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1. Descrição do serviço:

Item 1: Contratação de serviço técnico com fornecimento de materiais para execução do projeto de drenagem

pluvial da Central de Bioenergia de Toledo.

2. Justificativa/Objetivo

Parte dos serviços de terraplanagem da Central de Bioenergia de Toledo foram perdidos com erosões causadas

pelas chuvas ocorridas em janeiro de 2021. Diante disso foi CONTRATADA uma empresa para elaboração do

Projeto de Drenagem de águas pluviais para a Central de Bioenergia, o qual já está finalizado. Sendo assim, é

extremamente urgente e necessário a contratação de empresa para implantação do projeto já realizado, pois com

isso os serviços de terraplanagem não sofrerão qualquer dano a partir da sua execução. Esta é a principal

justificativa da contratação dos serviços de implantação do projeto de drenagem pluvial da Central de Bioenergia,

antes até dos sistemas, edificações e estruturas.

3. Justificativa para contratação direta (quando houver)

Não se aplica.

4. Especificação do Serviço:

Item 1: Contratação de serviço técnico com fornecimento de materiais para execução do projeto de

drenagem pluvial da Central de Bioenergia de Toledo:

Deverá ser executado em sua íntegra o Projeto de Drenagem de águas pluviais conforme consta no Anexo 01,

juntamente com Memorial Descritivo.

A CONTRATADA deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica - ART para execução das obras.

Durante a implantação da obra deverá ser realizado acompanhamento técnico demandadas antecipadamente pela

CONTRATANTE.

Os serviços de execução do projeto deverão obedecer rigorosamente:

- As normas e procedimentos desta especificação técnica;

- Às normas da ABNT;

- Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- As leis e normativas referentes à segurança do trabalho.

O terreno para execução do projeto deverá ser preparado e regularizado através de operações manuais e/ou

mecânicas que envolverão, conforme o caso, cortes, aterros, abertura de valas, reaterro e compactação de solo,
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de forma a atingir a geometria e a declividade adequadas.

Os dispositivos de coleta de água pluvial, como bocas de lobo, caixa de ligação, entre outros, devem,

preferencialmente, serem construídos em concreto. A técnica construtiva deve garantir estabilidade estrutural e

estanqueidade.

As grelhas e tampas deverão ser em concreto estruturado, pré-fabricados.

Os tubos de concreto deverão ser de concreto, pré-fabricados. Os tubos, quando incidirem em áreas de circulação

de veículos, deverão ser estruturados.

Os tubos de concreto para bueiros devem ser do tipo e dimensões indicadas no projeto e de encaixe tipo ponta e

bolsa ou macho e fêmea, obedecendo às exigências da NBR 8890.

O assentamento da tubulação deve seguir paralelamente a abertura da vala. Sempre que o trabalho for

interrompido, tanto durante o período de trabalho, como no final de cada jornada diária, o último tubo assentado

deve ser tamponado, a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

A descida dos tubos na vala deve ser feita manualmente ou mecanicamente em função do tipo do material, do

diâmetro e da profundidade da vala, sempre com muito cuidado, estando os mesmos limpos, desimpedidos

internamente e sem defeitos. Cuidados especiais deverão ser tomados com as partes a que ser conectadas

(ponta, bolsa, flanges, etc.) contra possíveis danos.

As valas e tubulações interceptadas na superfície por passagem de veículos pesados devem ser preparadas e

atender definições de projeto.

O rejuntamento da tubulação deve ser feito de acordo com o estabelecido nos projetos específicos e, na falta de

outra indicação, deve ser feito com argamassa de cimento e areia, traço mínimo 1:4 em massa, executado e

aplicado de acordo com o que dispõe a especificação DER/PR ES-OA 02/05.

A execução de bocas de lodo e caixas de passagem com tubos de concreto deve atender as etapas executivas a

seguir descritas:

- interrupção da sarjeta ou da canalização coletora, junto ao acesso do bueiro, e execução do dispositivo de

transferência para dispositivo coletor;

- Escavação em profundidade que comporte o bueiro indicado garantindo, inclusive, o recobrimento da

canalização;

- Compactação do berço do bueiro de forma a garantir a estabilidade da fundação e a declividade

longitudinal indicada;

- Execução da porção inferior do berço;

- Colocação, assentamento e rejuntamento dos tubos;
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- Complementação do berço obedecendo à geometria prevista no projeto e posterior reaterro com

recobrimento mínimo especificado em projeto.

Em virtude da natureza do solo, sempre que a escavação puder provocar desmoronamento, deve-se executar o

escoramento adequado. Será obrigatório o escoramento de valas com profundidade superior a 1,25m, conforme

estabelece a NR18 e a portaria nº17 do Ministério do Trabalho. O escoramento de madeira deve seguir as

determinações da NBR 12266. Na ocorrência destes serviços, deve-se tomar cuidado durante a colocação das

estroncas para que as mesmas fiquem orientadas perpendicularmente ao plano do escoramento.

Fase 1 da obra: compreende a execução de aproximadamente 30% da obra. São atividades previstas nessa fase:

- Locação da obra;

- Instalação do canteiro de obra e abrigo de materiais;

- Aquisição e disposição dos materiais necessários para execução das obras;

- Escavação/corte de valas para implantação das redes de drenagem, bocas de lobo e caixas de ligação

- Reaterro e compactação quando necessários.

Fase 2 da obra compreende a execução de aproximadamente 40% da obra.

- Locação da obra;

- Aquisição e disposição dos materiais necessários para execução das obras;

- Escavação/corte de valas para implantação das redes de drenagem, bocas de lobo e caixas de ligação;

- Reaterro e compactação quando necessários.

Fase 3 da obra compreende a execução de aproximadamente 30% da obra.

- Locação da obra;

- Aquisição e disposição dos materiais necessários para execução das obras;

- Escavação/corte de valas para implantação das redes de drenagem, bocas de lobo e caixas de ligação;

- Reaterro e compactação quando necessários.

5. Centro de custo 6.Natureza

Orçamentária

7. Convênio/Cliente

8. Etapa/Meta/Submeta

7- Projeto Central de Bioenergia

de Toledo
ST010

Convênio Itaipu nº

4500051096 - Projeto

Central Bioenergia Toledo
META 4 - IMPLANTAÇÃO

9. Local da prestação do serviço:

Central de Bioenergia no Município de Toledo

Linha Flórida, Distrito de Vila Nova, Toledo – PR.

CEP: 85.926 - 000
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Coordenadas Geográficas: 24°36'00.4"S 53°44'23.3"W

10. Cronograma de atividades e prazos previstos para conclusão pela CONTRATADA:

Item Entrega Validação Data de início Data término

1

Fase 1 da obra

Entregar ART de execução da obra;

Locação da área a ser implantada a rede

de drenagem na Fase 1;

Materiais necessários para obra (conforme

Anexo 1): 1) Meia Cana (MC) Concreto

⌀40cm = 303 metros; 2) Tubo de Concreto

(TC) ⌀40cm = 100 metros;

Execução das Redes de Drenagem (RD)

MC e TC Fase 1 e dos itens da rede de

drenagem: BLS01, BLS02 e CL01

conforme Projeto de Drenagem (Anexo 1).

Fase 1 da obra

locada, com materiais

entregues e com

execução concluída.

Dia 01 Dia 30

Fase 2 da obra

Locação da área a ser implantada a rede

de drenagem na Fase 2;

Materiais necessários para obra (conforme

Anexo 1): 1) Meia Cana (MC) Concreto

⌀40cm = 530 metros; 2) Tubo de Concreto

(TC) ⌀40cm = 149 metros; 3) Tubo de

Concreto (TC) ⌀60cm = 83 metros

Execução das Redes de Drenagem (RD)

MC e TC Fase 2 e dos itens da rede de

drenagem: BLS03, BLS04, BLS05 e

BLS06, CL02 e CL03 conforme Projeto de

Drenagem (Anexo 1).

Fase 2 da obra

locada, com materiais

entregues e com

execução concluída.

Dia 30 Dia 60

Fase 3 da obra

Locação da área a ser implantada a rede

de drenagem na Fase 3;

Materiais necessários para obra (conforme

Fase 3 da obra com

materiais entregues e

com execução

concluída.

Dia 60 Dia 90
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Anexo 1): 1) Meia Cana (MC) Concreto

⌀40cm = 166 metros; 2) Tubo de Concreto

(TC) ⌀40cm = 17 metros; 3) Tubo de

Concreto (TC) ⌀60cm = 63 metros

Execução das Redes de Drenagem (RD)

MC e TC Fase 3 e dos itens da rede de

drenagem: BLS037, CL04 e Dissipador de

energia conforme Projeto de Drenagem

(Anexo 1).

11. Qualificação técnica da CONTRATADA:

A CONTRATADA deve apresentar 1 (uma) Certidão de Capacidade Técnica, emitida por pessoa física ou jurídica,

demonstrando ter realizado, satisfatoriamente, serviços como os objetos desta contratação.

12. Qualificação técnica dos empregados da CONTRATADA, responsáveis pela execução dos serviços:

Deverá apresentar vínculo com profissional Responsável Técnico com atribuições e Certidão de Acervo Técnico

compatível com o objeto em contratação.

13. Cronograma de desembolsos pelas atividades realizadas (físico/financeiro)

Item Entrega Validação Desembolso

1

Fase 1 da obra

Entregar ART de execução da obra;

Locação da área a ser implantada a rede

de drenagem na Fase 1;

Materiais necessários para obra

(conforme Anexo 1): 1) Meia Cana (MC)

Concreto ⌀40cm = 303 metros; 2) Tubo

de Concreto (TC) ⌀40cm = 100 metros;

Execução das Redes de Drenagem (RD)

MC e TC Fase 1 e dos itens da rede de

drenagem: BLS01, BLS02 e CL01

conforme Projeto de Drenagem (Anexo

1).

Fase 1 da obra

locada, com materiais

entregues e com

execução concluída.

30% após

aprovação da

entrega

Pagamento em

30 dias após a

aprovação da

entrega.
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Fase 2 da obra

Locação da área a ser implantada a rede

de drenagem na Fase 2;

Materiais necessários para obra

(conforme Anexo 1): 1) Meia Cana (MC)

Concreto ⌀40cm = 530 metros; 2) Tubo

de Concreto (TC) ⌀40cm = 149 metros;

3) Tubo de Concreto (TC) ⌀60cm = 83

metros

Execução das Redes de Drenagem (RD)

MC e TC Fase 2 e dos itens da rede de

drenagem: BLS03, BLS04, BLS05 e

BLS06, CL02 e CL03 conforme Projeto

de Drenagem (Anexo 1).

Fase 2 da obra

locada, com materiais

entregues e com

execução concluída.

40% após

aprovação da

entrega.

Pagamento em

30 dias após a

aprovação da

entrega.

Fase 3 da obra

Locação da área a ser implantada a rede

de drenagem na Fase 3;

Materiais necessários para obra

(conforme Anexo 1): 1) Meia Cana (MC)

Concreto ⌀40cm = 166 metros; 2) Tubo

de Concreto (TC) ⌀40cm = 17 metros; 3)

Tubo de Concreto (TC) ⌀60cm = 63

metros

Execução das Redes de Drenagem (RD)

MC e TC Fase 3 e dos itens da rede de

drenagem: BLS037, CL04 e Dissipador

de energia conforme Projeto de

Drenagem (Anexo 1).

Fase 3 da obra com

materiais entregues e

com execução

concluída.

30% após

aprovação da

entrega.

Pagamento em

30 dias após a

aprovação da

entrega.

Valor Estimado: R$ 180.000,00

14. Outras informações:

É de responsabilidade da CONTRATADA a recepção e armazenagem de materiais para execução das obras.

Poderá a CONTRATADA montar abrigo provisório para depósito dos materiais. Agregados (areia e brita) deverão

ser estocados convenientemente. O local selecionado para a estocagem dos agregados deve ter solo firme e
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limpo, sendo providenciado um isolamento dos agregados com o solo através de no mínimo um assoalho de

madeira ou lona plástica que permita o escoamento de água livre dos agregados.

Será permitido o uso de cimento portland, que atenda as normas brasileiras, e na modalidade de resistência à

compressão mínima aos 28 dias de 32 MPa. O cimento deve ser depositado em abrigo fechado, permanecer sem

contato com água ou umidade excessiva, afastado do solo e das paredes do depósito. Serão rejeitados os

cimentos empedrados, mesmo que de forma parcial na embalagem. Também serão rejeitados cimentos que

estejam em desacordo com as especificações da embalagem e requisitos das normas da ABNT.

A CONTRATADA deverá prever a instalação de banheiro químico para atendimento à higiene dos funcionários,

com execução de limpeza de no mínimo três vezes por semana, em local adequado.

A CONTRATADA poderá utilizar energia disponível no terreno (220V trifásico ou 127V fase e neutro), disponível no

padrão de energia do local de execução dos serviços. É responsabilidade da CONTRATADA a ligação provisória

de energia entre o ponto disponível (padrão COPEL) e suas frentes de obra. Poderá, se melhor convier, utilizar de

equipamento tipo gerador de energia elétrica a combustível que atenda a demanda de equipamentos previstos.

No local da obra não existe rede da concessionária disponível para ligação de água potável. A CONTRATADA

deverá disponibilizar um reservatório móvel para abastecimento de água do canteiro. Água potável também deverá

ser disponibilizada e garantida para os colaboradores envolvidos nas atividades de execução das obras.

A CONTRATADA deverá realizar locação da obra por equipe de Topografia. Também será responsabilidade da

equipe de topografia da CONTRATADA o(s) levantamento(s) para conferência da fiscalização nos procedimentos

de medições.

Todos serviços de escavação, movimentação de solo, detalhamentos, devem ter como referencia a condição atual

do terreno, antes da contratação, e são de responsabilidade da CONTRATADA. Sugere-se visita ao terreno,

acompanhada por técnicos da CONTRATANTE, para verificação das condições existentes.

A desmobilização do local onde os serviços forem executados, sob a responsabilidade da CONTRATADA, consiste

em: limpeza geral da obra removendo todos os resíduos e entulho gerados em conformidade com a legislação em

vigor; desobstrução de tubulações, canaletas, e caixas de passagem, novas e/ou existentes, utilizadas no canteiro

de obras e nas demais áreas utilizadas pela CONTRATADA; desmontagem do canteiro de obras; despesas com

transporte, carga e descarga necessários à desmobilização dos equipamentos e mão de obra utilizados no

canteiro; remoção de todos os equipamentos e materiais.

O termo de referência complementa as informações dos Projetos e deverá ser utilizada como diretriz dos serviços

e obras orientando a escolha, aquisição, utilização ou aplicação de materiais, mão de obra, equipamentos e

instalações. Poderá ocorrer que as representações no desenho não estejam completas. Isto, não isentará a

CONTRATADA da execução do serviço ou aplicação do produto que estiver representado graficamente no projeto
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fornecido, ou descrito no memorial de Especificação Técnica. Para efeito de interpretação de divergências entre a

Especificação Técnica e os Projetos, prevalecerá a Especificação Técnica.

Elaborado por: Coordenadora do Centro de Custos:

Nome: Rafael Niklevicz Nome: Daiana Gotardo Martinez

Aprovadora Administrativo-Financeiro:

Nome: Michelli Fregnani

***Termo de Referência assinado eletronicamente. ***
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ANEXO 1 - PROJETO DE DRENAGEM
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Data: Desenho:

ESTATÍSTICAS:

SITUAÇÃO:

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO EXECUÇÃO:

RESP. TÉCNICO PROJETO:

PRANCHA:

REFERÊNCIA:

ORGÃOS PÚBLICOS:

Planta de locação, dimensionamento, situação, detalhes construtivos, notas

OBRA: Central de Bioenergia de Toledo

LOCAL: Linha Flórida, Distrito de Vila Nova, Toledo-PR

Coordenadas Geográficas: 24°36'00.4"S 53°44'23.3"W

PROP.: CIBiogás - Energias Renováveis

Turíbio Holsbach16/05/2021

CIBiogás - Energias Renováveis

Eng. Civil TURÍBIO SERPA HOLSBACH

CREA-RS 134771/D

Ver projeto Arquitetônico

01/01

Ver projeto Arquitetônico

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

www.hcgeoinfra.com.br
(45) 99801 4798

ART Crea PR N'.: 1720212406462
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PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE REDE

PLANTA DA REDE DE DRENAGEM

Escala 1:5000

N

SITUAÇÃO DA CIDADE DE TOLEDO

EM RELAÇÃO AO ESTADO DO PARANÁ

SITUAÇÃO DA UNIDADE DO CIBIOÁS EM

RELAÇÃO A CIDADE DE TOLEDO

LOCAÇÃO DA UNIDADE
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DETALHAMENTO BOCA DE LOBO COM

ENTRADA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Esc 1:25

Vista lateral tubo meia cana

para drenagem superfical

Tubo de drenagem

ver diâmetro na planta da rede

Grelha dupla em concreto

Palito (viga para apoio das grelhas)

DETALHAMENTO BOCA DE LOBO SEM

ENTRADA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Esc 1:25

VARIÁVEL

130,0

250,0

COTA DE FUNDO

NUNCA MENOR QUE 1,40m

COTA DE FUNDO

CONFIRMAR MEDIDA EM PLANTA

DETALHAMENTO CAIXA DE LIGAÇÃO

COM DEGRAUS ENTRE TUBOS D40
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CONFIRMAR INCLINAÇÃO
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fck >15MPa
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Concreto fck>15MPa

Concreto fck>15MPa

DETALHAMENTO DISSIPADOR DE ENERGIA

Esc 1:25

NOTAS:

A metodologia de cálculo para dimensionamento da rede de drenagem é o do manual de hidraulica, livro de

Azevedo Netto, 8

a

 edição;

Para o dimensionamento priorizou-se velocidade mínima de escoamento em 0,75m/s e máxima de 5,0m/s;

Priorizou-se o diâmetro mínimo de 40cm para os tubos da rede de drenagem;

Cobrimento mínimo de 1,00 metro sobre os tubos;

Resistência mínima, fck > 15MPa, do concreto para execução das caixas de ligações de boca de lobo.
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www.hcgeoinfra.com.br - engenharia@hcgeoinfra.com.br 

45 99801 4798 

rua bento munhoz da rocha neto, 1855 – toledo, pr  

MEMORIAL DESCRITIVO 

Este memorial descritivo trata do projeto do sistema de drenagem pluvial da Central de 

Bioenergia de Toledo, localizado na Linha Flórida, distrito de Vila Nova, constando na 

planta de projeto a situação e locação do empreendimento. 

Contrato firmado entre a contratante CIBiogás e a empresa contratada Cattani e 

Holsbach Geologia e Engenharia Ltda, em 12 de abril de 2021. 

 

PROJETO DE DRENAGEM 

Tomou-se como referencia técnica bibliográfica para dimensionamento do sistema o 

Manual de Hidraulica, 8a edição, do autor Azevedo Netto. 

A precipitação máxima adotada foi a medida pelo Instituto das Águas do Paraná, 

estação Nova Concórdia no dia 14 de janeiro de 2012, com índice de 171,0 mm. 

O coeficiente C, de deflúvio ou escoamento adotado foi de 70%, também extraído do 

Manual de Hidraulica, referente a Terreno estéril plano. 

Priorizou-se para o dimensionamento da rede as velocidades de escoamentos, sendo 

0.75m/s para mínima e 5.0m/s para máxima, considerando também escavações 

máximas de 3.5m para as tubulações. 

O sistema consiste no escoamento das águas precipitadas para os perímetros dos 

platôs até atingirem a rede de captação superficial, por meio da tubulação meia-cana, 

em concreto, diâmetro 40cm. Destas, seguem até as bocas de lobo, também em 

concreto, com grelha dupla, nas medidas da prancha em anexo. A partir das bocas de 

lobo as águas pluviais seguem por rede enterradas, também em diâmetro 40cm, até as 

caixas de ligações, posteriormente ao emissário, dissipador e córrego outorgado para 

receber as águas pluviais. 

Observar durante a execução o rejuntamento externo de todos os tubos com argamassa 

colante, ACIII. As tubulações deverão ser tipo Macho e Fêmea. 

Os tubos empregados na execução da rede podem ser PS1 ou PS2, somente nas áreas 

de travessias é imprescindível o emprego de tubos armados. 

O dissipador de energia adotado é o modelo II, extraído do álbum de projetos – tipo de 

dispositivos de drenagem 5a edição, ano 2018, do DNIT. 

As bocas de lobo bem como as caixas de ligações e dissipador de energia devem ser 

executados com concreto de resistência não inferior a fck 15MPa. 

Toledo – PR, 16 de maio de 2021 

 

Eng. Turíbio Holsbach 
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