 

𝑖 =  
𝐾 × 𝑇𝑟𝑚

(𝑡 + 𝑑)𝑛
   

 

onde K, m, n, d são coeficientes ajustados para cada região;  

i é a intensidade da precipitação, em mm/h;  

t é a duração, em minutos; 
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Tr é o período de retorno, em anos. 

Neste trabalho utilizou-se os coeficientes do município de Jaraguá do Sul/SC, tendo 

em vista que a coleta de dados para formar uma série histórica em Massaranduba teve início 

apenas em 2013. Estes dados foram obtidos no livro “Chuvas intensas e chuva de projeto de 

drenagem superficial no Estado de Santa Catarina” de autoria de José Álvaro Back juntamente 

com a EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

(BACK, 2002).  

A escolha da estação pluviométrica n° 18, situada na latitude 26°30’ sul e longitude 

49°05’ oeste, no bairro Vila Nova em Jaraguá do Sul se deve ao fato, de dentre as 156 

estações catalogadas no livro, é a mais próxima da sub-bacia em estudo, como também está 

situada na mesma bacia hidrográfica, a do Vale do Itapocu. 

 

5.8 Cálculo do hidrograma unitário triangular (scs) 

O Quadro 5 apresenta os dados da sub-bacia hidrográfica em estudo. 

Quadro 5 – Dados da sub-bacia hidrográfica em estudo 

Área da sub-bacia (A) 2,761 Km² 

Extensão do Ribeirão Massaranduba (L) 3,107 Km  

Cota maior (nascente do ribeirão) 165 m 

Cota menor (exutória) 30 m 

Diferença de nível (ΔH) 135 m 

Período de Retorno (T) 100 anos 
Fonte: Autor (2016) 

 

Aplicando-se o método faz-se necessário primeiramente calcular o tempo de 

concentração, duração da chuva, tempo de pico, tempo de subida, tempo de base e vazão de 

pico. 

O tempo de contribuição, segundo a fórmula de California: 

𝑡𝑐 = 57 × (
𝐿3

∆𝐻
)

0,385

= 57 × (
(3,107)3

135
)

0,385

= 31,94𝑚𝑖𝑛 

A favor da segurança e para maior facilidade no uso do método, adotou-se um tempo 

de concentração menor, igual a 30 minutos. 

Como tc é igual a 30 minutos, logo a duração da chuva é de 4,25 minutos. Adotou-se 5 

minutos. 
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O tempo de pico é igual a 0,6 x tc, sendo igual a 19,16 minutos. Adotou-se 20 

minutos. 

O tempo de subida do hidrograma, calculado de acordo com a Equação 3, apresentada 

no item 5.2, é igual a 21,29 minutos. Adotou-se 20 minutos. 

O tempo de base é igual a 53,4 minutos, sendo adotado 55 minutos. 

A vazão de pico, portanto, é igual a 1,94 m³/s/mm.  

Com o tempo de base adotado e a vazão de pico, constrói-se com regra de três simples, 

as vazões para cada intervalo de tempo (Quadro 6). 

Quadro 6 – Série de dados para construção do triângulo 

Tempo 

(minutos)  Q (m³/s) 

0 0,000 

5 0,485 

10 0,970 

15 1,455 

20 1,940 

25 1,663 

30 1,386 

35 1,109 

40 0,832 

45 0,555 

50 0,277 

55 0,000 
Fonte: Autor (2016) 

Assim, com os dados construídos do Quadro 6 forma-se o gráfico do hidrograma 

unitário triangular (Figura 11). 
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Figura 11 – Hidrograma unitário triangular 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Para determinação da chuva efetiva, utilizou-se os intervalos de tempo de 5 em 5 

minutos com as intensidades obtidas da curva I-D-F para o município de Jaraguá do Sul/SC, 

para um período de retorno de 100 anos (Quadro 7). A equação IDF para Jaraguá do Sul é a 

seguinte: 

𝑖 =  
𝐾 × 𝑇𝑟𝑚

(𝑡 + 𝑑)𝑛
=

724,3 × 𝑇𝑟0,1863

(𝑡 + 7,9)0,6607
 

 

Quadro 7 – Chuvas intensas para Jaraguá do Sul 

Chuvas intensas para Jaraguá do Sul 

Duração 
Chuvas intensas (mm/h) 

T=5 anos T=10 anos T=20 anos T=50 anos T=100 anos 

5 min 180,46 205,33 233,63 277,12 315,32 

10 min 145,34 165,37 188,17 223,19 253,96 

15 min 123,51 140,53 159,90 189,67 215,81 

20 min 108,40 123,34 140,34 166,47 189,41 

25 min 97,21 110,61 125,86 149,29 169,87 

30 min 88,54 100,74 114,63 135,97 154,71 

1 h 60,23 68,53 77,98 92,50 105,25 

6 h 19,72 22,44 25,53 30,29 34,46 

8 h 16,37 18,62 21,19 25,13 28,60 

10 h 14,15 16,10 18,32 21,73 24,73 

12 h 12,57 14,30 16,27 19,30 21,96 
Fonte: Autor (2016) 
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Para o cálculo do CN, considerou-se um horizonte de projeto de 20 anos.  

A Figura 12 demonstra, com base no Plano Diretor e no Código de Zoneamento de 

Uso e Ocupação do Solo do município de Massaranduba (Lei Complementar n° 44/2011), 

uma projeção dos usos do solo na sub-bacia para o ano 2036. 
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Figura 12 – Usos do solo da sub-bacia em estudo 

 

Fonte: Autor (2016) 
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Com base na Figura 12 e utilizando-se da ferramenta CAD, temos que o uso estará 

distribuído da seguinte maneira em 2036 e o valor do CN adotado será o resultado da média 

ponderada (Quadro 8). 

Quadro 8 – Cálculo do número CN 

Tipo do solo Uso CN Área (m²) % CN ponderado 

B 

Floresta 63           1.491.420  54 

                      73  Plantações 74                82.857  3 

Área urbana 85           1.187.612  43 

   

        2.761.888  100 

 Fonte: Autor (2016) 

 

Em posse de todos os dados, calculou-se a chuva efetiva e a ordenou em blocos 

alternados (Quadro 9) da seguinte forma: primeiramente para cada intervalo do tempo de 

concentração (tc), de 5 em 5 minutos, e adotando-se período de retorno de 100 anos, calculou-

se a intensidade máxima de precipitação. Depois, multiplicou-se o tempo da precipitação pela 

intensidade e se chegou ao volume total de chuva. Então calculou-se a chuva efetiva 

acumulada e incremental e colocou-se a maior precipitação no centro, a segunda maior a 

esquerda do centro, a terceira maior a direita do centro e assim vai se alternando a posição dos 

volumes, de modo com que com estes dados seja possível efetuar a convolução (Quadro 10). 

Quadro 9 – Blocos alternados da chuva efetiva 

Intervalo 

de tempo 

Tempo 

(minutos) 
Chuva (mm/h) 

Chuva 

Total P 

(mm) 

Chuva 

Efetiva 

Acumulada 

(mm) 

Chuva 

Efetiva 

Incremental 

(Pef em mm) 

Pef (mm) 

Ordenada 

1 5 315,32 26,28 0,52 0,02 0,02 

2 10 253,96 42,33 4,61 4,09 4,09 

3 15 215,81 53,95 9,42 4,81 4,60 

4 20 189,41 63,14 14,02 4,60 4,81 

5 25 169,87 70,78 18,29 4,27 4,27 

6 30 154,71 77,36 22,23 3,94 3,94 
Fonte: Autor (2016) 

 

Convolução é a operação matemática de duas funções P e U dando origem a uma 

terceira função Q que pode ser vista como uma das funções modificadas. Em hidrologia a 

função P são as chuvas excedentes em centímetros (cm) obtidas principalmente pelo número 

da curva CN que é o mais usual e espaçadas no intervalo de tempo ∆t. A função U é o 

hidrograma unitário sintético em m3/s/cm, por exemplo, do método do SCS espaçados no 
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intervalo de tempo ∆t ou por qualquer outro método. A função resultante é o escoamento 

superficial, ou seja, a vazão em m3/s espaçado no intervalo de tempo ∆t. 

A convolução nos permite descobrir a vazão máxima no talvegue em um evento de 

precipitação máxima. 

Quadro 10 – Convolucão do hidrograma unitário 

      Ordenadas do Hidrograma Unitário 
Vazão   

(m³/s) 
  Tempo Chuva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intervalo minutos Pefet 0,485 0,970 1,455 1,940 1,663 1,386 1,109 0,832 0,555 0,277 

1 5 0,02 0,010                   0,01 

2 10 4,09 1,984 0,019                 2,00 

3 15 4,60 2,231 3,967 0,029               6,23 

4 20 4,81 2,332 4,462 5,951 0,039             12,78 

5 25 4,27 2,071 4,664 6,693 7,935 0,033           21,40 

6 30 3,94 1,911 4,142 6,995 8,924 6,802 0,028         28,80 

7 35     3,822 6,213 9,327 7,650 5,669 0,022       32,70 

8 40       5,733 8,284 7,995 6,376 4,536 0,017     32,94 

9 45         7,644 7,101 6,664 5,101 3,403 0,011   29,92 

10 50           6,552 5,918 5,332 3,827 2,270 0,006 23,91 

11 55             5,461 4,735 4,000 2,553 1,133 17,88 

12 60               4,369 3,553 2,668 1,274 11,86 

13 65                 3,278 2,370 1,332 6,98 

14 70                   2,187 1,183 3,37 

15 75                     1,091 1,09 

Fonte: Autor (2016) 

 

Conclui-se que a vazão de pico é de 32,94 m³/s. O hidrograma de cheia está 

representado na Figura 13. 



35 

 

Figura 13 – Hidrograma de Cheia 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

É fundamental enfatizar a significativa sensibilidade do modelo ao número CN, 

quando se observa o resultado da vazão obtida no hidrograma da cheia. Isto significa afirmar 

a importância que o uso e ocupação do solo tem no dimensionando do canal paralelo, que será 

efetuado no próximo capítulo. A sensibilidade do modelo a este número indica que, se não 

houver o devido controle da urbanização da sub-bacia (no mínimo, seguindo o que se espera 

num horizonte de projeto de 20 anos) no tempo de projeto, a estrutura hidráulica poderá ter 

seu benefício reduzido ou até mesmo anulado. 
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6 PROJETO DE ENGENHARIA 

6.1 Dimensionamento da seção 

A fórmula mais conhecida para dimensionamento de condutos livres usada no Brasil e 

nos Estados Unidos e demais países de língua inglesa é a fórmula experimental do engenheiro 

irlandês R. Manning (1816-1897) elaborada em 1891. 

A fórmula de Manning para qualquer seção de canal ou tubulação é a seguinte: 

 

𝑉 =
1

𝑛
× 𝑅ℎ2/3 × 𝐼1/2 

 

Como vazão é o resultado da multiplicação entre velocidade e área, podemos escrever 

a fórmula de Manning em função da vazão: 

 

𝑄 = 𝐴 ×
1

𝑛
× 𝑅ℎ2/3 × 𝐼1/2 

 

Onde,  Q = vazão na seção, em m³/s. 

V = velocidade média na seção, em m/s; 

 n = coeficiente de rugosidade da parede, adimensional; 

 Rh = raio hidráulico, em metros (quociente entre área molhada e perímetro 

molhado); 

 I = declividade, em m/m. 

 

O coeficiente de rugosidade é obtido do Quadro 11. 
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Quadro 11 – Valores do coeficiente de rugosidade da fórmula de Manning 

 

Fonte: Adaptado de Porto (1999) 

 

A estrutura a ser construída para auxiliar na drenagem das águas será de concreto 

armado. Conforme Quadro 11, o coeficiente de rugosidade é 0,012 para uma “boa condição” 

de escoamento. 

Com a vazão obtida no capítulo anterior e conhecendo-se o material do canal, pode-se 

então dimensionar a seção necessária para escoamento da vazão de pico obtida numa situação 

de chuva intensa com período de retorno de 100 anos. Ou seja, todo ano existirá a 

probabilidade de 1% dela ocorrer. 

Para o dimensionamento, deve-se optar por uma seção retangular ou circular. Como 

seções retangulares, podemos citar o bueiro simples celular de concreto (BSCC), o bueiro 

duplo celular de concreto (BDCC) ou ainda, o bueiro triplo celular de concreto (BTCC). 

Seções circulares são os tubos de concreto comumente vendidos no mercado e utilizados 

majoritariamente nas obras de microdrenagem nas cidades. No caso de macrodrenagem, que 

exige dimensões maiores, utilizam-se as seções retangulares, conhecidas também como 

aduelas de concreto. 

Levando-se em consideração que a tubulação existente de diâmetro igual a 2,00 

metros possui declividade de 0,005m/m (0,5%), que o coeficiente de rugosidade é 0,016 por 
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ser de concreto e estar em má condição, e que o conduto funciona a seção plena, podemos 

calcular a vazão suportada por este conduto pela fórmula de Manning: 

 

𝑄 = 𝜋𝑅2 ×
1

𝑛
× 𝑅ℎ

2
3 × 𝐼

1
2 = 𝜋 × 12 ×

1

0,016
× 0,50

2
3 × 0,005

1
2 = 8,8 𝑚3/𝑠 

𝑅ℎ =
𝐴𝑚

𝑃𝑚
=

𝜋𝑟²

2𝜋𝑟
=

𝑟

2
=

1

2
= 0,5 

 

Desta forma, resta necessária uma estrutura que suporte a vazão de pico de projeto 

menos a suportada pelo conduto já existente, ou seja, 

 

𝑄𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 = 32,94 − 8,8 = 24,14
𝑚3

𝑠
 

 

Partindo-se do pressuposto de que a estrutura será composta por aduelas de concreto 

armado pré-moldado de seção retangular e de que, para pré-dimensionamento, que a largura 

do conduto será igual a duas vezes sua altura, tem-se, considerando que a declividade onde 

será assentado o bueiro é de 0,004m/m (0,4%) e isolando-se a altura H na fórmula de 

Manning: 

 

𝐻 = [
22/3 × 𝑄 × 𝑛

2 × 𝐼1/2
]3/8 

𝐵 = 2 × 𝐻 

 

Onde,  H é a altura da seção transversal, em metros; 

 B é a base da seção transversal, em metros; 

 Q é a vazão de projeto, em m³/s; 

 n = coeficiente de rugosidade, adimensional; 

 I = declividade, em m/m. 

Efetuando-se o cálculo, temos: 

 

𝐻 = [
22/3 × 24,14 × 0,012

2 × 0,004
1
2

]
3
8 = 1,62𝑚 

𝐵 = 2 × 𝐻 = 2 × 1,62𝑚 = 3,24𝑚  
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Como a dimensão comercial mais próxima está distante (3,50x2,00m) e deixaria a 

estrutura superdimensionada em 45%, alterou-se o critério utilizado inicialmente de que a 

base seria igual a duas vezes a altura, para a seção que estivesse mais próxima de cada 

dimensão (base e altura). Desta forma, adotou-se a seção de largura 3,00m e altura 2,00m. 

A vazão suportada por esta estrutura é de 28,5m³/s (Quadro 12). 

 

𝑄 = 𝐵 × 𝐻 ×
1

𝑛
× 𝑅ℎ

2
3 × 𝐼

1
2 = 3 × 2 ×

1

0,012
× 0,86

2
3 × 0,004

1
2 = 28,5 𝑚3/𝑠 

𝑅ℎ =
𝐴𝑚

𝑃𝑚
=

𝐵 × 𝐻

𝐵 + 2 × 𝐻
=

3 × 2

3 + 2 × 2
=

6

7
= 0,86 

 

Assim, somando-se as vazões que as duas estruturas (canal principal e canal paralelo) 

suportarão em um período de chuva intensa, é de 37,3 m³/s, o que nos leva a uma estrutura 

13% superdimensionada, visto que a vazão de pico na seção em estudo é de 32,94 m³/s para 

um período de retorno de 100 anos (Quadro 12). 

Quadro 12 – Vazões suportadas pelas estruturas 

Estrutura 
Dimensões 

(m) 

Vazão 
suportada 

(m³/s) 

Vazão de pico na 
seção (m³/s) 

Tubo Φ 2,00 8,8 
32,94 

BSCC 3,00 x 2,00 28,5 

  

37,3 
13% 

(superdimensionada) 
Fonte: Autor (2016) 

 

Importante ressaltar que esta é uma solução pontual para o problema e que se sustenta 

a partir de um controle na fiscalização dos órgãos competentes no uso e ocupação do solo ao 

longo dos anos. A priori, deve-se promover sempre o uso integrado da bacia, que consiste em 

pensar na bacia como um todo, relevando todos os aspectos. 

 

6.2 Material 

O material do corpo de drenagem (BSCC) será de concreto armado. 

As aduelas de concreto são peças retangulares pré-moldadas de concreto, com encaixe 

macho e fêmea, que são utilizadas nos sistemas de drenagem pluvial de vias urbanas, 

rodovias, aeroportos, canalizações de córregos a céu aberto ou fechado, pontes etc. 
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A NBR 15396/2006 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) traz os 

requisitos e métodos de ensaios das aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-

fabricadas (ABNT, 2006). As características dos materiais e detalhes de projeto, tais como 

forma, dimensões e tolerâncias, posição das armaduras, características do acabamento, detalhe 

da junta, bem como critérios para inspeção, ensaios e parâmetros para aceitação das aduelas, 

constam nesta norma. 

 

6.3 Projeto básico 

A Figura 14 traz o projeto básico que indica a localização das vias, do Ribeirão 

Massaranduba, da tubulação existente e do canal paralelo a ser implantado. 
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Figura 14 - Projeto básico com indicação do canal paralelo a ser construído 

 

Fonte: Autor (2016) 



42 

 

A Figura 15 traz a seção transversal da rua Victor Bramorski, onde o bueiro será 

implantado no sentido longitudinal a rua. 

 

Figura 15 - Seção transversal da rua 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

6.4 Planilha orçamentária 

A planilha orçamentária lista os serviços necessários para execução da obra. O custo 

apresentado é o valor unitário já acrescido da taxa de BDI (benefícios e despesas indiretas), 

que engloba os impostos e a margem de lucro da empresa executora (licitante), para execução 

da obra de construção do canal paralelo (Quadro 13). A tabela de BDI está discriminada no 

Quadro 14. 

Os valores dos serviços são extraídos das tabelas referenciais de orçamento da Caixa 

Econômica Federal (SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil) e do Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina 

(DEINFRA).  

 

 

 

 

 

 

- cotas em metros 

- sem escala 
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Quadro 13 – Planilha orçamentária 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

                

            Data Base: 24/03/2016 

            BDI: 22,00% 

                

Ite

m 
Código 

Ref

. 
Descrição dos Serviços 

Unid

. 
 Qtdade  

Valor 

Unit. com 

BDI (R$) 

 Valor Total  

(R$)  

                

1.0     Serviços iniciais 

1.1 74209/001 S Placa de obra, tamanho 2x1m m2           2,00         342,27            835,14  

1.2 73805/001 S 

Barracão de obra para alojamento/escritório, 

piso em pinho 3ª, paredes em compensado 

10mm, cobertura em telha de fibrocimento 

6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias 

m2         12,00         336,42         4.925,19  

1.3 80595 D Placas de sinalização de obra modelo A-24 unid.           4,00         189,92            926,81  

1.4 82000 D Remoção de meio-fio m      120,00             4,90            717,36  

1.5 82150 D Remoção de paralelepípedo m2      380,00             1,74            806,66  

Subtotal item 1.0        8.211,16  

2.0     Movimento de Terra e Drenagem Pluvial 

2.1 83338 S 

Escavação mecânica, a céu aberto, em material 

de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, 

capacidade de 0,78m3 (profundidade até 

2,65m) 

m3   2.260,00             2,46         6.782,71  

2.2 COMP. 1 * 
Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - altura 0 a 1,00 m 

- peça de 1,20m 
pc      137,00     2.230,00    372.722,20  

2.3 Orçamento * Berço de rachão e=15cm (camada 30cm) m3      196,80           25,20         6.050,42  

2.4 COMP. 2 * 
Mão-de-obra/equipamento para colocação das 

aduelas 
m      164,00           39,00         7.803,12  

2.5 72980 D Boca para BSCC 3,00x2,00 - tipo DER/SC pc           2,00     5.461,07      13.325,01  

2.6 73964/005 S 

Reaterro de vala utilizando retroescavadeira e 

compactador vibratório com material 

reaproveitado 

m3      459,20             8,80         4.929,97  

Subtotal item 2.0   411.613,43  

3.0     Pavimentação com paralelepípedo 

3.1 Orçamento * 
Fornecimento de rachão e=15cm - espessura da 

camada 20cm 
m3         76,00           23,63         2.190,51  

3.2 72948 S Colchão de areia - espessura 10cm m3         38,00           68,48         3.174,73  

3.3 53430 D 

Pavimentação com paralelepípedo - espessura 

10cm (só mão de obra, o material será 

reaproveitado) 

m2      380,00           14,35         6.652,66  

3.4 74223/001 S 

Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, 

dimensões 12x15x30x100cm, rejuntado com 

argamassa 1:4 (considerando reaproveitamento 

de 75%) 

m         30,00           34,25         1.253,55  

Subtotal item 3.0     13.271,45  

4.0     Pavimentação asfáltica 

4.1 Orçamento * 
Fornecimento de rachão e=15cm - espessura da 

camada 25cm 
m3         31,20           23,63            899,45  

(Continua...) 
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4.2 73710 S 

Base para pavimentação com brita graduada, 

inclusive compactação - espessura da camada 

15cm 

m3         23,40           98,56         2.813,69  

4.3 72945 S 
Imprimação de base de pavimentação com 

emulsão CM-30 
m2      156,00             4,36            829,80  

4.4 72964 S 

Fornecimento, Transporte e Execução de 

camada de concreto betuminoso usinado a 

quente - CBUQ (e=5cm) 

t         10,14         172,27         2.131,12  

Subtotal item 4.0        6.674,06  

                

5.0     Pavimentação com macadame 

5.1 53130 D Macadame hidráulico e=10cm m3         10,00           53,22            649,28  

Subtotal item 4.0           649,28  

                

        TOTAL GERAL (sem BDI)   366.470,04  

                

        TOTAL GERAL (com BDI)   440.419,39  

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Conforme Acórdão n° 2622/2013 do Tribunal de Contas da União, o BDI foi estimado 

em 22%, sendo este valor admissível para este tipo de obra. Sendo assim composto: 

Quadro 14 – Composição do BDI 

ITEM DESCRIÇÃO % 

1 Administração Central 4,06% 

2 Seguro e Garantia 0,50% 

3 Risco 1,20% 

4 Despesas Financeiras 1,17% 

5 Lucro 8,32% 

6 Impostos (ISS) 3,00% 

7 CPRB 2,00% 

 

BDI =  22,00% 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

(Continuação) 
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6.5 Cronograma físico-financeiro 

O cronograma físico-financeiro mostra a evolução da obra e o quanto será gasto ao 

longo do prazo de execução. O prazo para execução desta obra é de 3 meses (Quadro 15). 

 

Quadro 15 – Cronograma Físico-Financeiro 

Item Descrição dos Serviços 
 Valor 

Total (R$)  
 MÊS 01   MÊS 02   MÊS 03  

   
 Valor  %  Valor  %  Valor  % 

1.0 Serviços Preliminares      

1.1 Placa de obra, tamanho 2x1m          835,14          835,14  100%                -                      -      

1.2 

Barracão de obra para 

alojamento/escritório, piso em 

pinho 3ª, paredes em compensado 

10mm, cobertura em telha de 

fibrocimento 6mm, incluso 

instalações elétricas e esquadrias 

      4.925,19       4.925,19  100%                -                      -      

1.3 
Placas de sinalização de obra 

modelo A-24 
         926,81          926,81  100%                -                      -      

1.4 Remoção de meio-fio          717,36          717,36  100%                -                      -      

1.5 Remoção de paralelepípedo          806,66          806,66  100%                -                      -      

2.0 
Movimento de Terra e 

Drenagem Pluvial 
              

2.1 

Escavação mecânica, a céu 

aberto, em material de 1ª 

categoria, com escavadeira 

hidráulica, capacidade de 0,78m3 

(profundidade até 2,65m) 

      6.782,71       6.782,71  100%                -                      -      

2.2 
Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - 

altura 0 a 1,00 m - peça de 1,20m 
  372.722,20     93.180,55  25%  279.541,65  75%                 -      

2.3 
Berço de rachão e=15cm (camada 

30cm) 
      6.050,42       1.512,60  25%      4.537,81  75%                 -      

2.4 
Mão-de-obra/equipamento para 

colocação das aduelas 
      7.803,12       1.950,78  25%      5.852,34  75%                 -      

2.5 
Boca para BSCC 3,00x2,00 - tipo 

DER/SC 
    13.325,01                 -         13.325,01  100%                 -      

2.6 

Reaterro de vala utilizando 

retroescavadeira e compactador 

vibratório com material 

reaproveitado 

      4.929,97                 -           4.929,97  100%                 -      

3.0 
Pavimentação com 

paralelepípedo 
              

3.1 
Fornecimento de rachão e=15cm 

- espessura da camada 20cm 
      2.190,51                 -                     -           2.190,51  100% 

3.2 
Colchão de areia - espessura 

10cm 
      3.174,73                 -                     -           3.174,73  100% 

3.3 

Pavimentação com 

paralelepípedo - espessura 10cm 

(só mão de obra, o material será 

reaproveitado) 

      6.652,66                 -                     -           6.652,66  100% 

(Continua...) 
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3.4 

Meio-fio (guia) de concreto pré-

moldado, dimensões 

12x15x30x100cm, rejuntado com 

argamassa 1:4 (considerando 

reaproveitamento de 75%) 

      1.253,55                 -                     -           1.253,55  100% 

4.0 Pavimentação asfáltica               

4.1 
Fornecimento de rachão e=15cm 

- espessura da camada 25cm 
         899,45                 -                     -              899,45  100% 

4.2 

Base para pavimentação com 

brita graduada, inclusive 

compactação - espessura da 

camada 15cm 

      2.813,69                 -                     -           2.813,69  100% 

4.3 

Imprimação de base de 

pavimentação com emulsão CM-

30 

         829,80                 -                     -              829,80  100% 

4.4 

Fornecimento, Transporte e 

Execução de camada de concreto 

betuminoso usinado a quente - 

CBUQ (e=5cm) 

      2.131,12               2.131,12  100% 

5.0 Pavimentação com macadame               

5.1 Macadame hidráulico e=10cm          649,28                 -                     -              649,28  100% 

  
  

      

  TOTAL PARCIAL   440.419,39  111.637,81  25%  308.186,79  70%    20.594,79  5% 

  TOTAL GERAL   440.419,39   11.637,81  25%  419.824,59  95%  440.419,39  100% 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

6.6 Memorial de cálculo 

Serviços iniciais 

Placa de obra = 2m x 1m = 2,00 m² 

Barracão de obra = 4m x 3m = 12,00 m² 

Placas de sinalização de obra – modelo A-24 = 4 peças 

Remoção de meio-fio = 120,00 m 

Remoção de paralelepípedo = 95m x 4m = 380 m2 

 

Movimento de terra e drenagem pluvial 

Escavação mecânica = 164m x (3,0+0,5+0,5) x (0,35+2+0,30) = 1738,4 m3 x 1,30 

(fator de empolamento) = 2.260,00m3 

Corpo BSCC 3,00x2,00m = 164m / 1,20m/peça = 137 pc 

Composição 1: Corpo de BSCC 3,00x2,00m inclusive transporte 

 
     Item Descrição do Insumo Unid. Coef. Valor Unit. Valor Total 

(Conclusão) 
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1.0 Materiais         

1.1 Corpo BSCC 3,00x2,00m pc 1,00  2.200,00        2.200,00  

2.0 Serviços         

2.1 Transporte do BSCC unid. 1,00       30,00             30,00  

Valor Total Unitário             2.230,00  

 

Berço de rachão e=15cm – camada 30cm = 164m x (3+1)m x 0,30m = 196,8m3 

Mão de obra para colocação das galerias = 137 pc (conforme composição de preço 

unitária): 

Composição 2: Mão de obra/equipamento para colocação das aduelas 

 
     Item Descrição do Insumo Unid. Coef. Valor Unit. Valor Total 

1.0 Mão-de-obra         

1.1 Pedreiro h 0,25       18,00               4,50  

1.2 Servente h 0,50       13,00               6,50  

2.0 Equipamentos         

2.1 
Escavadeira hidráulica EC-

140 leve 
h 0,20     140,00             28,00  

Valor Total Unitário                  39,00  

 

Boca para BSCC 3,00 x 2,00m = 2 (entrada e saída) 

Reaterro de vala com material reaproveitado = 164m x (0,5+0,5)m x (2,00)m + 164m 

x (0,20m) x 4,00m = 328 + 131,2 = 459,2 m3 

 

Pavimentação com paralelepípedo 

Fornecimento de rachão e=15cm – espessura da camada 20cm = 380m2 x 0,20m = 

76,0 m3 

Colchão de areia – camada da espessura 10cm = 380m x 0,10m = 38,0 m3 

Mão-de-obra para assentamento do paralelepípedo = 95m x 4,0m = 380,0 m2 

Meio-fio = considerando reaproveitamento de 75% do meio-fio retirado = 120m x 

0,25 = 30m  

 

Pavimentação asfáltica 

Fornecimento de rachão e=15cm – espessura da camada 25cm = 39m x 4,0 x 0,20m = 

31,2 m3 

Base de brita graduada – espessura da camada 15cm = 39m x 4,0m x 0,15m = 23,4m3 

Imprimação = 39m x 4,00m = 156m2 
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Asfalto = 39m x 4,00m x 0,05m = 7,8m3 x 1,3t/m3 = 10,14 t 

 

Pavimentação com macadame 

Macadame = 1 carga de 10m3 (Rua Oswald Meyer) 

 

6.7 Fontes de financiamento 

O projeto encontra viabilidade nos programas do governo. A Agência Nacional de 

Águas (ANA) divulga editais de chamamento para os municípios cadastrarem suas propostas, 

terem suas propostas analisadas e consequentemente aprovadas. Daí celebram-se convênios 

ou contratos de repasse entre os órgãos e sob a fiscalização da Caixa Econômica Federal 

executa-se a obra. 

Não somente a ANA, mas o Ministério das Cidades também apoia projetos 

relacionados a drenagem urbana, divulgando funcionais programáticas onde propostas podem 

ser contempladas. Existe a ação Drenagem Urbana Sustentável dentro dos programas do 

Ministério. 

Também a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico-Sustentável apoia 

projetos nesta área. 

E ainda, caso a proposta não encontre recurso para sua execução, todos os municípios 

brasileiros dispõe de seu orçamento próprio, para realização de obras. De acordo com o Plano 

de Governo Municipal, a Administração define as ações que serão realizadas. No caso desta 

obra, a dotação orçamentária está prevista na rubrica da Lei n° 1727/2015 – Lei Orçamentária 

Anual (LOA) de 2016: 

- Órgão: 04 – Secretaria de Estradas, Obras e Serviços Urbanos 

- Unidade orçamentária: 001 – Gerência de Obras e Serviços Urbanos 

- Código: Despesas de capital – Investimentos – Aplicações diretas - Recursos 

ordinários............................................................................... Valor disponível R$ 1.097.700,00 

A existência desta rubrica no orçamento municipal não impede o município de receber 

recursos do Estado ou da União para acrescentar nesta ação constante na lei de diretrizes 

orçamentárias (LDO).  
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7 TERMO DE REFERÊNCIA 

7.1 Informações básicas 

7.1.1 Objeto 

Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para a execução 

da obra de construção do canal paralelo no Ribeirão Massaranduba, situado no entorno das 

Ruas Victor Bramorski, Oswald Meyer e 11 de Novembro, no Bairro Centro do município de 

Massaranduba/SC. 

 

7.1.2 Regime de execução 

A execução das obras e serviços será feita sob regime de empreitada por preço global, 

conforme apresentado pela licitante vencedora em sua proposta comercial. 

 

7.1.3 Valor básico e dotação orçamentária 

O valor médio orçado para a execução total das obras e serviços, objeto desta Tomada 

de Preços, é de R$ 440.419,39 (quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e dezenove reais e 

trinta e nove centavos), conforme planilha orçamentária. 

A despesa decorrente da presente licitação irá onerar os recursos do elemento Código: 

Despesas de capital – Investimentos – Aplicações diretas - Recursos ordinários 449051 – da 

Unidade orçamentária: 001 – Gerência de Obras e Serviços Urbanos do órgão 04 - Secretaria 

de Estradas, Obras e Serviços Urbanos, vinculado ao orçamento da Prefeitura Municipal de 

Massaranduba/SC (Lei Orçamentária n° 1727/2015). 

 

7.1.4 Prazo de execução e recebimento das obras e serviços 

O prazo para execução das obras e serviços é de 90 (noventa) dias corridos, contados a 

partir da data estipulada na ordem de início dos serviços. 

Para o cumprimento do prazo estabelecido, as obras e serviços deverão ser executados 

durante o horário normal do expediente da Prefeitura, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 

17h00.  

O objeto desta Tomada de Preços será recebido: 
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a) Provisoriamente, após vistoria, que deverá ser realizada pelo engenheiro civil da 

Prefeitura, que será o agente fiscalizador do contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data em que a licitante vencedora comunicar, por escrito, a conclusão total do 

objeto contratado e desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada; 

a.1) O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do Termo de 

Recebimento Provisório, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada 

pelo engenheiro, o qual deverá expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, 

com o conhecimento e assinatura do representante da licitante vencedora. 

a.2) Os serviços que, a critério do agente fiscalizador não estejam em conformidade 

com as condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão 

rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a licitante vencedora 

tomar as providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se 

caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pela Prefeitura, das 

penalidades previstas contratualmente. 

a.3) Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, poderá ser ajuizada a 

competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas. 

b) Definitivamente, pelo agente fiscalizador, mediante termo circunstanciado, assinado 

pelas partes até 15 dias após o recebimento provisório, observando o disposto no artigo 69 da 

Lei nº 8.666/93. 

O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por 

parte da licitante vencedora, do projeto “as built”, se houver necessidade e a critério da 

Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Massaranduba, 

desde que o agente fiscalizador do contrato tenha aprovado a completa adequação do objeto 

aos termos contratuais. 

O Termo de Encerramento das obrigações contratuais será lavrado, desde que não haja 

pendências a solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a 

apresentação, pela licitante vencedora, da Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo 

INSS, em seu original e da Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do 

ISS, específicas da obra, bem como o Certificado de Regularidade de Situação perante o 

FGTS.  

Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, por meio do agente 

fiscalizador, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deverá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição/correção. 
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b) na hipótese de substituição/correção, a licitante vencedora deverá fazê-lo em 

conformidade com a indicação da Prefeitura, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação 

por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a Prefeitura; 

c) na hipótese de complementação, a Licitante vencedora deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação da Prefeitura, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da 

notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados. 

 

7.1.5 Elaboração da proposta  

Deverão ser cotados todos os itens previstos no projeto e nas especificações, 

independentemente de constarem ou não da planilha orçamentária orientativa, oferecida neste 

edital, devendo a licitante incluir na sua proposta de preços todos os serviços que julgue 

necessário à perfeita execução da obra objeto desta Tomada de Preços, inclusive custos de 

instalações de canteiro e acampamento e de mobilização e desmobilização de obra, não 

podendo reclamar ou pleitear no futuro, sob alegação de erro, lapso, esquecimento ou 

qualquer outro pretexto.  

Os preços apresentados na planilha orçamentária orientativa, oferecida neste edital, 

podem servir de base para elaboração de orçamento pelas licitantes, mas a eles não devem se 

limitar, já que os licitantes deverão proceder ao levantamento dos quantitativos que serão de 

sua exclusiva responsabilidade, conforme o estabelecido em projeto, nas especificações 

técnicas e também na vistoria local. 

A obra deverá ser planejada, orçada e executada tendo como base as dimensões, cotas 

e volumes indicados nos desenhos do projeto. Os quantitativos considerados pela licitante 

impõem a execução total dos serviços previstos para o item, independente de divergirem do 

real. 

A licitante poderá anexar à sua proposta de preços, em envelope separado, 

devidamente identificado, os documentos que julgar conveniente, tais como catálogos, 

prospectos e fotografias.  

Na hipótese de ser constatado que o preço global não corresponde à somatória dos 

preços totais de cada item da planilha orçamentária de preenchimento, será efetuada nova 

somatória para apuração do preço global correto. 

 O preço global proposto apresentado na planilha orçamentária de preenchimento será 

de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe assistindo direito de pleitear 
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qualquer alteração dos preços sob alegação de erro, lapso, omissão ou outro qualquer 

pretexto.  

Nos preços ofertados na proposta deverão estar inclusos, além do lucro, todas e 

quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, mão-de-obra para execução dos serviços e 

movimentação dos mobiliários, EPIs, equipamentos, transportes, cargas, seguro, encargos 

sociais e trabalhistas, limpeza durante a execução dos serviços, custos e benefícios, taxas, 

licenças e impostos, inclusive alvarás, ligações provisórias e definitivas, acréscimos 

decorrentes de trabalhos noturnos, finais de semana e feriados para cumprimento do prazo e 

regime de execução e quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas 

com a consecução do objeto desta licitação.  

Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta de preços apresentada, seja 

quanto ao preço, condições de pagamento, prazo ou outra condição que importe em 

modificação dos termos originais. 

Passada a fase de habilitação, verificada a exatidão da formação da proposta de preço, 

mediante minuciosa análise da planilha orçamentária, o preço global resultante será o único e 

exclusivo valor considerado para efeito de julgamento e classificação.   

A Comissão Julgadora de Licitações poderá solicitar e a licitante deverá apresentar, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, o detalhamento dos percentuais adotados no BDI, bem como 

todos e quaisquer esclarecimentos necessários.  

 

7.1.6 Regime de contratação, preço, medições e forma de pagamento 

A contratação será efetivada segundo o regime de empreitada por preço global, 

conforme planilha orçamentária de preenchimento apresentada pela licitante em sua Proposta 

Comercial.  

Os serviços realizar-se-ão conforme o plano de trabalho a ser apresentado pela 

licitante vencedora em sua proposta comercial. 

O pagamento será realizado, de acordo com as medições mensais, com base nos 

serviços efetivamente executados e aprovados, de acordo com o Cronograma Físico-

Financeiro apresentado pela licitante vencedora, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data do 

aceite da nota fiscal, pela Prefeitura, por meio do agente fiscalizador do contrato, desde que 

acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes ao serviço 

prestado (INSS, FGTS e ISSQN), bem como de Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) 

emitido pela Caixa Econômica Federal, do arquivo impresso da “SEFIP” (Sistema Empresa 
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de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com seu respectivo protocolo 

de envio, através do canal da Conectividade Social, e da Certidão Negativa de Débitos 

Previdenciários (ou equivalente, nos termos do art. 206 do CTN), emitida pela Secretaria da 

Receita Federal. Além disso, deve ser apresentada declaração de que possui escrituração 

contábil firmada pelo contador e responsável da empresa, e que os valores ora apresentados se 

encontram devidamente contabilizados nos termos das Instruções Normativas do INSS. O 

pagamento se processará mediante crédito em conta corrente, nos termos da legislação 

vigente. 

 Para o ISSQN, este deverá ser destacado na nota fiscal, com indicação do valor a ser 

retido e a legislação municipal vigente que regulamenta referida tributação. 

Para a liberação do pagamento da 1ª medição, a licitante vencedora, de sua única e 

inteira responsabilidade, deverá apresentar, além dos documentos citados acima, o que segue: 

a) cópia autenticada do Certificado de Matrícula da obra perante o INSS (Matrícula 

CEI); 

b) apresentação da ART de Execução – Anotação de Responsabilidade Técnica, 

relativa ao objeto desta Tomada de Preços, devidamente recolhida junto ao CREA, cujo 

cumprimento está condicionado o primeiro pagamento. 

A Prefeitura, por intermédio do seu agente fiscalizador, terá prazo de 02 (dois) dias 

úteis, a partir do recebimento da nota fiscal, para proceder ao aceite, providenciando a 

remessa desse documento, devidamente atestado, a Contabilidade da Prefeitura. 

A licitante vencedora deverá destacar, separadamente, no corpo da nota fiscal, a 

importância referente a materiais e a mão-de-obra, de acordo com a Proposta Comercial 

apresentada, bem como o valor a ser retido pela Prefeitura, a título de “Retenção para a 

seguridade social”. 

É dispensada a apresentação de nova certidão enquanto as anteriormente apresentadas 

estiverem dentro do prazo de validade expresso no referido documento. Neste caso, caberá à 

licitante vencedora apresentar simples justificativa para a ausência de certidão, com 

fundamento neste item. 

Compete ao agente fiscalizador do contrato certificar-se de que todos os documentos 

exigidos com a apresentação da nota fiscal foram entregues pela licitante vencedora, antes de 

encaminhá-los a Contabilidade da Prefeitura para processamento. 

A previsão de desembolso proposto é a constante do Cronograma Físico-Financeiro 

Orientativo, podendo ser alterado de acordo com o Plano de Trabalho a ser apresentado pela 

licitante vencedora em sua proposta comercial. 
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7.1.7 Reajuste de preços 

Os preços serão irreajustáveis. De acordo com a Lei Federal nº 9.069/95, somente 

serão reajustados os contratos com prazo superior a 12 (doze) meses. 

7.2 Encargos  

Este capítulo tem por finalidade, fixar as condições administrativas e técnicas, a serem 

observadas na execução dos serviços, objeto desta licitação. 

7.2.1 Execução das obras e serviços 

A contratada obriga-se a dar início às obras e serviços a partir da data fixada na Ordem 

de Início de Serviços, emitida pelo contratante, sob pena de incidir na multa prevista 

contratualmente. 

A contratada obriga-se a executar as obras e serviços obedecendo, integral e 

rigorosamente, no que for pertinente, às respectivas normas da ABNT, os projetos, ensaios, 

testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de orçamento, cronograma físico-financeiro e 

especificações e demais documentos que compõem a presente licitação. 

Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas especificações 

técnicas deverão ser realizados por empresas especializadas a serem aprovadas pelo 

contratante. Esses ensaios ficarão a cargo da contratada, não sendo objeto de remuneração 

específica, estando estes custos incluídos nos preços propostos para o serviço, sendo que a 

não realização dos ensaios e/ou testes, quando necessários ou solicitados pela fiscalização, 

propiciará, além da aplicação das multas, a suspensão da medição dos serviços 

correspondentes. 

Todos os desenhos e elementos citados no item anterior serão fornecidos com a 

ressalva de que, na constatação de qualquer lapso ou insuficiência de detalhes, não servirá de 

pretexto para que a mesma se desobrigue da responsabilidade pela completa e perfeita 

execução dos serviços contratados e pelo preço proposto. 

A contratada, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar 

imediatamente à fiscalização do contratante, por escrito, qualquer anormalidade verificada na 

execução das obras e serviços, como também comunicar qualquer fato que resultar em risco 

de segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra. 
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Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma 

das partes, a fiscalização do contratante poderá autorizar modificações de caráter urgente, 

justificando a sua autorização. 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, a critério do 

contratante, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários para o desenvolvimento 

das obras e serviços, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, com suas 

alterações. 

Caberá à contratada todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus 

aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada da obra, 

integrante da proposta, obrigando-se a manter no local das obras: 

 a) um Livro de Ocorrências de Obra, com folhas numeradas; 

 b) registro de autorização (ordem de início dos serviços). 

Os documentos relacionados no item anterior constituirão o processo da obra, que 

deverá permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao contratante, após 

a conclusão da mesma. 

No Livro de Ocorrência de Obra serão lançadas, pela contratada, todas as ocorrências 

da obra, tais como: serviços realizados, entradas e saídas de materiais, anormalidades, chuvas, 

etc., de modo a haver um completo registro de execução da obra. À fiscalização do 

contratante compete vistar as ocorrências registradas, emitir pareceres, determinar 

providências, autorizar serviços, etc. 

A contratada deverá apresentar, ao final da obra, relatório sucinto com fotos sobre a 

execução da obra, ao agente fiscalizador com parecer conclusivo. 

A contratada colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe compete, 

profissional com curso superior em engenharia civil e, registrado no CREA, devidamente 

habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente. 

A contratada manterá, em tempo integral no canteiro de obras, um preposto 

responsável pelos serviços, devidamente credenciado, com curso superior em engenharia civil 

e registrado no CREA, devidamente habilitado, com o objetivo de garantir o bom andamento 

dos trabalhos, o qual, ao notar alguma irregularidade, deverá se reportar, quando necessário, 

ao agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providências pertinentes que a ocasião 

exigir, e que substituirá o responsável técnico na sua ausência. 

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, capacidade técnica e 

idoneidade moral e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem 
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habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por 

representantes do contratante. 

A contratada manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão-de-obra 

necessários à perfeita execução destes, por cujos encargos responderá, unilateralmente, em 

toda a sua plenitude. 

A contratada responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto a 

alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme 

Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e suas modificações. 

A contratada fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com o 

objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos equipamentos são de sua 

exclusiva responsabilidade e ônus. 

O contratante reserva-se o direito de contratar com outras empresas, simultaneamente 

para o mesmo local, a execução de obras e serviços distintos daqueles abrangidos pelo 

contrato resultante desta licitação. Neste caso, a contratada não poderá impor quaisquer 

dificuldades à introdução de materiais, equipamentos ou pessoal na área, para execução destes 

serviços. 

A contratada exonera, desde já, o contratante de toda e qualquer responsabilidade 

relativa a danos ou prejuízos que lhe sejam causados pelas empresas de que trata o item 

anterior. As responsabilidades serão recíprocas e exclusivas das empresas contratadas. 

A execução e operação das obras e serviços provisórios e definitivos, transportes de 

materiais e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir, 

desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou 

particulares. 

Cabe à contratada e correrá por sua conta, desde o início até o recebimento definitivo 

da obra a ela homologada, a execução dos procedimentos de fechamento de áreas internas de 

circulação, quando necessário, visando delimitar a área destinada a execução de obra, bem 

como todas as instalações provisórias necessárias, tais como luz, água, telefone, etc.  

Correrá por conta da contratada ou de seu segurado, a reparação de danos causados a 

terceiro, em decorrência das obras e serviços. 

Correrão por conta da contratada todas as despesas relativas à proteção, sinalização, 

tapumes e vigilância das obras e serviços provisórios ou definitivos, até a ocupação e 

recebimento definitivo das obras e serviços, pelo contratante. 

Após a conclusão das obras e serviços a contratada deverá remover todo equipamento 

utilizado, o material excedente, o escritório de obras, os entulhos e as obras provisórias, 
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entregando os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso 

imediato. 

Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e serviços, que 

possam apresentar interesse científico, mineralógico ou arqueológico deverão ser alvo de 

imediata comunicação à fiscalização, para as providências de ordem legal. 

A contratada prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo contratante, cujas 

reclamações, orientações e determinações obriga-se a atender pronta e irrestritamente. 

Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela 

área competente do contratante. 

 

7.2.2 Obrigações da contratada 

- Alocar aos serviços toda a mão-de-obra, inclusive qualificada, e direção 

administrativa, bem como equipamentos, ferramentas, instrumentos pessoais e equipamentos 

de segurança individual (EPI), necessários à execução do objeto contratual, em perfeitas 

condições de uso, reservando-se ao contratante o direito de solicitar a substituição daqueles 

que julgar inadequados. 

- Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se ao 

contratante o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, rejeitando aqueles 

que julgar de má qualidade ou inadequados, debitando à contratada todas as despesas 

consequentes. 

- Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as normas e 

padrões adotados pelo contratante e demais órgãos/entidades competentes e apontados nas 

especificações técnicas e/ou pela ABNT.  

- Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo a 

orientação da fiscalização do contratante. 

 - Executar os serviços dentro do prazo contratado. 

- Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas disciplinares e 

de segurança do contratante, podendo ser exigido o afastamento daqueles funcionários da 

contratada, cuja conduta, a critério do contratante, seja considerada inconveniente. 

- Acatar todas as normas das legislações Federal, Estadual e Municipal que sejam 

relacionadas com a execução do objeto contratual. 

- Comunicar ao contratante as alterações que forem efetuadas em seu contrato social 

ou estatuto. 
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- Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem, dados ou 

informações a que venham ter acesso, referentes às obras e serviços realizados, salvo se 

expressamente autorizados pelo contratante. 

- Permitir e facilitar ao contratante o levantamento físico da força de trabalho da 

contratada e de seus subcontratados, pertencendo ao contratante, para todos os efeitos, as 

informações coletadas e os resultados apurados. 

- As obras e/ou serviços porventura com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou 

omissão voluntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado 

ou de qualidade inferior, serão demolidos e refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade 

da contratada, sem ônus para o contratante e sem implicar alteração do prazo contratual. 

- Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e 

fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas do contratante ou 

contratados por ele, e que por este forem previamente credenciados. 

- Apresentar, para controle e exame, sempre que o contratante o exigir, a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das 

obrigações perante a Previdência Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situação. 

Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de Previdência 

Social, a contratada arcará, também, com as despesas relativas à assistência médica. 

Durante e após a vigência deste contrato, a contratada deverá manter o contratante à 

margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a contratada, em 

quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva empregadora e 

responsável por qualquer ônus que o contratante venha a arcar em qualquer época, decorrente 

de tais ações, reivindicações ou reclamações; 

Se houver necessidade de ocupação de terrenos fora da área do contratante, para 

instalação de acampamentos, escritórios e/ou depósitos, estes serão alugados pela contratada, 

sem ônus para o contratante. 

A contratada deve providenciar a aprovação dos projetos junto às autoridades 

competentes e concessionárias de serviços públicos, e o licenciamento e outros requisitos para 

a instalação do canteiro e execução das obras e serviços, bem como, ligações elétricas, 

hidráulicas, de acordo com o previsto no Edital, e pagamento das taxas, emolumentos e outras 

despesas necessárias, sem ônus ao contratante. 

A contratada manterá sempre cobertos por apólices regulares os riscos de acidentes e 

outros seguros exigidos por lei, bem como promoverá o seguro de danos físicos, sendo 

beneficiário o contratante e/ou quem por ela indicado. 
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7.2.3 Fiscalização das  obras e serviços 

Sem prejuízo da plena responsabilidade da contratada perante o contratante ou a 

terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização 

do contratante, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. 

O contratante far-se-á representar no local das obras e serviços por seu agente 

fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, por seu substituto com as 

mesmas atribuições e poderes. 

O contratante, sem prejuízo das suas atribuições de fiscalização, poderá contratar 

profissionais consultores ou empresas especializadas, para o controle qualitativo e 

quantitativo das obras e serviços, assim como, o acompanhamento e desenvolvimento da 

execução, à vista dos projetos. 

À fiscalização compete: o acompanhamento e controle da execução das obras e 

serviços, as avaliações e medições dos serviços, até sua conclusão, observadas todas as 

condições expressas nos documentos que compõem o Contrato. 

A fiscalização lançará no Livro de Ocorrência de Obra todas as observações dignas de 

registro para controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto da contratada. 

Toda troca de informações e correspondências entre a contratada e contratante, bem 

como todas as instruções da Fiscalização à contratada, devem ser por escrito, cabendo o seu 

registro no Livro de Ocorrências de Obra. Todos os expedientes escritos da contratada, após 

seu registro, serão encaminhados ao contratante, para decisão, acompanhados de parecer da 

Fiscalização. 

Compete à fiscalização ter prévio conhecimento da ocorrência operacional das frentes 

e fases das obras e serviços, a fim de que seja obtido melhor rendimento, sem prejuízo da boa 

execução dos trabalhos. 

A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a contratada a fazer 

comunicação escrita dos fatos, cabendo à fiscalização a decisão sobre as ocorrências. 

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou 

ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da 

contratada, bem como de subempreiteiras e/ou subcontratadas. 

Compete à fiscalização, em conjunto com as demais áreas do contratante, resolver as 

dúvidas e as questões expostas pela contratada, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 
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A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da fiscalização importará na 

aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no 

desconto das faturas das despesas a que a contratada tenha dado causa, por ação ou omissão. 

A fiscalização poderá determinar a paralisação das obras e serviços, por razão 

relevante de ordem técnica, de segurança ou motivo de inobservância e/ou desobediência às 

suas ordens e instruções, cabendo à contratada, ressalvado o disposto no Edital e neste 

Caderno de Encargos, todos os ônus e encargos decorrentes da paralisação. 

A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto persistirem 

as razões da decisão, cabendo ao contratante formalizar a sua suspensão. 

No prazo de observação das obras e serviços, a contratada deverá executar, sob sua 

inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e 

restauração de defeitos ou falhas verificadas pela fiscalização, após a emissão do Termo de 

Recebimento Provisório. 

7.2.4 Responsabilidade 

As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos 

empregados de subempreiteiras e/ou subcontratadas, não cobertas por seguro, correrão por 

conta da contratada. 

Correrão por conta, responsabilidade e risco da contratada as consequências de: 

 a) Sua negligência, imperícia e/ou omissão; 

 b) Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

 c) Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à obra; 

 d) Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou 

de terceiros, na obra ou em decorrência dela. 

Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo 

da contratada, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 

horas, a partir da notificação do contratante, para dar início à reparação ou reconstrução das 

partes atingidas. 

A contratada obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos 

executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer 

perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer. 

Nos termos do que estabelece o art. 72 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas 

alterações, admitir-se-á a subcontratação dos serviços, desde que previamente aprovada pelo 

contratante, até o limite de 60% (sessenta por cento). 
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A contratada submeterá à apreciação da contratante a proposta de subcontratação, com 

a descrição dos serviços e comprovação do respectivo limite fixado. Para tanto deverá 

submeter à apreciação do contratante a empresa que executará o serviço, a qual deverá fazer 

prova de regularidade de débitos com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, mediante 

apresentação das respectivas Certidões Negativas de Débito, e da inexistência de 

impedimento da subcontratada em participação de licitações. 

À contratada caberá a responsabilidade total pela execução das obras e serviços. Igual 

responsabilidade também lhe caberá pelos serviços executados por terceiros sob sua 

administração, não havendo, desta forma, qualquer vínculo contratual entre o contratante e 

eventuais subcontratadas. 

As notas fiscais emitidas por eventuais subcontratadas deverão sempre estar em nome 

da contratada, ficando expressamente vedada a emissão diretamente contra o contratante. 

7.3 Caderno técnico - memorial descritivo 

7.3.1 Subcontratação 

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a Contratada 

realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá 

perante a Prefeitura de Massaranduba pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 

correspondentes ao objeto da subcontratação. 

7.3.2 Legislação, normas e regulamentos 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 

do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. 

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: 

- Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6496/77; 

- Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de reforma na forma das disposições em 

vigor, se necessário; 

- Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de 

forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 

83 do Decreto Federal nº 356/91, se necessário; 
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- Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as 

informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de 

conformidade com a Portaria Nº 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e 

modificações posteriores; 

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos 

à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 

nos serviços e obras objeto do contrato; 

- Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os 

seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável.  

7.3.3 Condições gerais – contratada 

- Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pela Prefeitura será 

efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização da Fiscalização da Engenharia 

da Prefeitura, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato; 

- Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos serviços 

e obras serão documentadas pela Contratada, que registrará as revisões e complementações 

dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “as built”; 

- Desde que prevista no projeto, a Contratada submeterá previamente à aprovação da 

Fiscalização da Engenharia da Prefeitura, toda e qualquer alternativa de aplicação de 

materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto 

do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os 

requisitos e condições estabelecidos. 

7.3.4 Segurança e saúde no trabalho 

Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização da 

Engenharia da Prefeitura, as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos 

serviços e obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio 

Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção; 

A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual 

exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e 

óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de 

borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços em execução; 
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A Contratada manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalações 

do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios 

e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos 

em geral; 

A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o 

trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e 

impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio; 

A Contratada manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra 

incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor; 

Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização da Engenharia da Prefeitura, e, nos 

casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por 

escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive 

princípios de incêndio; 

Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal 

orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos 

trabalhos, nos termos da NR 18; 

Caberá à Contratada manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, 

máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as 

dependências do canteiro de serviço; 

A Prefeitura realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o 

cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos 

equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e 

ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais 

condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho. 

 

7.3.5 Execução dos serviços e obras 

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: 

- Comunicar à fiscalização, com a devida antecedência necessária, qualquer dúvida ou 

divergência em projetos e / ou especificações que por ventura possam ocorrer quando da 

execução dos serviços. Somente com a aprovação da Prefeitura poderão ser executadas 

alterações nas especificações de projetos. Serão de responsabilidade da empresa Contratada 

quaisquer prejuízos que venham ocorrer pela execução de serviços não aprovados / 

autorizados;  



64 

 

- Submeter à aprovação da Fiscalização da Engenharia da Prefeitura, até 5 (cinco) dias 

após o início dos trabalhos as medidas para conservação das instalações provisórias ou 

canteiro de serviço existentes com o porte e características do objeto do contrato, definindo 

todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao 

andamento dos serviços e obras; 

- Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos 

serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas 

despesas de consumo até o seu recebimento definitivo; 

- Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em 

número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 

Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em 

tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato; 

- Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 

inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

- Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela 

Fiscalização da Engenharia da Prefeitura; 

- Comunicar imediatamente à Fiscalização da Engenharia da Prefeitura, qualquer 

ocorrência de fato anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 

- Submeter à aprovação da Fiscalização da Engenharia da Prefeitura, os protótipos ou 

amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do 

contrato; 

- Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na 

vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades 

executivas; 

- Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, 

esgotos, gás, energia elétrica e telefones, que se aplicarem ao caso; 

- Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de 

serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura 

Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o Corpo de Bombeiros (AVCB), as 

concessionárias de energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as 

concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás 

Combustível), que se aplicarem ao caso; 



65 

 

- Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo 

pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, 

deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de 

qualquer natureza; 

Deverá ser fornecido pela Contratada, um Diário de Obra, com 3 (três) vias, o qual 

deverá ser mantido no escritório da obra, desde a data de início dos serviços até a entrega 

final. Será o documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e 

assuntos relacionados à execução dos serviços, onde tanto a Contratada quanto a Fiscalização 

deverão lançar e anotar tudo o que julgarem conveniente para a comprovação real do 

andamento das obras e execução dos termos da Contratada, sendo visado diariamente por 

representantes credenciados de ambas as partes. Nele deverão ser feitas pela Fiscalização, as 

anotações, comunicações e reclamações à Contratada, a fim de que esta não possa em 

qualquer tempo ou ocasião, alegar ignorância ou justificar erros e/ou atrasos nos serviços sob 

sua responsabilidade; 

Caberá à Contratada em todas as anotações, comunicações ou reclamações da 

Fiscalização, dar ciência no diário de obra; 

Caberá à Contratada manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e 

equipamentos necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o 

andamento contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de 

fabricação, isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do 

fabricante (sejam eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados), 

produzidos de modo a atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da 

ABNT, deste Memorial Descritivo, da Planilha Quantitativa Orientativa; 

Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por 

disposições normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, especialmente àqueles de 

fabricação exclusiva, deverão ser aplicados de acordo com as recomendações e especificações 

dos respectivos fabricantes. 

7.3.6 Responsabilidade 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 

Contratada responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 618 do Código 

Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou 
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imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento da 

Prefeitura; 

A presença da Fiscalização da Engenharia da Prefeitura, durante a execução dos 

serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, 

não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e 

integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas 

subcontratadas, na forma da legislação em vigor; 

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, 

defeitos ou imperfeições apontadas, poderá A Prefeitura efetuar os reparos e substituições 

necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, 

independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada; 

A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados 

em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos 

praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como 

originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas 

oficiais em vigor, devendo indenizar A Prefeitura por quaisquer pagamentos que seja 

obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

 

7.3.7 Normas e práticas complementares 

A execução dos serviços e obras de construção deverá atender também às seguintes 

Normas e Práticas Complementares: 

- Normas da ABNT e do INMETRO; 

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA; 

- Atenção ao cumprimento da NBR nº 15396/2006 

Deve haver no canteiro de obras exemplares das referidas normas para consulta. 

7.3.8 Especificações técnicas  

O projeto básico constitui apenas função orientativa, portanto a execução deverá 

seguir projeto executivo específico, incluindo “as-built” sob responsabilidade da empresa 

contratada. 
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7.3.9 Informações complementares  

Para o cumprimento do prazo a empresa deverá estabelecer planejamento de trabalho 

em dias e horários que julgar necessários sem ônus adicional a Prefeitura. 

O regime de contratação será por empreitada por preço global, sendo que para a 

execução das obras e serviços deverão ser consultados projeto, memorial e planilha, sendo 

estes complementares, qualquer informação complementar que se fizer necessária, a empresa 

deverá encaminhar formalmente a Engenharia da Prefeitura. 

Todas as medidas deverão ser confirmadas in loco. 
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7.4 Modelo do memorando a ser enviado ao prefeito 

 

 

Memorando n° xx/2016 

 

Massaranduba, 14 de abril de 2016. 

 

Excelentíssimo Senhor 

MARIO FERNANDO REINKE 

Prefeito Municipal de Massaranduba  

Estado de Santa Catarina 

 

 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 

Senhor, 

 

Pelo presente, vimos solicitar que seja efetuada a abertura de processo licitatório na modalidade 

Tomada de Preços, do tipo menor preço, adjudicação por lote, para contratação de empresa para Construção 

de canal paralelo no Ribeirão Massaranduba, no valor total máximo de R$ 440.419,39.  

A dotação orçamentária para realização desta obra está prevista na rubrica da Lei n° 1727/2015 – Lei 

Orçamentária Anual de 2016: 

Órgão: 04 – Secretaria de Estradas, Obras e Serviços Urbanos 

Unidade orçamentária: 001 – Gerência de Obras e Serviços Urbanos 

Código: Despesas de capital – Investimentos – Aplicações diretas - Recursos 

ordinários............................................................................................  Valor disponível R$ 1 .097.700,00 

Segue anexo o termo de referência, planilha orçamentária da obra juntamente com cronograma físico-

financeiro e projeto executivo com ART. 

 

Certos de vossa compreensão, aguardamos deferimento. 

 

Atenciosamente,  

 

 

FABIANO SPEZIA 

Secretário de Planejamento e Meio Ambiente 
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