
DECLARAÇÃO DE PROJETO BÁSICO (BARRAGENS)  
(deve ser elaborado em papel timbrado do órgão) 

 
DECLARAÇÃO 

 
DECLARAMOS, sob pena de incorrer no ilícito previsto no artigo 299 do Código Penal 
Brasileiro, que o projeto básico pertinente à (DESCREVER A LICITAÇÃO), cujo objeto é 
(DESCREVER O OBJETO) está completo e contem os seguintes elementos: 
 
1. Licença Ambiental 
 
           Sim. Identificação do Registro :____________________ 
 
          Não. Legislação que dispensa a Licença Ambiental para a execução do serviço:_____________ 
 
2. Projetos Técnicos (barragens): 
 
2.1 Se Obras/serviços de engenharia de construção, identificar para os projetos do 
processo: 
 
 Relatório Geral do Projeto contendo: 
 
            Memorial Descritivo do Projeto  ART/Projeto :____________________ 
 
                               Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
 
            Desenhos:  
 
                                      Visão Geral; 
   
                                      Barragem; 
 
                                      Vertedouro; 
   
                                      Tomada d'água; 
 
                                     Medidas Mitigadoras Socioambientais;   
 
                         ART/Projetos :____________________ 
 
                        Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
 
            Cálculo Estrutural   ART/Projeto :____________________ 
 
                               Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
 
            Memória de cálculo  
 
                               Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
             
            Plano de Segurança da Barragem (Plano de Operação e Manutenção) 
                        
                        ART/Plano :____________________ 
                       Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
 
 



 
 
           EIA - RIMA – Estudo de impactos ambientais e Relatório de impactos ambientais 
                                                         
                             ART/Estudo :____________________ 
                            Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
 

Não aplicável. Legislação que dispensa a RIMA para a execução do 
serviço:____________________ 

 
           Outros Projetos: (Informar p/ todos os demais projetos)     
             
           ART/Projeto __________________ 
           Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
 
 

2.2 Se serviços de engenharia de manutenção/reforma, identificar para o elemento técnico 
abaixo seu responsável técnico: 
                
 Croquis dos serviços que serão realizados na barragem com indicação de sua localização, 
 conforme dispõe o art 1º do Decreto Estadual n 30.610/2009.  
                       
                         ART/Levantamento:_____________ 
                         Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
 
3. Cronograma físico-financeiro 
 
         Sim. Os desembolsos foram calculados em conformidade com a disponibilidade de recursos   
                 financeiros previstos para liquidação dos serviços que serão executados. 
 
                  Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
 
           Não. Justificar: ________________________________________________________________ 
 
 
4. Especificações técnicas dos materiais e serviços 
 
           Sim. Descrição dos serviços e materiais compatível com os constantes no orçamento. 
 
                   Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
 
           Não. Justificar: ________________________________________________________________ 
 
5. Orçamento com as composições das taxas de BDI e Encargos Sociais, da Administração 
Local e encargos complementares. 
 
           Sim.  Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
            ART/Orçamento :____________________ 
 
           Não. Adoção da taxa de encargos sociais do SINCO.  
           Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
            ART/Orçamento :____________________ 
 
 
 
 
 



 
6. Planilha orçamentária com  item mobilização e desmobilização de equipamentos. 
 
           Sim.  Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
 
           Não haverá mobilização e desmobilização de equipamentos para execução do serviço. 
 
 
7. Preços unitários compatíveis com os valores de mercado e cotados a partir da utilização 

da(s) tabela(s) ____________, com data(s) base(s) ___________. 
 
                   Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
 
8. Memórias de Cálculo dos quantitativos de materiais e serviços das planilhas orçamentárias  
anexadas ao processo. 
 
           Responsável Técnico - Nome :________________________CREA :____________ 
            ART/Levantamento :____________________  
 
        
 
João Pessoa, XX de XXXXX de 20XX 
 
 
 
   (assinatura do dirigente técnico do órgão)                (assinatura do dirigente máximo do órgão) 
NOME DO DIRIGENTE TÉCNICO DO ÓRGÃO       NOME DO DIRIGENTE MAXIMO DO ÓRGÃO 
        DESCRIÇÃO DO CARGO TÉCNICO                                     DESCRIÇÃO DO CARGO 
                 REGISTRO DO CREA                                   
 
 
 
 
 
 
 


