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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
I. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

 

São Miguel do Guamá é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a 

uma latitude 01º37'36" sul e a uma longitude 47º29'00" oeste, estando a uma altitude 

de 10 metros. Sua população estimada em 2016 era de 56.667 habitantes. Possui uma 

área de 1094,839 km². A cidade conta com os distritos de Caju, Urucuri, Urucuriteua e o 

distrito-sede, que é identificado pelo próprio nome do município. 

O município de São Miguel do Guamá pertence à Zona Guajarina e abrange uma área de 

1341 Km², na região Nordeste, sendo cortado pelo rio Guamá, de Oeste para Leste, 

onde, em sua margem esquerda, situa-se a sede do município. A sede distancia-se 150 

km de Belém, sendo incluída no pólo Guamá. Apresenta como limites: Santa Maria do 

Pará e Bonito ao Norte; Ourém a Leste; São Domingos do Capim e Irituia ao Sul 

e Inhangapi e Castanhal a Oeste. 

Segundo o site da Agência Nacional das Águas (ANA), São Miguel do Guamá 

possui uma estação pluviométrica em sua sede, código nº 00047003, localizadas na 

latitude -01º37´36``s e longitude -47º29``00 que é operada pela Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 

Na análise dos tipos de desastres naturais ocorridos no Pará ao longo dos vintes 

e dois anos, pode-se observar a recorrência de eventos relacionados a inundações. Esse 

fato evidencia as características típicas do clima da Região Amazônica, de processo 

cíclico e sazonal, marcado por um período de maiores índices de precipitações, época 

das cheias dos rios, e por período de menores índices de precipitações, culminando nos 

meses de vazante dos rios. 

Esses fenômenos naturais, comuns no Pará, costumeiramente causam danos à 

população, dado o número de registros confirmados e caracterizados como desastre ao 

longo dos anos. Qualquer desequilíbrio mais acentuado no regime hídrico local gera 

impactos significativos na dinâmica econômica e social do estado. 

AS INUNDAÇÕES estão diretamente relacionadas às cheias dos rios, é a tipologia de 

desastre natural mais frequente e tida como um dos maiores problemas do Estado do 

Pará. Especificamente no município de São Miguel do Guamá, que é banhado pelo RIO 

GUAMA, no trecho de 330m de orla, que está desprotegido por muro de contenção, é o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_do_Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_do_Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Domingos_do_Capim
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trecho de maior erosão da Rua Justo Chermont e que sofre maior desgaste com o avanço 

das aguas. A construção do muro de contenção nesse trecho proporcionará segurança 

aos transeuntes, às embarcações que ali aportam transportando médicos, alunos e 

comerciantes, para embarque e desembarque de cargas e passageiros e onde desagua 

o sistema de drenagem profunda da área de entorno. 

Do ponto de vista da economia, esse trecho da sede municipal é prejudicado pela 

ausência de estabilidade da sua orla, pois a população que mora na cidade ou a 

frequenta, teme que a erosão se espalhe e crie obstáculos intransponíveis, causando 

acidentes aos próprios moradores e transeuntes que vêm de outras localidades / 

regiões. 

No Bairro vila Sorriso acontece periodicamente os alagamentos em função da 

falta de micro drenagem, ausência de galeria pluvial, bueiros, boca de lobo e 

pavimentação permeável nas ruas do bairro em questão ocasionando desastres de 

alagamento. A ação de obras de prevenção nesse bairro, além de prevenir contra a 

contaminação do mosquito transmissor de Dengue, Zica e Chikungunya, Aedes Aegypti, 

que tem um alto índice de casos registrados pela Atenção Básica Municipal, implantará 

um sistema de captação e drenagem que socorrerá imediatamente a população do 

bairro vila Sorriso, ou seja a realização de uma obra de grande porte para a solução de 

escoamento das aguas pluviais. 

Há quatro pontos críticos de Pontes, na zona rural do município, identificados 

pela Defesa civil municipal, que estão causando isolamento das comunidades: Lava Pé, 

Pindobal, Ramal do Povo, Ramal dos Netos. A construção dessas pontes em concreto 

armado restabelecerá o fluxo do trafego nessas comunidades, permitindo assim, o 

transporte dos alunos, do socorro médico, e escoamento da produção local.  

A área proposta para a OBRAS DE PREVENÇÃO POR DESASTRES DE INUNDAÇÃO E 

ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA, apresenta-se 

distribuída em 03 metas. Este documento tem o objetivo de apresentar os elementos 

mínimos necessários que devem compor a execução obras de prevenção em cenário de 

desastre. Baseado no disposto dos seguintes Normativos: Lei nº 12.608, de 10 de abril 

de 2012; Lei nº12.340/10; decreto nº7257/10 e nos procedimentos da Portaria 

nº624/2017. 

Com objetivo de evitar maiores danos como os citados anteriormente e diante 

do que foi exposto, é com grande preocupação que a Prefeitura Municipal de São Miguel 

do Guamá solicita recursos junto ao Ministério de Integração, Departamento de Defesa 
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Civil, para realização das seguintes intervenções, que devem ser executadas em 14 

meses: 

- META 1: Construção de 280m de muro de arrimo;  

- META 2: Micro Drenagem no Bairro Vila Sorriso: 2620m de tubos em concreto armado; 

86 unid. Boca de Lobo; 37 unid. de Poços de Visita (D=0,80m / D=1,00m) e pavimentação 

permeável das vias: Rua Justo Chermont; Tv. Pe. Sátiro; Tv. Porfirio Lima; Rua Antônio 

Pimentel; Rua São Francisco; Rua Capitão Dutra; Alameda Pedro Araújo Guerreiro.  

-META 3: Construção de 04 pontes: 01 Ramal do Lava Pe (12mx5m =60m²); 01 Ramal 

Pindobal (20mx5m=100m²); 01 Ramal do Povo (14mx5m=70m²); 01 Ramal dos Netos 

(12mx5m =60m²) totalizando 290m² de pontes em concreto armado a ser construído. 

Importante salientar que as referidas intervenções representam uma melhoria na 

proteção da população e na redução de riscos de desastres no município o que pode 

reduzir os custos caso venha ocorrer um desastres futuro. 

 Os registros fotográficos foram realizados no dia 03 de janeiro de 2018, para 

mostrar as áreas de intervenção das obras referidas, no Município de São Miguel do 

Guamá-Pa, através de Vista aérea do Google Imagens. 

 

       
Fotografia 01– Vista aérea das áreas de intervenção do Google Imagens. 
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Foto 02-03 : Vista do desague no rio Guamá do canal da vila sorriso (Coordenadas S 

01º37´41.1´  ;  W 047º29´03,0´ 

 

Foto 04- 05 : Vista do canal da vila sorriso da Rua Três Pinheiros (Coordenadas S 01º37´41.0 

/Rua São Francisco (Coordenadas S 01º37´41.2´  ;  W 047º29´03,2´) 

 

Foto06 : Vista do canal da vila sorriso da Tv Porfirio Lima (Coordenadas S 01º37´41.5´  ;  W 

047º29´03,3´) 
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Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 

Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 

vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os anteprojetos 

anexo. 

Além das referidas obras, fica a cargo da contratada a execução do Projeto Básico e 

Projeto executivo de OBRAS DE PREVENÇÃO POR DESASTRES DE INUNDAÇÃO E 

ALAGAMENTO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMA-PA, executadas por meio 

de transferências de recursos da União, oriundos do Ministério da Integração Nacional 

– Secretaria de Proteção e Defesa Civil –Departamento de Prevenção e Preparação, 

sendo necessária a apresentação junto a prestação de contas do objeto executado, 

parte integrante da planilha orçamentaria, assim como a execução de todos os itens da 

planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em contrário nas Especificações 

Técnicas, ao fornecimento de material e mão de obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 

logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 

exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, 

equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do 

objeto da licitação, baseando-se nos projetos básicos fornecidos e nos demais projetos 

a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, 

responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem 

como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de 

segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, e por todos os danos causados 

às obras e ou serviços, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, 

ressarcindo, os seus respectivos proprietários. 

A obra de prevenção para redução do risco de desastres no município de São 

Miguel do Guamá-Pa contempla a elaboração do Projeto Básico e executivo nos seguintes 

termos. 

É definido Projeto Básico como:  
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“O conjunto de desenhos, memoriais 

descritivos, especificações técnicas, 

orçamento, cronograma e demais elementos 

técnicos necessários e suficientes à precisa 

caracterização da obra a ser executado, 

atendendo às Normas Técnicas e à legislação 

vigente, elaborado com base em estudos 

anteriores que assegurem a viabilidade e o 

adequado tratamento ambiental do 

empreendimento. 

Deve estabelecer com precisão, através de 

seus elementos constitutivos, todas as 

características, dimensões, especificações, e as 

quantidades de serviços e de materiais, custos 

e tempo necessários para execução da obra, de 

forma a evitar alterações e adequações 

durante a elaboração do projeto executivo e 

realização das obras. ” (IBRAOP OT - IBR 

001/2006) 

Deverão ser entregues sob aprovação da fiscalização: 
 

A. PEÇAS GRÁFICAS/ CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO DA OBRA E ESQUEMÁTICOS 

DMT/ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
1) Peças Gráficas: Formam uma representação gráfica do objeto a ser executado, 

elaborada de modo a permitir sua visualização em escala adequada, demonstrando 
formas, dimensões, funcionamento e especificações, perfeitamente definida em 
plantas, cortes, elevações, esquemas e detalhes, obedecendo às normas técnicas 
pertinentes.  
As peças gráficas devem ser apresentadas em escalas adequadas, devendo conter todos 
os elementos necessários à plena execução da obra (ver IBRAOP OT – IBR 001/2006 ) e 
deve manter compatibilidade com os cálculos do dimensionamento e com o memorial 
descritivo.  
1.1 Levantamento Topográfico - Desenho: Levantamento plani-altimétrico; 
1.2 Laudo de Sondagem - Desenho:  Locação dos furos; Memorial: Descrição das características 

do solo; Perfil geológico do   terreno. 
1.3 Projeto Arquitetônico - Desenho: Situação • Implantação com níveis • Plantas baixas e de 

cobertura • Cortes e elevações • Detalhes (que possam influir no valor do orçamento) • 

Indicação de elementos existentes, a demolir e a executar. 
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1.4 Projeto de Fundações - Desenho: Locação, características e dimensões dos elementos de 

fundação. 
1.5 Projeto Estrutural - Desenho • Planta baixa com marcação da rede de tubulação (água, 

esgoto, águas pluviais e drenagem), prumadas e reservatório; • Esquema de distribuição 

vertical. Memorial • Cálculo do dimensionamento; 
2) Mapa e/ou croqui de localização das obras: mapa, croqui ou planta de situação com a 

indicação dos principais pontos de referência de forma que possa ser possível 
compreender onde se localiza a área de intervenção em relação à área urbana. Devem 
constar no documento as coordenadas geográficas do local (longitude e latitude ou 
UTM).  

3) Croquis esquemáticos com distâncias médias de transporte e bota fora de materiais: 
Croqui com localização das jazidas de material usado na obra e áreas de bota fora, para 
que seja possível identificar as distâncias consideradas para orçamentação do 
transporte de materiais. Indicar coordenadas geográficas. 

4) Relatório fotográfico:  deve conter fotos atualizadas com legendas e assinatura do 
responsável técnico. As fotografias devem permitir a visualização do atual estado do 
local onde será realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos 
preliminares, destacar pontos de início e fim das intervenções. Inserir coordenadas nas 
Fotos.  
Obs.: apresentar pelo menos três fotos de cada área e intervenção, devendo a foto ser 
referenciada com o nome do mesmo e a data da imagem. Fica a critério do projetista a 
apresentação de mais fotos de pontos que o mesmo julgar relevante. 
 

B. MEMORIAL DESCRITICO E ESPECIFICAÇÃO TECNICA CONFORME PROJETO: 

1. Memorial Descritivo: Descrição detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde são 

apresentadas as soluções técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessárias ao 

pleno entendimento do projeto, complementando as informações contidas nos desenhos 

referenciados no item  

2. Especificação Técnica: Texto no qual se fixam todas as regras e condições que se deve seguir 

para a execução da obra ou serviço de engenharia, caracterizando individualmente os 

materiais, equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados 

e o modo como serão executados cada um dos serviços apontando, também, os critérios 

para a sua medição. Assim sendo, espera-se que o mesmo contemple em seu escopo, no 

mínimo o que se segue: 
a) Apresentação do município; 

c) Apresentação do objeto;  

d) Justificativa da obra e dos elementos adotados para a confecção do Projeto;  

e) Descrição dos elementos encontrados no Projeto de Obras de prevenção e redução do risco 

de desastres no município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA. 
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C. MEMÓRIA DE CÁLCULOS DE QUANTITATIVOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

O memorial de cálculo de quantitativos físicos deve conter a demonstração dos cálculos 

que foram realizados para se chegar às quantidades contidas na planilha de orçamento 

e em conformidade com as plantas do projeto, seguindo a mesma numeração do 

orçamento. Todos os itens da planilha orçamentária devem ser englobados. Destacar 

unidades das dimensões consideradas nos cálculos. 

Para os itens não encontrados na tabela de referência principal, deverá ser apresentada 

também a descrição da metodologia empregada para definição dos seus custos 

unitários. 

D. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM ou SEM DESONERAÇÃO / E CRONOGRAMA 

FÍSICO E FINANCEIRO, CONFORME PLANILHA CONTRATADA. 

1) A planilha orçamentária sintetiza o orçamento e deve conter, no mínimo as 
seguintes colunas: item, código de referência SINAPI/SICRO, discriminação dos 
serviços, unidade, quantitativos, custos unitários (limitado conforme Decreto Nº 
7.983, de 8 de Abril de 2013) e custo total de cada serviço. No final da planilha, deve 
ser apresentado custo total da obra e preço final, após aplicação do BDI. O cabeçalho 
deve conter as informações do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e 
serviço), mês / ano da planilha de referência SINAPI/SICRO, em conformidade com 
o Estado onde será executada a obra. 

 
1) Cronograma físico-financeiro: detalhado de forma a mostrar a sequência das 

atividades constantes na planilha orçamentária ao longo do tempo, bem como os 
respectivos desembolsos planejados, com informações e assinatura do responsável 
técnico.  

 
E. COMPOSIÇÃO DO BDI  

Deverá apresentar a composição do BDI de acordo com as orientações dos órgãos de 

controle (Acórdão Nº 2622/2013 TCU Plenário), com BDI diferenciado para insumos e 

serviços. Em função das mudanças na legislação, referente à desoneração (CPRB) de 

4,5%, conforme Lei 13.161/2015, o Convenente deverá apresentar o detalhamento do 

BDI conforme a PLANILHA BASE e optar conforme o regime da empresa para análise: a) 

Preço referência sem desoneração e BDI do acórdão 2622/2013: 30,95% ou b) Preço de 

referência com desoneração e BDI do acórdão 2622/2013 considerando a desoneração 

de 4,5%: 37,51%. Conforme orientação do TCU na análise dos custos deverá ser 

escolhida a planilha de orçamento com preço mais vantajoso para a administração 

pública. 
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DOCUMENTOS ADICIONAIS  

 

1) Declaração de compatibilidade dos quantitativos da planilha e dos preços com o 

SINAPI: Deverá apresentar uma declaração expressa, do profissional responsável 

pela autoria da Planilha Orçamentária e do Memorial de Cálculo dos Quantitativos 

Físicos, informado que há compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes 

na Planilha Orçamentária com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos 

da planilha de referência utilizada (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 

da Construção Civil – SINAPI ou SICRO2 - Sistema de Custos Rodoviários do 

DNIT). Deverá ainda constar o número do Convênio, objeto e nome do Concedente.  

 

Após a homologação da licitação: 

2) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (projeto, orçamento): Anotação 

de Responsabilidade Técnica do profissional autor dos projetos (ART de Projeto), do 

responsável pela elaboração do orçamento (ART de Orçamento). Destaca-se que nas 

ART’s deve ficar claro a vinculação ao projeto em questão compatibilizando os 

quantitativos e valor conveniado. Pode ser apresentada uma única ART se as 

atribuições acima mencionadas forem referentes ao mesmo profissional.  
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2012, pela Lei n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010, e alterações posteriores, e pelo Decreto 
n. 7.257, de 4 de agosto de 2010.Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, 24 
nov. 2017. Nº225, Seção 1, p.66. 

 

São Miguel do Guamá, 26 de fevereiro de 2018. 
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