TIPO DE TABELA

PLANILHA DE ORÇAMENTO
EMPREENDIMENTO / TRECHO

Onerada

MÊS / REF.

PLANO DE OBRAS

SETEMBRO 2021

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
HORISTA

2810:O3-S-SAU-20
FOLHA

MENSALISTA

1/3

CENTRO DE SAÚDE VILA LEONINA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CUSTO TOTAL

PREÇO TOTAL

61.00.00

PESSOAL

22.859,00

29.670,00

62.00.00

PROJETOS

64.295,72

83.071,04

65.00.00

INVESTIGACOES GEOTECNICAS

11.000,00

13.429,23

73.00.00

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

3.098,61

4.003,32

R$ 101.253,33

R$ 130.173,59

PREÇO TOTAL - SETEMBRO 2021

DIRETORIA

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS

DATA

NATALIA SOUZA DINIZ ALVES

DIED-SD
ORÇAMENTO Nº

210385

30/11/2021

VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

TIPO DE TABELA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Onerada

EMPREENDIMENTO / TRECHO

MÊS / REF.

PLANO DE OBRAS

SETEMBRO 2021

2810:O3-S-SAU-20

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
HORISTA

FOLHA

MENSALISTA

2/3

CENTRO DE SAÚDE VILA LEONINA

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SUDECAP
61.00.00

PESSOAL

61.11.00

ENGENHEIRO/ARQUITETO PARA ELABORACAO DE PROJETOS

61.11.15

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

PREÇO UNITÁRIO
(COM BDI)

100,0000

228,59

296,70

REFERÊNCIA

CPU 01

COORDENAÇÃO DE PROJETO

Total do Grupo:
62.00.00

UN

61.00.00

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

29.670,00

BDI /
MULTIPLICADOR

29,80%

29.670,00

PROJETOS

62.01.00

PROJETOS DE EDIFICACOES

62.01.04

SUDECAP_09/2021

PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO

A1

7,0000

1.599,46

2.070,43

14.493,01

29,45%

62.01.12

SUDECAP_09/2021

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

A1

6,0000

1.134,56

1.467,57

8.805,42

29,35%

62.01.16

SUDECAP_09/2021

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

A1

2,0000

1.157,27

1.496,46

2.992,92

29,31%

62.01.19

SUDECAP_09/2021

PROJETO ELETRICO

A1

2,0000

1.397,22

1.806,73

3.613,46

29,31%

62.01.40

SUDECAP_09/2021

COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE EDIFICACAO

A1

4,0000

1.080,10

1.397,17

5.588,68

29,36%

62.01.45

SUDECAP_09/2021

PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO

A1

6,0000

1.397,22

1.806,73

10.840,38

29,31%

62.01.80

CPU 02

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

UN

1,0000

5.143,36

6.647,39

6.647,39

29,24%

UN

1,0000

8.282,60

10.730,46

10.730,46

29,55%

62.04.00
62.04.02

LAUDOS TECNICOS
SUDECAP_09/2021

62.05.00

PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 1

SERVICOS DE TOPOGRAFIA

62.05.12

SUDECAP_09/2021

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 M2 - INCLUSIVE
DESENHO

M2

2.200,0000

0,61

0,77

1.694,00

26,18%

62.05.21

SUDECAP_09/2021

TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE - RECEPTOR GNSS

DIA

1,0000

1.204,28

1.517,17

1.517,17

25,98%

A1

7,0000

835,53

1.078,97

7.552,79

29,14%

1,0000

6.658,49

8.595,36

8.595,36

29,09%

62.11.00
62.11.05

CADASTRO
SUDECAP_09/2021

62.24.00

CADASTRO INTERNO DE EDIFICAÇOES

RELATÓRIOS TÉCNICOS

62.24.01

CPU 04

RELATÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

UN

DIRETORIA

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS

VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

DATA

NATALIA SOUZA DINIZ ALVES

DIED-SD
ORÇAMENTO Nº

210385

30/11/2021

TIPO DE TABELA

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Onerada

EMPREENDIMENTO / TRECHO

MÊS / REF.

PLANO DE OBRAS

SETEMBRO 2021

2810:O3-S-SAU-20

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
HORISTA

FOLHA

MENSALISTA

3/3

CENTRO DE SAÚDE VILA LEONINA

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
SUDECAP

UNIDADE

Total do Grupo:
65.00.00

UN

65.01.02

SUDECAP_09/2021

PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"

M

65.03.00

1,0000

800,00

976,69

976,69

22,09%

150,0000

60,00

73,25

10.987,50

22,09%

4,0000

300,00

366,26

1.465,04

22,09%

SONDAGEM (OUTRAS)
SUDECAP_09/2021

Total do Grupo:

SONDAGEM POR POCO

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

73.01.00

PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
CPU 03

Total do Grupo:

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)

13.429,23

UN

1,0000

73.00.00

UNIDADE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS

DATA

NATALIA SOUZA DINIZ ALVES

DIED-SD
30/11/2021

M3

65.00.00

73.00.00

210385

BDI /
MULTIPLICADOR

SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)
MOBILIZAÇÂO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2
1/2"

ORÇAMENTO Nº

PREÇO TOTAL
(COM BDI)
83.071,04

SUDECAP_09/2021

DIRETORIA

PREÇO UNITÁRIO
(COM BDI)

62.00.00

65.01.01

73.01.01

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

INVESTIGACOES GEOTECNICAS

65.01.00

65.03.01

QUANTIDADE

REFERÊNCIA

3.098,61

4.003,32

4.003,32

4.003,32

VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

29,20%

Nome
1
2

Centro de Saúde Vila Leonina
Serviços Iniciais do Contrato

Duração

Antecessores

171 dias
17 dias

3

Emissão da OS inicial

4

Análise do PINE pela contratada

5

Vistoria

6

Relatório de conhecimento

5 dias 5

7

Recebimento e Análise do Relatório

3 dias 6

8

Revisão do Relatório

3 dias 7

9

Entrega do Relatório Revisado

10

Topografia

1 dia
3 dias 3
1 dia 4

1 dia 8
14 dias 9

11

Elaboração da Topografia

5 dias 9

12

Verifcação Prévia LTO

3 dias 11

13

Verificação Definitiva LTO

5 dias 12

14

Emissão Final LTO

15

Sondagem

1 dia 13
18 dias 9

16

Execução da Sondagem

7 dias 9

17

Verificação Prévia Sondagem

3 dias 16

18

Verificação Definitiva

7 dias 17

19

Emissão Final

20

Laudo Geotécnico

21

Elaboração Laudo Geotécnico

22

Análise laudo geotécnico

23

Emissão Final Laudo Geotécnico

24

Cadastro Inteno de Edificações

1 dia 18
28 dias 10;15
20 dias 10;15
7 dias 21
1 dia 22
25 dias 9

25

Levantamento de Campo

5 dias

26

Elaboração dos desenhos técnicos

7 dias 25

27

Verificação Prévia

3 dias 26

28

Verificação Definitiva

5 dias 27

29

Emissão Final

30
31
32

Avaliação do diagnóstico e definição das diretrizes de ...
Avaliação interna e externa
Anteprojeto de Arquitetura e complementares

5 dias 28
5 dias 2 0
5 dias
25 dias 3 0

33

Elaboração Anteprojeto

34

Apresentação Anteprojeto

35

Análise Definitiva

5 dias 34

36

Revisões Anteprojeto

5 dias 35

37

Análise Final Anteprojeto

3 dias 36

38

Aprovação do Anteprojeto

0 dias 37

39

Emissão Parcial do Anteprojeto

40

Projeto Executivo

10 dias
1 dia 33

1 dia 38
30 dias 3 9

41

Elaboração do projeto executivo

42

apresentação projeto executivo

43

Verificação prévia do Projeto executivo

3 dias 42

44

Verificação do projeto executivo

5 dias 43

45

revisão projeto executivo

5 dias 44

46

Aprovação do projeto executivo

5 dias 45

47

Formalização da conclusão da fase de Verificação definitiva d...

48

Planejamento de Etapa de Obras

10 dias 39
1 dia 41

1 dia 46
25 dias 4 7

49

Vistoria ao terreno

50

Elaboraração do planejamento e projetos de canteiro de obras

51

Apresentação do Planejamento de etapa de obras

52

Verificação do Planejamento de etapa de obras

5 dias 51

53

Revisão Planejamento de etapa de obras

5 dias 52

54

Verificação Final

3 dias 53

55

Aprovação do Planejamento de etapa de obras

56

PGRCC

1 dia 47
10 dias 49
1 dia 50

0 dias 54
17 dias

57

Elaboração do Plano

10 dias 50

58

Avaliação do PGRCC

3 dias 57

59

Revisão

3 dias 58

60

Entrega Final

61

Planilha de Quantitativos e Checkist de Projetos

1 dia 59
31 dias 4 7

62

Elaboração da Planilha quantitativos

63

Recebimento da planilha de quantitativos

64

Verificação da planilha de quantitativos

65

reunião de apresentação Check list e de projetos

66

Revisão da planilha

7 dias 65

67

Verificação das revisões

5 dias 66

68

Formalização da aprovação dos projetos e planilhas

69

Emissão Final

28 nov 21
5 dez 21
12 dez 21
19 dez 21
26 dez 21
2 jan 22
9 jan 22
16 jan 22
23 jan 22
30 jan 22
6 fev 22
13 fev 22
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

10 dias 47
1 dia 62
7 dias 63
1 dia 64

0 dias 67
17 dias 6 8

70

Entrega do Projeto

5 dias 67

71

Assinaturas

7 dias 70

72

Digitalização

5 dias 71
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3 fev 22
20 fev 22
27 fev 22
6 mar 22
13 mar 22
20 mar 22
27 mar 22
3 abr 22
10 abr 22
17 abr 22
24 abr 22
1 mai 22
8 mai 22
15 mai 22
22 mai 22
29 mai 22
5 jun 22
12 jun 22
19 jun 22
26
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08/06

Cronograma Complexo Saúde Noroeste- Página2

jun 22
26 jun 22
3 jul 22
10 jul 22
17 jul 22
24 jul 22
31 jul 22
7 ago 22
14 ago 22
21 ago 22
28 ago 22
4 set 22
11 set 22
18 set 22
25 set 22
2 out 22
9 out 22
16 out 22
23 out 22
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25/08

02/09
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Nome
73

Entrega do produto final

Duração

Antecessores

28 nov 21
5 dez 21
12 dez 21
19 dez 21
26 dez 21
2 jan 22
9 jan 22
16 jan 22
23 jan 22
30 jan 22
6 fev 22
13 fev 22
D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

0 dias 72
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3 fev 22
20 fev 22
27 fev 22
6 mar 22
13 mar 22
20 mar 22
27 mar 22
3 abr 22
10 abr 22
17 abr 22
24 abr 22
1 mai 22
8 mai 22
15 mai 22
22 mai 22
29 mai 22
5 jun 22
12 jun 22
19 jun 22
26
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jun 22
26 jun 22
3 jul 22
10 jul 22
17 jul 22
24 jul 22
31 jul 22
7 ago 22
14 ago 22
21 ago 22
28 ago 22
4 set 22
11 set 22
18 set 22
25 set 22
2 out 22
9 out 22
16 out 22
23 out 22
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RELATÓRIO TÉCNICO –
CENTRO DE SAÚDE VILA LEONINA

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DE MANUTENÇÃO
OESTE/SUDECAP - GERMAO-SD
14/12/2021

RELATÓRIO TÉCNICO – CENTRO DE SAÚDE VILA LEONINA

Logradouro:
Bairro / Regional:

Praça do Ensino, 240
Alpes/Oeste

Relatório Técnico Centro de Saúde Vila Leonina
Na unidade foram realizados os serviços de execução de dreno devido ao abatimento de piso
intertravado existente, próximo ao gradil na área externa, profundidade variando entre 1,20M, próximo
ao portão de grade, 0,70M até a metade do trecho do dreno e finalizando no nível da caixa de
passagem existente. Os materiais utilizados foram manta geotêxtil, brita nº1 e tubo PVC esgoto
D=100MM perfurado, com lançamento em caixa de passagem.
Além da área externa, foi necessária a execução de dreno no banheiro masculino da
recepção devido às ocorrências de infiltração sobre pressão no revestimento do banheiro. Para a
execução desse serviço foram utilizados manta geotêxtil, brita nº1 e tubo PVC esgoto D=100MM
perfurado, com o lançamento na caixa sifonada existente. Foi observado posteriormente que a
execução desse último dreno não foi plenamente satisfatório.

A seguir, encaminhamos algumas fotos das intervenções realizadas no local, bem como indicação
dos locais onde as intervenções foram realizadas:

Foto 1: Abertura de vala para execução de dreno.

Foto 3: instalação de grade de proteção em
janela e em ponto de água
14/12/2021
Foto 3: Recomposição de vala.

Foto 2: Colocação de manta geotêxtil em vala.

Foto 4: instalação de grade de proteção em
janela.
Foto 4: Recomposição de piso intertravado.

RELATÓRIO TÉCNICO – CENTRO DE SAÚDE VILA LEONINA

Logradouro:
Bairro / Regional:

Praça do Ensino, 240
Alpes/Oeste

Foto 5: Lançamento de dreno em caixa de
passagem.

Foto 6: Execução de dreno no banheiro masculino
da recepção.

Imagem 1: Implantação de dreno no banheiro masculino próximo à recepção

14/12/2021

RELATÓRIO TÉCNICO – CENTRO DE SAÚDE VILA LEONINA

Logradouro:
Bairro / Regional:

Praça do Ensino, 240
Alpes/Oeste

.

14/12/2021

Imagem 2: Implantação de dreno na área externa

Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

CONCEITO
Este anexo visa orientar o desenvolvimento dos produtos necessários para a completa elaboração das
planilhas de serviços e quantitativos de obras, orçamentos e cronograma físico-financeiro ao longo das
etapas de estudo preliminar, Anteprojeto, Projeto Básico e Projeto Executivo. Os documentos finais são
necessários para a licitação de obras.
Os produtos de orçamento aqui especificados contemplam todo o escopo do empreendimento. A elaboração
dos quantitativos, orçamentos de obras e planejamento físico-financeiro está diretamente relacionada com as
soluções do projeto executivo, logo deve contemplar todos os quantitativos e orçamentos necessários à
completa caracterização e contratação da obra.
Esses produtos devem ser elaborados em concordância com o Procedimentos de Infraestrutura da
SUDECAP, bem como Instrução Normativa SUDECAP 001/2006, revisão n.º 6, a qual estabelece diretrizes e
procedimentos necessários à elaboração de orçamentos que servirão de referência para processos licitatórios
de obras e serviços de engenharia realizados pela SUDECAP e Instrução Normativa SUDECAP 001/2019, a
qual estabelece diretrizes e procedimentos necessários à definição de itens a serem incluídos na composição
de custos da Administração Local de empreendimentos sob responsabilidade da SUDECAP, em atendimento
às orientações técnicas dos órgãos fiscalizadores e em consonância com a legislação vigente.
O orçamento (planilha de serviços e quantitativos) é um documento que contém a discriminação das
quantidades de materiais, equipamentos e serviços necessários para a completa execução do
empreendimento.
A planilha de itens para a administração local é um documento que contém a discriminação das quantidades
de materiais, equipamentos e serviços necessários para a configuração da Administração Local do
empreendimento.
As planilhas de serviços e quantitativos de obras e memórias compiladas por etapa, não devem se confundir
com os quantitativos a serem levantados individualmente por cada tipo de projeto, conforme levantamentos
do respectivo projetista, já previstos em cada produto individualmente.
Esta planilha deve incluir, além dos quantitativos levantados individualmente em cada projeto e
compatibilizados de forma global para todo o empreendimento, os itens referentes à instalação do canteiro de
obras, administração do local da obra, cronograma físico e financeiro, orçamentos e demais itens que forem
solicitados pela CONTRATANTE e forem necessários para a completa caracterização e licitação das obras.
A CONTRATADA deverá levar em consideração, para o levantamento dos quantitativos de obra, os critérios
de medição descritos individualmente para cada serviço no CADERNO DE ENCARGOS da SUDECAP.
Serviços que porventura não estejam contemplados no CADERNO DE ENCARGOS ou detalhamentos
específicos elaborados pela CONTRATADA por considerar a melhor solução técnica e economicamente
viável, deverão conter a descrição detalhada do serviço, metodologia executiva e composição de custos
unitários.
Todos os itens desta planilha de serviços e quantitativos devem ser identificados com o código
correspondente à Tabela de Preços Unitários da SUDECAP. Caso o item não possua uma correspondência
com os itens existentes na planilha SUDECAP, deve-se indicar um item similar do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), ou outras tabelas de referência aprovadas por
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, ou deve-se elaborar uma Composição de Preços
Unitários (CPU) para o respectivo serviço com emissão de RRT/ART, ou por fim a realização de Cotações no
mercado.
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Deverá ser apresentada também planilha de serviços e quantitativos, com segmentação dos serviços, visando
a execução da obra em etapas/ eventos coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a
aferição do avanço físico da obra, tendo como base a planilha de serviços e quantitativos de quantidades
global. Essa segmentação deverá sempre levar em consideração as divisões e particularidades das
intervenções.
Consideram-se aqui eventos como sendo os agrupamentos de serviços da Planilha de serviços e
quantitativos propostos, relacionados entre si, constituídos conforme a particularidade de cada projeto,
coerente com a ordem lógica de execução e que possibilitam a aferição do avanço físico da meta e/ou etapa
de acordo com a Planilha de Levantamento de Eventos. Podem coincidir, na maioria das vezes, com os
macro serviços da Planilha de serviços e quantitativos.
A Planilha de Levantamento de Eventos é elaborada a partir da Planilha de serviços e quantitativos da obra,
subdividida conforme os eventos previstos, destinada a identificá-los no período e sua exata localização no
empreendimento. Os eventos assim identificados poderão servir como marcos para medições de metas e/ou
etapas alcançadas na evolução física da obra, associadas a parcelas financeiras a serem liberadas à
Contratada, conforme o Cronograma Físico Financeiro a ser apresentado na licitação da obra.
A CONTRATADA deverá apresentar, a partir dos projetos executivos aprovados pela CONTRATANTE, de
serviços e quantitativos contendo o levantamento completo de quantitativos e orçamentos por tipo de projeto,
abrangendo todo o escopo de projetos integrantes da presente contratação.
Todos os quantitativos e orçamentos deverão respeitar as exigências e padrões estabelecidos pela fonte
financiadora do empreendimento, com vistas aos futuros processos licitatórios para a implantação das obras.
As planilhas de serviços e quantitativos e orçamentos serão entregues à CONTRATANTE para análise e
aprovação, em formato de planilha eletrônica de extensão .xls.
ENTREGA FINAL PRODUTOS
1. Planilha de serviços e quantitativos por etapa/ evento, planilha de serviços e quantitativos por
trecho/bloco e global;
2. Memória de cálculo dos quantitativos;
3. Desenhos, croquis, layouts, utilizados para levantamento dos quantitativos, com indicativos da sequência
de cálculo;
4. Apresentar as Composições de Preços Unitários (CPU) dos serviços que não estiverem relacionados na
Tabela SUDECAP;
5. Apresentar as Cotações no mercado dos serviços que não estiverem relacionadas na Tabela SUDECAP
nem em Composições de Preços Unitários apresentados pela Contratada
6. Descrição detalhada por serviço inclusive insumos;
7. Orçamento por etapa/ evento, trecho e global e produtos definidos na Instrução Normativa SUDECAP
001/2006;
8. Cronograma Físico-financeiro global e detalhado;
9. Anotações de Responsabilidades Técnicas – ART e/ou Registros de Responsabilidades Técnicas – RRT
dos quantitativos e do orçamento. A CONTRATADA deverá recolher, em separado, as ART e/ou RRT
junto aos respectivos conselhos profissionais (sistemas CONFEA e CAU/BR), uma referentes à
quantitativos e outra referente a orçamentos;
Pág. 2 de 5
ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura

10. Curva ABC de insumos;
11. Curva ABC de serviços;
12. Outros: documentos listados na Instrução Normativa SUDECAP 001/2006, revisão n.º 6 e Instrução
Normativa SUDECAP 001/2019;
13. Todos os documentos devem ser entregues em meio digital e impresso com todas as vias assinadas pelo
responsável técnico
CONSIDERAÇÕES ESTIMATIVA DE CUSTO DE OBRA DO ESTUDO PRELIMINAR - PROCEDIMENTO DE
PROJETOS
● Elaborar avaliação expedita com base em custos históricos, índices, gráficos, estudos de ordens de
grandeza, correlações ou comparação com projetos similares;
● A metodologia expedita pode ser baseada em preços por unidade de capacidade ou na utilização de
indicadores de preços médios por unidade característica do empreendimento, por exemplo: preço por
metro quadrado de área construída, no caso de edificações;
● Ao utilizar como referência o Custo Unitário Básico disponibilizado pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil no Estado de Minas Gerais (SINDUSCON-MG), deve-se adicionar as parcelas
relativas a todos os elementos ou condições não incluídas nessa metodologia, tais como: fundações,
elevadores, equipamentos e instalações, playground, reposição ambiental para as supressões
arbóreas, gerenciamento e destinação de resíduos, obras e serviços complementares e/ou
específicos do empreendimento e BDI;
● Atender à metodologia definida pela NBR 12721;
● Considerar a faixa de precisão do custo de ± 30%.
CONSIDERAÇÕES ESTIMATIVA DE CUSTO DE OBRA DO ANTEPROJETO - PROCEDIMENTO DE
PROJETOS
● Enumerar os quantitativos de serviços apurados no projeto ou estimados por meio de índices médios,
referentes a todos os serviços da obra, como aluguel de equipamentos, mão de obra especializada,
supressão arbórea e reposição ambiental, gerenciamento e transporte de resíduos, etc. Essas
informações são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;
● Apresentar a memória de cálculo de todos os serviços, seguindo a ordem e os códigos da Tabela
Mensal de Preços da SUDECAP. Os serviços devem ser agrupados em categorias, de acordo com as
particularidades do empreendimento. Para edificações, devem ser adotadas as seguintes categorias:
serviços da edificação, serviços da implantação e serviços de contenção/fundação;
● Utilizar os custos obtidos em composições de custos unitários com preços de insumos oriundos da
Tabela Mensal de Preços Unitários da SUDECAP;
● Quando os serviços não estiverem relacionados na Tabela SUDECAP, utilizar outras tabelas
referenciais, como o SINAPI, o SICRO, a Preço SETOP, etc.; 2-19 PROCEDIMENTOS DE
PROJETOS CONDIÇÕES GERAIS Dezembro/2020 CAPÍTULO 2
● Considerar a faixa de precisão do custo de ± 20%. Devem ser entregues à FISCALIZAÇÃO, com os
demais documentos técnicos, ART/RRT de todos os serviços elaborados na fase de Anteprojeto.
CONSIDERAÇÕES ORÇAMENTO DE OBRA DO PROJETO BÁSICO - PROCEDIMENTO DE PROJETOS
● Enumerar os quantitativos de serviços apurados no projeto, referentes a todos os serviços da obra,
como aluguel de equipamentos, mão de obra especializada, supressão arbórea e reposição
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●

●
●
●
●
●

ambiental, gerenciamento e transporte de resíduos, etc. Essas informações são de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;
Apresentar a memória de cálculo de todos os serviços, seguindo a ordem e os códigos da Tabela
Mensal de Preços da SUDECAP. Os serviços devem ser agrupados em categorias, de acordo com as
particularidades do empreendimento. Para edificações, devem ser adotadas as seguintes categorias:
serviços da edificação, serviços da implantação e serviços de contenção/fundação;
Utilizar os custos obtidos em composições de custos unitários com preços de insumos oriundos da
Tabela Mensal de Preços Unitários da SUDECAP;
Quando os serviços não estiverem relacionados na Tabela SUDECAP, utilizar outras tabelas
referenciais, como o SINAPI, o SICRO, a Preço SETOP, etc.;
Quando se tratar de empreendimento financiado pela Caixa Econômica Federal, utilizar os serviços
do SINAPI;
Quando se tratar de empreendimento financiado, os serviços devem ser separados em dois grupos,
conforme orientações repassadas pela FISCALIZAÇÃO: serviços custeados e serviços não
custeados pelo agente financiador;
Considerar a faixa de precisão do custo de ± 10%.

CONSIDERAÇÕES ORÇAMENTO DE OBRA DA ETAPA PROJETO EXECUTIVO - PROCEDIMENTO DE
PROJETOS
● Utilizar modelo disponibilizado pela FISCALIZAÇÃO;
● Preencher os quantitativos de todos os serviços apurados nos projetos, conforme disposições da
Instrução de Serviço SUDECAP 001/2015. Essas informações são de inteira responsabilidade da
CONTRATADA;
● Apresentar os serviços necessários à implantação dos planos e programas de monitoramento
ambiental previstos no estudo ambiental e também os serviços que forem incluídos como
condicionantes da licença, inclusive os insumos e a mão de obra;
● Apresentar a memória de cálculo de todos os serviços, seguindo a ordem e os códigos da Tabela
Mensal de Preços da SUDECAP. Os serviços devem ser agrupados em três categorias: serviços da
edificação, serviços da implantação e serviços de contenção/fundação;
● Quando os serviços não estiverem relacionados na Tabela SUDECAP, deve-se utilizar outros
sistemas ou tabelas referenciais, como o SINAPI, o SICRO, a Preço SETOP, etc., com a devida
justificativa de sua adoção;
● Apresentar as Composições de Preços Unitários (CPU) dos serviços que não estiverem relacionados
na Tabela SUDECAP;
● Quando se tratar de empreendimento financiado pela Caixa Econômica Federal, utilizar os serviços
do SINAPI;
● Quando se tratar de empreendimento financiado, os serviços devem ser separados em dois grupos,
conforme orientações repassadas pela FISCALIZAÇÃO: serviços custeados e serviços não
custeados pelo agente financiador;
● As informações dessa planilha devem ser absolutamente coerentes e precisas. A não observação
desta recomendação poderá resultar em ônus para a PBH, que o repassará à CONTRATADA. ∙
Planilha de Administração Local:
● Atender ao disposto na Instrução Normativa SUDECAP 001/2019. ∙ Memória de Cálculo de todos os
projetos, contendo as premissas utilizadas para dimensionamento dos elementos, componentes,
equipamentos, etc..
CONSIDERAÇÕES GERAIS
● Ao responsável técnico por este serviço caberá designar a equipe multidisciplinar que irá elaborar o
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orçamento e promover vistoria técnica ao local do empreendimento, visando a avaliação das
condições gerais e posicionamento das futuras instalações;
● A equipe designada para elaboração do orçamento deverá participar das reuniões com a equipe
técnica responsável pelos projetos e contratada sempre que a fiscalização entender adequado,
visando o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos desde a etapa preliminar até os
checklists para compatibilização dos projetos executivos;
● A equipe designada para elaboração do orçamento realizará a interface e retroalimentação de seus
produtos, principalmente com os produtos provenientes de Planejamento, visando a compatibilização
dos serviços com os projetos e planilha de quantitativos final;
● Realizar a comparação de valor global entre os cenários de orçamento Onerado e Desonerado para
verificar qual o menor valor
● Para a elaboração da Cotações, devem ser obtidas no mínimo 3 propostas de fornecedores, que
deverão ter seus preços equacionados. Deverá ser encaminhado o registro do contato com os
fornecedores, as especificações, projetos e descritivos utilizados para o recebimento das propostas,
inclusive informações sobre as negativas de fornecedores. Pois será realizada confirmação de preços
em fase de orçamento pela equipe Sudecap.
● Considerar os seguintes documentos de referências para elaboração dos produtos:
○ Instruções Normativas, podem ser consultadas em:
■ INSTRUÇÃO NORMATIVA SUDECAP 001/2006, REVISÃO Nº 006 (25/01/19)
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1206383
■ INSTRUÇÃO NORMATIVA SUDECAP 001/2019 (15/02/19)
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1207472
○ Documentos afetos à orçamentação da Sudecap, podem ser consultados em:
■
■
■
■
■
■
■

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/beneficios-e-despesas-indiretas-bdi
CADERNO DE ENCARGOS
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos
PROCEDIMENTO DE PROJETOS
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura
TABELA DE PREÇOS SUDECAP
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2021.

Eng.ª Renato Migliard Caetano
Gerência de Projetos de Edificações I - GPRE 1-SD
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ORIENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE
OBRAS
CONCEITO:
O relatório técnico para Planejamento e execução de obras é um produto multidisciplinar da
consultoria de projetos, de coordenação e responsabilidade técnica de profissional específico (engenheiro de
produção, arquiteto ou engenheiro civil), com experiência na execução de obras, em todas as etapas de
desenvolvimento das atividades a partir do recebimento dos projetos executivos e demais documentações
geradas na fase de planejamento do empreendimento . Consiste no planejamento da execução da obra, com
a definição dos métodos executivos, logística, demonstração de interferências e sequência das atividades da
obra, em consonância com os projetos, Caderno de Encargos da SUDECAP, planilha de quantitativos a ser
elaborada pela contratada, às normas e legislação pertinentes, atentando às especificidades da legislação
municipal. Tal planejamento deve considerar a coordenação de mão-de-obra e equipamentos, organização do
canteiro de obras, a entrega e disponibilidade dos materiais e a sequência e temporalidade das atividades da
obra e das soluções propostas.
Após análise de todos os projetos em nível de Anteprojeto, profissional responsável e habilitado
deverá, juntamente com a fiscal e o coordenador do contrato, vistoriar o local para fazer a melhor avaliação e
definir a melhor estratégia da obra, contemplando todos os serviços constantes nos projetos e na planilha de
quantitativos, realizados em sua totalidade e em observância às normas de segurança, caderno de Encargos
da SUDECAP, aos padrões de qualidade, a economicidade, adequabilidade da alocação de recursos
materiais e de mão de obra, tudo embasado na legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e
eficiência.
Apesar deste produto estar definido no Procedimento de Projetos da Sudecap, disponível no portal
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura, a Diretoria de Edificações incrementa as
instruções com informações que deverão ser atendidas e complementadas neste produto.
PRODUTOS:
● Elaboração do Relatório Descritivo das atividades e metodologia construtiva. Detalha a execução da
obra confirmando a viabilidade das soluções propostas em projeto, com antecipação das ações,
recursos (mão de obra, materiais e equipamentos), métodos e meios necessários para a realização
da obra deste empreendimento; a viabilidade da solução proposta deve abranger se existe mão de
obra para execução das atividades, priorizando a mão de obra local, se há possibilidade de aquisição
dos materiais que compõem o serviço e os equipamentos a serem utilizados para execução do
serviço estão disponíveis no mercado e se são viáveis de alocação no espaço (verificar o transporte,
altura, peso, tamanho dos equipamentos e materiais);
● Plano de gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
● Plano de Execução da Obra, com o detalhamento dos métodos executivos a serem utilizados e a
sequência das atividades da obra, em consonância com o Caderno de Encargos SUDECAP;
● Elaboração de cronograma físico do sequenciamento executivo dos serviços da obra;
● Elaboração do layout do canteiro de obras e plano de segurança do canteiro de obras, com as
informações sobre os métodos construtivos e as condições organizacionais, elaborando os projetos
de instalações provisórias (água, luz, gás, telecomunicações, etc), arruamento interno e caminhos de
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serviço, bem como as edificações provisórias (escritórios, vestiários, sanitários, depósitos, refeitórios,
etc.), em consonância com as normas de Segurança do Trabalho. O layout deve incluir as diretrizes
previstas no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil -PGRCC, tais como áreas
para descarte e acondicionamento de resíduos, dutos e baias, observando as diretrizes do caderno
de encargos da Sudecap e as obrigações das Normas Regulamentadoras (NR) relativas à segurança
e saúde no trabalho e o preconizado em legislação ambiental;
● Elaborar projeto elétrico provisório para o canteiro de obras, inclusive detalhamento interno dos
contêineres/edificação provisória; O projeto deverá seguir os mesmos procedimentos de elaboração
de projetos executivos da SUDECAP, inclusive no tocante à documentação de emissão final;
● Elaborar projeto de SPDA provisório para o canteiro de obras, inclusive análise de gerenciamento de
riscos. O projeto deverá seguir os mesmos procedimentos de elaboração de projetos executivos da
SUDECAP, inclusive no tocante à documentação de emissão final;
● Elaborar os projetos de Instalações Hidráulicas e Sanitárias provisórias para o canteiro de obras. O
projeto deverá seguir os mesmos procedimentos de elaboração de projetos executivos da SUDECAP,
inclusive no tocante à documentação de emissão final;
● Elaborar projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico provisório para o canteiro de obras. O
projeto deverá seguir os mesmos procedimentos de elaboração de projetos executivos da SUDECAP,
inclusive no tocante à documentação de emissão final;
● Elaborar projeto de sinalização do canteiro de obras O projeto deverá seguir os mesmos
procedimentos de elaboração de projetos executivos da SUDECAP, inclusive no tocante à
documentação de emissão final;
● Elaborar projeto de fechamento da obra (tapume, tela ou outro tipo de fechamento), segundo as
exigências da Secretaria Municipal de Regulação Urbana. O projeto deverá seguir os mesmos
procedimentos de elaboração de projetos executivos da SUDECAP, inclusive no tocante à
documentação de emissão final;
● Elaboração da planilha de quantidade para Administração Local da Obra, com relação de todos os
recursos a serem empregados, incluindo a previsão de desembolso de taxas, tais como solicitação de
vistoria para obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, Anotações de
Responsabilidade técnica - ART´s, para licença de movimentação de terra ou qualquer outra prevista
na legislação. Caso ultrapasse o limite percentual em relação ao valor da obra estabelecido em
Acórdão do TCU, elaborar justificativa. Seguir as orientações da Instrução Normativa 001/19 e seus
anexos,
disponíveis
no
portal:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1207472;
● Elaborar mapas, por meio de foto aérea, com a indicação das residências que devem ter vistoria
cautelar, com legenda de área e o número de pavimentos, que deve estar de acordo com as
diretrizes para esta atividade previstas no Caderno de Encargos da SUDECAP.
● Elaborar Curva S do volume financeiro das atividades do empreendimento separado pelo período em
meses, visando orientar o fluxo de caixa;
● Indicar a Área de Destinação Final utilizada com croqui de Distância Média de Transporte (DMT)
sobre foto aérea indicando todos os caminhos, inclusive dentro da Área de Destinação Final. A área
deve ter a Licença Ambiental ou Licença de Movimentação de Terra do imóvel receptor necessária
para funcionamento;
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● Indicar a jazida utilizada com croqui de DMT sobre foto aérea indicando todos os caminhos, inclusive
dentro da jazida. A área deve ter a Licença Ambiental necessária para funcionamento;
OBS: Determina-se que, havendo a necessidade de bota-fora e/ou empréstimos de jazidas, a
CONTRATADA deverá elaborar estudo para a classificação do material a ser disposto em áreas de
destinação final ou tomado de empréstimo, de acordo com a Lei Municipal nº 10.522, de 24 de agosto
de 2012, Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002 e Ofício-Circular SUDECAP nº 154/2016
(Apêndice XIII). A CONTRATADA deverá analisar a distância do local do empreendimento até o botafora e/ou jazida, considerando as áreas licenciadas mais próximas (no mínimo três locais para cada
tipo de resíduo classificado). Será adotado o local de destinação que contemple o menor custo global:
“transporte + taxa de destinação final adequada de resíduos da construção civil”, e todos os valores
devem ser apresentados em uma planilha comparativa entre as áreas consideradas.
CONSIDERAÇÕES GERAIS REFERENTES AOS PRODUTOS E SERVIÇOS:
● Ao responsável técnico por este serviço caberá designar a equipe multidisciplinar que irá elaborar o
planejamento e promover vistoria técnica ao local do empreendimento, visando a avaliação das
condições gerais e posicionamento das futuras instalações;
● A equipe designada para elaboração do planejamento da etapa de obras deverá participar das
reuniões com a equipe técnica responsável pelos projetos e contratada sempre que a fiscalização
entender adequado, visando o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos desde a etapa
preliminar até os checklists para compatibilização dos projetos executivos;
● A equipe designada para elaboração do planejamento de obras realizará a interface e
retroalimentação de seus produtos, principalmente, com os produtos provenientes de PGRCC e
Orçamento, visando a compatibilização dos serviços com os projetos e planilha de quantitativos final;
● Deverão ser apresentadas as soluções técnicas globais e localizadas;
● Considerar os serviços a serem executados, materiais e equipamentos a serem utilizados e/ou
incorporados à obra;
● Considerar na elaboração dos projetos de canteiro de obras a Logística de transporte/ movimento de
equipamentos para carga, descarga e manobra da obra dentro do canteiro, e o fluxo/ trânsito de mão
de obra;
● Observar a logística do canteiro visando os princípios e práticas da construção enxuta (lean
construction), para otimização de processos e eliminação de práticas que não agregam valor tais
como excesso de movimentação e transporte de materiais, privilegiando a criação de áreas de
estoques otimizadas, transporte facilitado, etc.
● Considerar no planejamento as estruturas de suporte provisório tais como formas, cimbramento,
andaimes, plataformas, e Equipamentos de Proteção Coletivo (EPC);
● Considerar no planejamento os prazos de entregas, desde a solicitação ao fornecedor até a entrega
na obra, de equipamentos especiais como elevadores, gruas, escadas-rolantes, e de produtos a
serem fabricados como esquadrias, os quais podem impactar no prazo global do empreendimento.
No caso de equipamentos ou materiais específicos ou de difícil aquisição, identificar os fornecedores
e os prazos de fabricação e entrega;
● Considerar no prazo do planejamento a otimização do número de equipes alocadas em cada serviço,
determinando a quantidade de trabalhadores simultâneos que poderão atuar na frente de serviço, de
uma maneira ótima, sem haver o excesso, ocasionando conflito de fluxos de movimentação e
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logística, nem a menos, que poderia deixar frentes de serviço liberadas improdutivas. As
produtividades serão extraídas das respectivas Composições de Preço Unitário, com intuito de obter
a duração necessária das atividades para a construção do empreendimento;
● Considerar no cronograma a estrutura analítica de projeto baseada nos macro itens da Sudecap;
● Propor o cronograma físico da execução dos serviços da obra, com todas as etapas e atividades
necessárias, organizá-lo em pacotes de trabalho, atividades e marcos, realizando a vinculação entre
atividades por dependência, evitando colocar latências quando se podem inserir atividades,
considerar o caminho crítico e otimizar as folgas;
● Incluir as setorizações e frentes de trabalho para auxiliar no planejamento, como a separação por
edificação (bloco), andares, fachadas, etc.
● Considerar o nivelamento de recursos de mão de obra no planejamento;
● Utilizar, no caso de construções que aconteçam repetitividade, o conceito de linha de balanço;
● Elaborar o histograma de mão de obra, para verificar a necessidade de adequações às exigências
das NRs, como permanência profissionais de medicina e segurança do trabalho no canteiro de obras,
e dimensionamento de estruturas físicas.
● Considerar, dentro do cronograma, os prazos previstos para protocolos com as Concessionárias,
visando autorizações e licenças que se fizerem necessárias;
● Considerar as informações de interferências referentes à execução de obras;
● Os projetos de layout de canteiro de obras devem considerar as diversas fases, provocadas pelo
avanço da construção da obra, as quais podem movimentar e alterar a disposição de edificações
provisórias e equipamentos no espaço, de acordo com restrições físicas e estratégia de construção,
dando preferência ao reaproveitamento das mesmas estruturas;
Belo Horizonte, 13 de outubro de 2021.

Eng.º Renato Migliard Caetano
Gerência de Projetos I - GPRE1-SD
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ORIENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS (OUT/21)

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)
1 - JUSTIFICATIVA
Este Termo de Referência tem como finalidade orientar a CONTRATADA para a elaboração do Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- PGRCC, diploma este em conformidade com o disposto na
Resolução CONAMA 307/2002, segundo a qual, todos os geradores deverão elaborar e implementar o referido
Plano.
A referida Resolução estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a Gestão de Resíduos Sólidos da
Construção Civil, disciplinando ações necessárias para mitigar os impactos ambientais decorrentes da
atividade, em consonância com a legislação municipal em vigor.
O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) deve ser elaborado para todo
empreendimento gerador de resíduos de construção civil, passível de processo de Licenciamento Ambiental,
em conformidade com a legislação vigente. Esse plano é objeto de análise da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SMMA) dentro do processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento.
2 - OBJETIVO
Prover diretrizes a CONTRATADA para a elaboração do PGRCC, contribuindo para a redução da geração de
resíduos sólidos de construção civil no Município de Belo Horizonte, orientando quanto a caracterização,
segregação, acondicionamento, transporte e destinação final dos respectivos resíduos.
Conforme a Resolução CONAMA 307/2002 e suas atualizações a CONTRATADA deverá ter como objetivo
prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, redução, reutilização, segregação, reciclagem e
destinação final.
Atribuiu-se, assim, a CONTRATADA a responsabilidade sobre o gerenciamento de resíduos produzidos nas
atividades de construção civil, de reforma, de reparo e de demolição de estruturas, edificações e estradas, bem
como por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação dos solos.
3 - NORMAS E RESOLUÇÕES – REFERÊNCIA
LEI FEDERAL Nº 6.938/81 – POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE;
LEI FEDERAL Nº 9.605/98 – LEI DE CRIMES AMBIENTAIS;
LEI ESTADUAL Nº 11.520/00 – CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE;
LEI FEDERAL Nº 12.305/10 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS;
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307/02 E SUAS ATUALIZAÇÕES – ESTABELECE DIRETRIZES, CRITÉRIOS E
PROCEDIMENTOS PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.
NBR Nº 10.004/04 – RESÍDUOS SÓLIDOS – CLASSIFICAÇÃO.
NBR Nº 11.172/90 – ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS CLASSES II – NÃO INERTES E III – INERTES.
NBR Nº 12.235/92 – ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS.
NBR Nº 15.112/04 – RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS – ÁREAS DE TRANSBORDO E
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TRIAGEM – DIRETRIZES PARA PROJETO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO.
NBR Nº 15.113/04 – RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS INERTES – ATERROS – DIRETRIZES
PARA PROJETO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO.
NBR Nº 15.114/04 – RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – ÁREAS DE RECICLAGEM – DIRETRIZES PARA
PROJETO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO.
NBR Nº 15.115/04 – AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – EXECUÇÃO DE
CAMADAS DE PAVIMENTAÇÃO – PROCEDIMENTOS.
NBR Nº 15.116/04 – AGREGADOS RECICLADOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – UTILIZAÇÃO
EM PAVIMENTAÇÃO E PREPARO DE CONCRETO SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL – REQUISITOS.
LEI Nº 10.534, DE 10 DE SETEMBRO DE 2012 - DISPÕE SOBRE A LIMPEZA URBANA, SEUS SERVIÇOS E O
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

4 - CONTEÚDO
No PGRCC deverão constar os seguintes itens:
4.1 - INFORMAÇÕES GERAIS:
4.1.1 - Identificação do Empreendedor:
• Pessoa Jurídica:
• Razão Social;
• Nome de Fantasia;
• Endereço Completo;
• CNPJ;
• Alvará;
• Responsável Legal pela Empresa (nome, CPF, telefone, fax e e-mail).
• Pessoa Física
• Nome;
• Endereço Completo;
• CPF;
• Documento de Identidade.
4.1.2 Responsável Técnico pela obra:
• Nome;
• Endereço Completo;
• CPF;
• Telefone/Fax;
• e-mail;
• CREA/CAU.
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4.1.3 - Responsável Técnico pela Elaboração do PGRCC:
O PGRCC deve ser elaborado por RESPONSÁVEL TÉCNICO e/ou EQUIPE TÉCNICA de nível superior
devidamente habilitado(a) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), devendo ser apresentado(a) ART/RRT do serviço.
• Nome;
• Endereço Completo;
• Telefone/Fax;
• e-mail;
• Inscrição no Conselho de Classe.
4.1.4 - Responsável Técnico pela Implementação do PGRCC:
• Nome:
• Formação Profissional:
• Inscrição no Conselho de Classe:
Obs.: Apontar conforme dados acima, os demais integrantes no caso de equipe técnica responsável pela
implementação do PGRCC.
4.1.5 - Descrição do empreendimento ou atividade:
O PGRCC deve conter a descrição das características básicas do empreendimento, tais como: finalidade,
localização (em base cartográfica com escala 1:10.000), área total, número de pavimentos (quando aplicável),
tipologia (reforma, demolição ou nova obra), características construtivas, prazo de execução da obra e demais
descrições aplicáveis.
Devem ser apresentados os métodos construtivos/destrutivos adotados, visando à minimização da geração de
resíduos e a sua reutilização, além dos sistemas de controle a serem implantados.
Além dessas características, devem ser identificados o RESPONSÁVEL LEGAL pelo empreendimento (nome,
endereço e telefone) e o RESPONSÁVEL TÉCNICO pela elaboração do PGRCC (nome, endereço, telefone e
ART/RRT).

4.2 - CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
A CONTRATADA deve caracterizar e quantificar os resíduos gerados durante a obra com base nos projetos,
memoriais e planilhas do empreendimento a ser executado. Devem ser descritos todos os tipos de resíduos
gerados em cada fase da obra, sua origem, sua caracterização conforme a Resolução CONAMA Nº 307/2002
e suas alterações, bem como devem ser apresentados seus respectivos quantitativos.
O levantamento de quantitativos deve seguir as orientações do Ofício Circular SUDECAP nº 154/2016 que
contém a “Instrução para levantamento de quantidades, para planilha orçamentária, da taxa de destinação final
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adequada de resíduos da construção civil (bota-fora)” e a “Instrução para medição e pagamento da taxa de
destinação final adequada de resíduos da construção civil (bota-fora)”.
Os RCC deverão ser identificados e classificados conforme as Resoluções CONAMA 307/2002 e 348/2004:
•

Classe A: são resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. Aqueles provenientes de
construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação ou edificações como também daqueles
provenientes da fabricação ou demolição de peças pré-moldadas em concreto. Ex: resíduos de
alvenaria, resíduos de concreto, resíduos de peças cerâmicas, pedras, restos de argamassa, solo
escavado, entre outros;

•

Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações. Ex: plásticos (embalagens, PVC de
instalações), papéis e papelões (embalagens de argamassa, embalagens em geral, documentos),
metais (perfis metálicos, tubos de ferro galvanizado, marmitex de alumínio, aço, esquadrias de alumínio,
grades de ferro e resíduos de ferro em geral, fios de cobre, latas), madeiras (forma), embalagens vazias
de tintas imobiliárias e gesso; (Redação dada pela Resolução nº 469/2015).
Os sacos de cimentos devem ter segregação especial e podem adotar, dentre outras, a alternativa
tecnológica da reciclagem por meio do coprocessamento como insumo energético, desde que o
Licenciamento Ambiental do local de destino preveja o coprocessamento com o uso de resíduos em
substituição à matéria-prima.
A garantia da segregação do resíduo de gesso, no momento da geração, e o controle para evitar sua
contaminação, nas etapas de estoque e transporte, são condições essenciais para tornar sua
reciclagem possível.
Consideram-se embalagens vazias de tintas imobiliárias, aquelas cujo recipiente apresenta apenas
filme seco de tinta em seu revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida. (Redação
dada pela Resolução nº 469/2015)
As embalagens de tintas usadas na construção civil serão submetidas a sistema de logística reversa,
conforme requisitos da Lei nº 12.305/2010, que contemple a destinação ambientalmente adequados
dos resíduos de tintas presentes nas embalagens. (Redação dada pela Resolução nº 469/2015).

•

Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. Ex: estopas, lixas, manta
asfáltica, massas de vidro e tubos de poliuretano.

•

Classe D: São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes,
óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de demolições, reformas e
reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas, demais objetos e
materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. No caso da utilização de
serragem para absorção de óleo, esta deve ser destinada como resíduo perigoso.

4.3 - MINIMIZAÇÃO, REUTILIZAÇÃO E/OU RECICLAGEM DOS RESÍDUOS
Devem ser descritas as iniciativas e os procedimentos para a minimização da geração de resíduos na obra,
tais como organização do canteiro de obras e condições de armazenamento dos insumos, além da escolha
dos materiais, orientação e treinamento da mão de obra e responsáveis, sistemas de gestão e controles a
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serem adotados, entre outros.
Do mesmo modo, devem ser descritas as iniciativas para absorção dos resíduos na própria obra, como sua
reutilização em aplicações diretas que não requerem transformações (leitos, sub-base, aterros, etc.) e/ou seu
aproveitamento em processos para a produção de novos produtos (blocos, pisos, etc.).

4.4 - SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS NA ORIGEM
Devem ser descritos os procedimentos adotados quanto à segregação do RCC, a qual deverá ser feita
preferencialmente na origem. O processo de triagem tem como objetivo a separação dos RCC de acordo com
a sua classe. No momento da segregação, a mistura de RCC de diferentes classes deverá ser evitada, pois
prejudicará a qualidade final do resíduo.
Deverá ser apresentado um croqui que identifique no projeto do canteiro de obras local apropriado para o
processo de triagem dos resíduos, o que facilitará a sua remoção e encaminhamento à destinação escolhida.
4.5 - ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS
Deverá ser informado o sistema adotado para acondicionamento de RCC para cada classe de resíduo,
identificando as características construtivas do mesmo (dimensões e volume).
Os RCC deverão ser acondicionados conforme sua classificação. Os resíduos deverão ser armazenados ou
acondicionados em locais apropriados de maneira a facilitar a coleta para o transporte, sem prejudicar o
andamento das atividades do empreendimento.
Os locais de acondicionamento deverão ser identificados de forma a evitar a mistura de resíduos de classes
diferentes.
Deverá ser apresentado um croqui da ATT (ÁREA DE TRANSBORDO TEMPORÁRIO) identificado no projeto
do canteiro de obras e o local apropriado para o acondicionamento dos resíduos, o que facilitará a sua remoção
e encaminhamento à destinação escolhida.
Obs.: Poderá ser utilizado o mesmo croqui para a identificação do local de triagem e de acondicionamento de
RCC.
4.6 - TRANSPORTE DOS RESÍDUOS E CONTROLE DOS COMPROVANTES DE TRANSPORTE DE
RESÍDUOS
Especificar por tipo ou grupo de resíduos, a frequência e o tipo de veículo coletor; indicando as empresas
transportadoras responsáveis pela coleta e transporte externo, bem como deverá constar o volume estimado
a ser transportado por cada empresa. (Nome, endereço, telefone, e os dados do responsável técnico)
O transporte do RCC deverá ser realizado em conformidade com a legislação municipal vigente, por empresa
de transporte devidamente licenciada para tal finalidade junto ao órgão ambiental competente; além de anexar
cópia das Licenças Ambientais de transporte de resíduos perigosos e não perigosos, detalhar a logística de
transporte até o destino final, apresentar plano de contingência adotado pelo empreendedor para os casos de
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acidentes causados por manuseio incorreto.
As transportadoras previstas no PGRCC poderão ser substituídas por outras, desde que devidamente
comprovadas no Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.
Obs.: No momento da contratação do transporte, o Gerador deverá assinar o CDF - Certificado de Destinação
Final dos Resíduos.
4.7 - DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA
A CONTRATADA deverá descrever as alternativas de tratamento ou destinação final adotadas para cada tipo
de resíduo; apresentando cópia da Licença Ambiental em vigor da Unidade Receptora dos resíduos e
documentos comprovando que os locais definidos para a destinação final dos resíduos não aproveitados na
obra possuem capacidade volumétrica para recebê-los.
• Razão Social
• Nome Fantasia
• Endereço Completo
• CNPJ
• Responsável Legal pela Empresa (nome, CPF, telefone, fax e e-mail)
• Nº da autorização do órgão ambiental competente ou cópia da licença ambiental
As áreas de destinação previstas no PGRCC poderão ser substituídas, desde que devidamente comprovadas
no Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.
4.8 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Deverá descrever as ações de sensibilização e educação ambiental para os trabalhadores da construção,
visando atingir as metas de minimização, reutilização e segregação dos resíduos sólidos na origem, bem como
seus corretos acondicionamentos, armazenamento e transporte, para o cumprimento de todas as etapas do
PGRCC. O referido Plano de Capacitação deverá estar assinado por todos os trabalhadores capacitados, bem
como constar o CPF e o RG dos mesmos.
4.9 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO
A CONTRATADA deve apresentar um cronograma de implantação do PGRCC e das ações necessárias para
o seu sucesso. Deve-se, também, prever a necessidade de elaboração de Relatórios Periódicos de
Monitoramento, semestrais ou de acordo com a definição do Licenciamento Ambiental, em conformidade com
o Roteiro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

4.10 - REVISÃO PERIÓDICA DO PGRCC
Deve ser prevista a revisão periódica dos procedimentos adotados, ficando a cargo da CONTRATADA para a
execução da obra, juntamente com o FISCAL da obra, no que couber, o aprimoramento do gerenciamento dos
Resíduos da Construção Civil.
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5 - RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Ao final do serviço, a CONTRATADA deverá enviar o relatório conclusivo, informando os quantitativos de
agregados utilizados, os resíduos gerados com as devidas notas fiscais da empresa que recebeu estes
resíduos anexadas no relatório.
6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Deverá citar as referências bibliográficas consultadas.
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