PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO 07
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Execução de pontes em concreto armado
As estruturas propostas nos itens 01, 02, 03 e 05 não necessitam de ciclofaixas,
faixas de pedestres e acostamento. No entanto, será necessário passagem de pedestres
com 1,5 metros de largura em cada lado, guarda – corpo e defensa.
O tabuleiro das pontes deverá ser formado por duas pistas de rolamento com 3,5
metros de largura, segundo padrão DNIT.
Qto à estrutura propostas no item 04 será necessária passagem de pedestres com
1,5 metros de largura em cada lado, guarda – corpo e defensa.
O tabuleiro das pontes deverá ser formado por duas vias com 3 faixas cada uma,
com 3,5 metros de largura, segundo padrão DNIT.
CONDIÇÕES GERAIS
Os trabalhos deverão ser apresentados de acordo com as DIRETRIZES BÁSICAS
PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS – Instruções
para Apresentação de Relatórios, Edição de 2006 (Publicação IPR 727), e em obediência
ao contido na Norma DNIT 012/2.004 - PRO (Requisitos para a qualidade em projetos
rodoviários - Procedimento).
Deverão, também, ser consideradas as prescrições da INSTRUÇÃO
NORMATIVA No 1, DE 04/10/2007, do Ministro dos Transportes, publicada no Diário
Oficial da União No 193, de 05/10/2007, da INSTRUÇÃO DE SERVIÇO/DG Nº 07, de
18/12/2006, publicada no Boletim Administrativo nº 052, de 24 a 28/12/2.007, da
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15, de 20/12/2006, publicada no Boletim
Administrativo nº 051, de 18 a 22/12/2.006 e da INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 22, de
28/12/2010, publicada no Boletim Administrativo nº 052, de 27 a 31/12/2.010.
Deverá ser obedecida a INSTRUÇÃO DE SERVIÇO/DG Nº 13, de 17/11/2008,
publicada no Boletim Administrativo nº 045, de 17 a 21/11/2008, que estabelece
Diretrizes para avaliação e aprovação de projetos de infraestrutura de transportes, da qual
transcrevemos os incisos I a VI, do Art. 2, a seguir: ”Art. 2. A partir desta Instrução de
Serviço instituem-se as seguintes diretrizes:
I - são de total responsabilidade da consultora e dos projetistas os levantamentos, dados,
estudos (de campo, de laboratório e de escritório), a correta aplicação das metodologias
adotadas, procedimentos de cálculos, quantitativos e orçamento, bem como a
apresentação de detalhes consistentes dos diversos itens do projeto, cabendo responder
administrativa e juridicamente pelas falhas comprovadas no projeto, que venham ser
detectadas na obra, inclusive pelos reflexos financeiros provocados por tais falhas;
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II - nos projetos rodoviários, os orçamentos deverão ser elaborados conforme
metodologia recomendada no Manual de Custos do Sicro ou outro sistema que o suceda;
III - Os projetos desenvolvidos pelas consultoras e encaminhados para serem avaliados
pelo corpo técnico da SEMOSP deverão ser elaborados de acordo com normas técnicas e
instruções de serviço específicas, enquadrando-se no escopo básico estabelecido no termo
de referência do edital;
IV - a efetiva execução dos trabalhos de campo e de laboratório, pela consultora,
necessários para o desenvolvimento dos diversos estudos e do próprio projeto, serão
atestados pelo Engenheiro Fiscal do serviço de elaboração do projeto;
ESCOPO DOS SERVIÇOS
Os serviços constantes do escopo deverão ser desenvolvidos de acordo com
normas, instruções e especificações de serviços estabelecidas pela ABNT e IP-DEC00/002, junho de 2005, DER/SP. Em caso de conflito entre as normas, prevalecerão as
prescrições das normas da ABNT. A consultora deverá realizar todas as etapas inerentes
à elaboração dos estudos e projetos e que compreendem:
Elaboração dos seguintes Estudos
• Estudo de Traçado;
• Estudos Geológicos e Geotécnicos;
• Estudos Hidrológicos.
Elaboração dos seguintes Projetos Básicos
• Projeto Geométrico;
• Projeto de Terraplenagem;
• Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes;
• Projeto de Remanejamento de Interferências;
• Cadastro de imóveis a serem desapropriados;
• Projeto de Obras Complementares.
Da realização dos projetos farão parte também:
• A elaboração de especificações de serviços e materiais complementares;
• A determinação dos quantitativos de serviços;
• A elaboração dos planos de execução das obras;
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• Elaboração de orçamento com valores baseados em tabelas de referencia;
• Elaboração de composições de custo unitários;
• Elaboração de memória de cálculos das quantidades existentes na planilha
orçamentária;
• Elaboração de Curva ABC de serviços;
• Elaboração de cronograma Físico- Financeiro;
• Elaboração de composição de BDI;
• Elaboração de composição de encargos sociais.
Eventualmente, poderá ser necessária a execução de serviços topográficos, tais como:
levantamentos planialtimétricos de áreas e pontos GPS.
RECURSOS MATERIAIS
A Contratada é responsável por prover todos os meios necessários à execução dos
serviços, em consonância com o estabelecido na sua Proposta de Preços. Toda a infraestrutura de apoio ao escritório da Contratada, incluindo mobiliário, telefone, fax,
internet, e material de consumo, ficará a cargo desta e seu custo deverá estar diluído na
composição do preço proposto. A empresa deverá manter escritório, veículos,
laboratórios e instalações em geral, em número e localização apropriados. A efetiva
mobilização da equipe, veículos e instalações da empresa contratada deverá ser
compatível com o cronograma dos serviços, em consonância com as orientações e
solicitações da SEMOSP.
Relatórios Técnicos e de Andamento Mensais
Deverão ser elaborados de forma a possibilitar o acompanhamento e análise dos
serviços realizados a cada mês, descrevendo as atividades desenvolvidas no período e
seus resultados.
Os relatórios mensais devem apresentar a seguinte itemização:
• Índice;
• Apresentação;
• Mapa de Localização;
• Cronograma Geral (previsto e realizado);
• Atividades Desenvolvidas (breve relato);
• Andamento do Projeto (resultados dos estudos e projetos desenvolvidos no
período).
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• Apresentação de estudos, projetos desenvolvidos no período.
Relatório Final
Quando da conclusão dos serviços, deverá ser apresentado um Relatório Final
consolidado, abrangendo todos os produtos gerados, organizado em blocos conforme a
discriminação do escopo dos trabalhos, incorporando as considerações apresentadas ao
longo da sua realização.
EXECUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO
NORMAS E INSTRUÇÕES
O licitante deverá obedecer às Normas e Instruções do DNIT cabíveis a cada item,
introduzindo as necessárias adequações e adaptações, considerando as particularidades e
o objetivo dos serviços. As Instruções e Especificações de Serviço constantes de
documentos do DNER e em vigor no DNIT, não deverão ser transcritas, bastando citálas, redigindo apenas as alterações propostas.
O projeto executivo deverá ser desenvolvido de acordo com o previsto no EB-107,
nas IS214 e IS-223, das DIRETRIZES BÁSICAS PARA ELABORAÇÃO DE
ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS – Escopos Básicos/Instruções de Serviço, 3ª
Ed., 2006, DNIT, no Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais, Ed. 1996, DNER e
no Manual de Construção de Obras-de-Arte Especiais, Ed. 1995, DNER, com os ajustes
estabelecidos nestes Termos de Referência e com as Normas da ABNT abaixo
relacionadas, dentre outras:
• ABNT NBR 6.118/2.007 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. •
ABNT NBR 6.122/2.010 - Projeto e execução de fundações - Procedimento.
• ABNT NBR 7.187/2.003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido - Procedimento.
• ABNT NBR 7.188/1.984 - Carga móvel em ponte rodoviária e passarela de
pedestre - Procedimento.
• ABNT NBR 8.953/2.009 - Concreto para fins estruturais - Classificação pela
massa específica, por grupos de resistência e consistência.
• ABNT NBR 8.681/2.003 Versão corrigida 2004 - Ações e segurança nas
estruturas - Procedimento.
• ABNT NBR 10.839/1.989 - Execução de obras de arte especiais em concreto
armado e protendido - Procedimento.
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• ABNT NBR 12.655/2006 – Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e
recebimento - Procedimento.
• ABNT NBR 12.654/1.992 Versão corrigida 2.000 - Controle tecnológico de
materiais componentes do concreto - Procedimento.
• ABNT NBR 14.931/2.004 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento.
• ABNT NBR 7.480/2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de
concreto armado – Especificação.
• ABNT NBR 7.482/2008 - Fios de aço para estruturas de concreto protendido –
Especificação.
• ABNT NBR 7.483/2008 - Cordoalhas de aço para estruturas de concreto
protendido – Especificação.
• ABNT NBR 7.484/2009 - Barras, cordoalhas e fios de aço destinados a
armaduras de protensão - Método de ensaio de relaxação isotérmica.
• ABNT NBR 7.211/2009 – Agregados para concreto – Especificação.
• NBR 9.050/2004 Versão corrigida 2005 - Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
• ABNT NBR 10.908/2008 - Aditivos para argamassa e concreto - Ensaios de
caracterização.
• ABNT NBR 11.768/1992 - Aditivos para concreto de cimento Portland –
Especificação.
• ABNT NBR 12.317/1992 - Verificação de desempenho de aditivos para concreto
– Procedimento.
• ABNT NBR 15.577 – 1: 2008 – Agregados – Reatividade álcali-agregado.
• ABNT NBR 7.389 – 2009 – Agregados – Análise petrográfica de agregado para
concreto. Em caso de conflito entre as Normas do DNIT e as da ABNT,
prevalecerão as Normas da ABNT.
FASES DO PROJETO
Os Projetos deverão ser desenvolvidos em duas fases, A e B, a seguir
discriminadas:
Fase A - Fase Básica – Anteprojeto
Caracteriza-se pelo levantamento e estudo das condições da área, com a
finalidade da identificação inicial das necessidades das estruturas a serem desenvolvidos.
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Ao final serão apresentadas as alternativas selecionadas, com estimativas de quantidades
e custos e justificativa para cada solução.
Levantamentos e Estudos
Os levantamentos e estudos serão desenvolvidos segundo as Diretrizes Básicas
para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários, DNIT/2006 (EB-107, item 3.2 – Fase
Preliminar):
• Estudos Hidrológicos;
• Estudos Topográficos;
• Estudos Geotécnicos;
• Concepção Estrutural Preliminar das OAE’s;
• Orçamento das Obras.

Instrução de Serviço
Atividades
IS-203
Estudos Hidrológicos - Fase Preliminar e Fase de Projeto Básico
IS-204
Estudos Topográficos - Fase Preliminar e Fase de Projeto Básico
IS-206
Estudos Geotécnicos - Fase de Projeto Básico
IS-214
Projeto de Obras de Arte Especiais - Fase Preliminar
IS-220
Orçamento das Obras - Fase de Projeto Básico
Serão desenvolvidas as atividades:
• Coleta e análise dos dados existentes (informações hidrológicas, topográficas,
geológicas e geométricas);
• Sondagens preliminares;
• Projeto de Obras de Arte Especiais.
Fase preliminar;
Serão levantadas informações referentes ao projeto, à construção, ao
funcionamento da estrutura, para identificação dos problemas e possíveis causas;
deverá ser realizada inspeção, observando as prescrições do Manual de Inspeções
de Pontes Rodoviárias, 2ª Edição, DNIT/2004 e adotando-se a metodologia da
NORMA DNIT 010/2004-PRO – Inspeções em Pontes e Viadutos de Concreto
Armado e Protendido – Procedimento.
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• Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviária (IS-246):
Fase preliminar;
Consiste na elaboração do Diagnóstico Preliminar Ambiental da área de
influência direta do empreendimento e nas avaliações das ocorrências cadastradas
nos levantamentos ambientais, e dos impactos ambientais que poderão decorrer
com a execução das obras, visando à proposição de medidas de proteção
ambiental. A Lei no 4771/1965 – Código Florestal, Artigo 2º, considera as faixas
marginais dos rios como Áreas de Preservação Permanente, com largura mínima
determinada de acordo com a largura do curso d’água.
Processamento dos Dados
Nesta fase, os dados coletados e produzidos, serão processados e analisados.
Deverá ser dada atenção especial aos elementos geotécnicos e hidrológicos do local da
obra. Deverão ser considerados os Relatórios de Vistoria anteriores.
Após o processamento e análise dos dados colhidos, deverão ser apresentadas as
alternativas exequíveis, com as respectivas estimativas de quantidades de serviços, custos
e justificativas, sendo definidos, para cada solução:
• os tipos de serviços e projetos necessários;
• providências necessárias para a programação dos projetos, da manutenção
do tráfego e das alterações necessárias no desenvolvimento do projeto em
execução;
• outros itens estabelecidos nas normas em vigor.

Apresentação da Alternativa:
Deverão ser apresentados os documentos relacionados a seguir:
a) Memória Justificativa
A alternativa proposta deverá ser convenientemente justificada, em função dos
estudos preliminares e dos dados característicos do local.
b) Memória de Cálculo
Memória de cálculo estrutural definindo as principais seções e elementos de
relevância na estrutura;
c) Desenhos
Elaboração de desenhos contendo, no mínimo, os dados relacionados nos
seguintes itens:
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• Elementos topográficos
✓ mapa de situação da região de influência da obra;
✓ planta e perfil do local de implantação da obra, contendo a estrutura,
os acessos, greides, estaqueamento e ocorrências como, vias, rios,
lagos, com suas respectivas cotas e gabaritos;
✓ local da obra, com curvas de nível espaçadas de forma a permitir a
perfeita caracterização dos taludes dos cortes, aterros;
✓ interseção da saia de aterro com o terreno natural;
✓ seções transversais pelos apoios, mostrando a implantação das
fundações.
• Elementos geotécnicos:perfil longitudinal do terreno, constando os dados das
sondagens de reconhecimento para cada apoio, perfil provável do subsolo,
indicando a taxa de resistência encontrada no cálculo, tipo e dimensões das
fundações com as cargas máximas permitidas.
• Elementos hidrológicos: nível normal e de máxima enchente e seção de
vazão calculada.
• Elementos geométricos: declividade transversal e longitudinal, elementos de
curvas verticais e horizontais, valor e posição de gabaritos mínimos da
passagem superior ou inferior, coordenadas dos eixos dos pilares.
• Drenagem superficial: esquema de drenagem pluvial sobre o tabuleiro e
acessos.
•Desenhos de estrutura: desenho de forma, com elevações, plantas, cortes
longitudinais e transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros,
tipos, posicionamento e dimensões dos aparelhos de apoio, detalhes
arquitetônicos e locação da obra em planta e perfil, incluindo fundações.
Indicar, ainda, no desenho principal, as especificações de materiais, cargas
móveis ou eventuais sobrecargas adotadas, incluindo as decorrentes do
processo executivo previsto.
Fase B – Fase Executiva - será iniciado o desenvolvimento do Projeto, de acordo
com o EB-103 e a IS-214 das Diretrizes Básicas e do Capítulo 4 do Manual de Projeto de
Obras de Arte Especiais, através da determinação e preparação dos seguintes elementos
necessários à execução da obra:
• Estudos Topográficos;
• Estudos Geotécnicos;
• Cálculos Estruturais;
• Desenhos;
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• Especificações;
• Quantitativos;
• Orçamento e Plano de Execução.
Estudos Topográficos
Os estudos topográficos, desenvolvidos de acordo com o item 3 da IS-205, tem por
objetivo a materialização no campo, do eixo do projeto definitivo, aprovadas na fase
anterior de Anteprojeto. Serão executados:
• Locação do eixo de projeto;
• Nivelamento do eixo do projeto;
• Levantamento de seções transversais;
• Levantamento de ocorrências de materiais;
• Levantamentos específicos;
• Levantamento cadastral da faixa de domínio.
Estudos Geotécnicos
Nas pontes deverão ser executadas as sondagens definitivas para as fundações das
obras de arte especiais.
Cálculos Estruturais
Serão executados de acordo com as normas e especificações vigentes,
compreendendo:
- Descrição minuciosa do sistema estrutural;
- Hipóteses gerais de cálculo;
- Cálculo dos esforços solicitantes, devidos às cargas permanentes, móveis,
acidentais e outras, para cada elemento estrutural;
- Dimensionamento e verificação da resistência de todos os elementos estruturais;
- Envoltórios e recobrimento;
- Verificação das taxas de trabalho de todos os materiais e sua compatibilidade
com as especificações;
- Demonstração da compatibilidade das fundações com a natureza do solo;
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Quando os cálculos estruturais são efetuados com auxílio de computadores,
fornecer detalhadamente, informações sobre o programa utilizado, dados de entrada e
resultados obtidos.
Desenhos
Deverão ser apresentados todos os elementos necessários à execução da obra,
condizentes com os cálculos.
Desenhos de Formas
Deverão conter as dimensões de todos os elementos estruturais componentes, das
cotas necessárias à definição geométrica da obra (elevações, plantas, cortes longitudinais
e transversais, detalhes estruturais e arquitetônicos e locação da obra em planta e perfil),
classe no que se refere às cargas móveis, classe de agressividade ambiental onde será
construída a estrutura, a qualidade do concreto e demais exigências da NBR 12655/06,
taxas de trabalho do terreno de fundação ou cargas nas estacas, aberturas provisórias para
fases de construção e retirada de fôrmas, e definitivas para inspeção rotineira e
permanente, bem como a previsão de locais para montagem de macacos, para
substituição de aparelhos de apoio. Deverão, ainda, constar dos desenhos de fôrma,
sempre que necessário, as contraflechas, apoios auxiliares para escoramentos e quaisquer
outros detalhes que possam contribuir para a perfeita execução dos serviços.
Desenhos das Armações
Deverão indicar o tipo de aço, disposição relativa às peças na estrutura e
dimensões das barras, quantidades, bitolas, forma, número das posições e espaçamento,
das barras e cabos de protensão, tipos de detalhes de emendas ou ligações a serem
executados, ganchos e raios de curvatura adotados nas barras curvadas, cobrimentos, bem
como, prever espaços para lançamento do concreto e utilização de vibradores. Cada folha
deverá conter uma lista geral das armaduras de todos os elementos estruturais
apresentados; dessa lista devem constar os comprimentos unitários e totais de cada
posição, os pesos totais das diversas bitolas e o peso de toda a armadura representada no
desenho.
Desenhos de Execução
Deverão indicar a sistemática construtiva prevista, planos de concretagem, juntas
obrigatórias e optativas, planos e tabelas de protensão, desenhos de escoramento
convenientemente dimensionados de acordo com o plano de concretagem proposto,
indicando seqüência de execução e descimbramento, bem como as deformações
previstas. Deverão também ser apresentados desenhos de cimbramentos especiais, tais
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como vigas articuladas; "leques", arcos e outras estruturas que permitam o escoramento
de grandes vãos.
Projetos Complementares – Acabamentos
Deverão ser apresentados:
• Pavimentação: Deverá ser usado o pavimento flexível na estrutura, observando o
disposto nas IS-211 (Pavimentos Flexíveis).
• Dispositivos de drenagem do tabuleiro da ponte: A drenagem do tabuleiro e dos
encontros deverá ser projetada de acordo com o item 2.4.3.6 do Manual de Projeto de
Obras-de-Arte Especiais.
• Aterros de Acesso.
• Drenagem dos aterros de acesso.
• Sinalização: De acordo com a IS-215 e com base no “Manual de Sinalização
Rodoviária” - DNER-1999, em vigor no DNIT e no “Manual de Sinalização de Obras e
Emergências” - DNER-1996, em vigor no DNIT, serão desenvolvidas as seguintes
atividades: o Projeto de Sinalização Horizontal da ponte e acessos; o Projeto de
Sinalização Vertical da ponte e acessos.
• Guarda-Corpos: Nas pontes que tiverem passeios laterais para pedestres/ciclistas
deverão ser construídos guarda-corpos, preferencialmente metálicos.
• Transição Barreira-Defensa: A transição das defensas metálicas flexíveis da via e
as barreiras de concreto rígidas das OAE’s deve ser feita sem solução de continuidade e
sem superfícies salientes (ver item 2.4.3.3.3, pág. 42 do Manual de Projeto de OAE’s) e
IS-217.
Especificações e Quantitativos
Todos os serviços executados deverão possuir sua especificação correspondente,
constante das Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNER, absorvidas pelo
DNIT. No caso de não existir Especificação Geral para o serviço, deverá ser apresentada
Especificação Complementar, nos moldes das Especificações Gerais. Em casos
excepcionais, para determinado tipo de serviço, incluir Especificação Particular,
apresentada nos mesmos moldes das Especificações Gerais e devidamente justificada. As
quantidades dos serviços a executar e todos os materiais a serem empregados deverão ser
discriminados, pormenorizadamente, e calculados com base nas definições da
Especificação Correspondente. A apresentação da memória de cálculo dos quantitativos
de serviços é obrigatória. Devem, também, ser consideradas as prescrições da
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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15, de 20/12/06, publicada no Boletim Administrativo
nº 051, de 18 a 22/12/06 e da INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 22, de 28/12/2010,
publicada no Boletim Administrativo nº 052, de 27 a 31/12/2010. O item 1.1.8 da
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO No 15, de 20/12/06, prevê a necessidade do preenchimento
do Anexo I, em que o projetista assume total responsabilidade pelos quantitativos
apresentados. O item 1.1.8 e o Anexo I estão transcritos abaixo:
“1.1.8 – Declaração, no início do tópico relativo a cada item do projeto, de que os
quantitativos foram verificados pelo projetista e que ele assume total responsabilidade
pelos quantitativos apresentados, de acordo com o modelo apresentado no Anexo I.”
Anexo I “O Eng. ..................., responsável pelo(s) projeto(s) de ..............., e a
empresa............, aqui representada pelo seu responsável técnico, o Eng. ...............,
declaramos que calculamos e verificamos, os quantitativos relativos ao(s) projeto(s) de
............ , pelos quais assumimos total responsabilidade.”
Orçamento e Plano de Execução da Obra
O Orçamento e o Plano de Execução serão elaborados conforme os seguintes
documentos:
• IS-220: Orçamento da Obra;
•IS-222: Apresentação de Plano de Execução da Obra;
• Manual de Custos Rodoviários/2.003;
• Sistema de Custos Rodoviários 3 – SICRO3, do DNIT;
• INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15, de 20/12/2.006, publicada no Boletim
Administrativo no 051, de 18 a 22 /12/2.006;
• INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 22, de 28/12/2010, publicada no Boletim
Administrativo nº 052, de 27 a 31/12/2.010.
Orçamento (IS-220)
Os serviços serão desenvolvidos de forma definitiva (item 3.2, da IS-220), envolvendo:
- Listagem definitiva dos serviços a executar;
- Listagem dos materiais e respectivas distâncias de transporte. As planilhas de custos
conterão as codificações constantes do Sistema de Codificação de Itens Relativos à
Construção Rodoviária, do DNIT, e os custos serão calculados nas unidades
recomendadas para medição dos mesmos nas especificações gerais, complementares e
particulares.
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Plano de Execução da Obra (IS-222)
O Plano de Execução da Obra será elaborado numa única fase, a Fase e constará
de:
• Plano de ataque dos serviços;
• Cronograma de utilização do equipamento;
• Cronograma físico e financeiro;
• Relação do equipamento mínimo previsto para a execução dos serviços;
• Relação do pessoal técnico necessário para a execução dos serviços;
• Lay-out do canteiro de obras, posicionando as instalações, jazidas, fontes de materiais e
acessos, com respectivas dimensões. Integra o plano de execução da obra o programa de
segurança de tráfego durante as obras. Serão também fornecidas informações locais
relevantes aos licitantes, tais como, climáticas, disponibilidade de energia elétrica,
localização prevista para o canteiro e instalações industriais, restrições, dificuldades e
empecilhos não rotineiros e específicos do lote em licitação, tais como interferência com
o tráfego, remanejamentos de serviços públicos e restrições de caráter ambiental.
APRESENTAÇÃO
Todos os relatórios deverão ser estruturados conforme as DIRETRIZES BÁSICAS
PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIÁRIOS - Instruções
para Apresentação de Relatórios, Ed. 2006 (Publicação IPR 727).
Estudo Ambiental
O estudo ambiental (composta de EIA/RIMA e Inventário Florístico) deverá seguir as
diretrizes estabelecidas neste Termo de Referência, com a finalidade de atender às
exigências do órgão de licenciamento ambiental.
O trabalho tem por objetivo atender ao processo de licenciamento ambiental.
A contratada deverá fazer o levantamento das seguintes informações:
• Identificação (do empreendedor e do responsável técnico/equipe técnica);
• Caracterização geral do empreendimento e aspectos metodológicos
(caracterização física, biótica, socioambiental e cultural da área de influência
dos empreendimentos);
• Diagnóstico ambiental da área de influência (zoneamentos, meio físico, meio
biótico, meio socioeconômico);
• Principais impactos causados ao meio ambiente;
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• Serviços cartográficos de elaboração de mapas temáticos em escala adequada
para os componentes ambientais e arqueológicos;
• Relatório fotográfico;
• Prognostico dos impactos ambientais (fase de planejamento, instalação e
operação);
• Medidas mitigadoras e compensatórias;
• Monitoramento e controle ambiental;
• Roteiro para elaboração do RIMA;
• Inventários Florestal (Obs: o inventário de fauna está contido no biótico);
• Elaboração de estudos, laudos e relatórios arqueológicos e ambientais
detalhados para apresentação aos órgãos licenciadores;
• Conclusões e comentários de ordem geral.
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