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Èspecifícáções Técnicas

Èspecifícações Tècnicás para Construção de Poço Tubular Profundo e

Captàção de Águas Subterrâneas, cóm 300 métròs de profundidade, município de

São João dos Patos - MA.

1. INTRODUÇÃO

1.1 - Este documento tem por objetivo definir e especificar os detalhes técnicos

pára os serviços de construção de dois poços tubulares profundos, com profundidade

de 300 metros, para captação de águas subterrâneas objetivando as Construções de

Sistèmas de Abastecimehto de ágüa nos Povoados VOLTA DA JÜREWIA E

WiüGAMBO, município de São João dos Patos - MA.

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A empresa contratada para execução dos serviços supracitados ficará

obrigada a dar andamento conveniente aos trabalhos, de acordo com a presente

especificação, bem como executá-los dentro do máximo rigor técnico, tomando-se por

base as normas da ABNT que tratam de projeto e construção de poços tubulares

(NBR-12212eNBR-12244).

2.2 - O cronograma físico-fínanceiro da obra, apresentado nas propostas das

firmas licitahtes, deverá conter a previsão do início de cada uma das etapas de

construção do poço, sendo que nenhuma delas poderá ser iniciada sem a presença

e/ou autorização da fiscalização.

2.3 - A empresa contratada deverá manter em supervisão permanente à obra,

profíssióriáí técnico de nível supériòr, qualificado de acordo com o CREA, conforme

decisão Normativa do CONFEA n.° 059 de 09/05/97, Com capacidade de fornecer

explicações e atender qualquer solicitação da fiscalização da PREFEITURA
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MUNICIPIAL. O referido técnico deverá assinar o Registro Diário de Perfuração do

Livro dè Ocorrênciàs previsto no item 3.5.

2.4 ^ A(s) equípe(s) de perfuração empregada (s) pela ertipresa para execução

dòs serviços contratados deverá ser constituída por operários treinados e habilitados

e por sondador de experiência comprovada. Não será perniitida a substituição de

pessoal sem autorização expressa da fiscalização.

2.5 - Toda a equipe deverá utilizar, durante todas as horas de trabalho diário,

fardamento e equipamentos de proteção individual (EPI) tais como capacetes, luvas,

cintos de segurança, botas, máscaras, etc.

2.6- A empresa contratada ficará obrigada a substituir, por outro de mesma

função, qualquer funcionário integrante do pessoal da obra, quando a fiscalização

assim solicitar, devido a má conduta profissional, imperícia ou descumprimento das

especificações aqui previstas.

2.7 - A fiscalização poderá rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituição

de quaisquer equipamentos, serviços e/ou materiais, que não considere adequados

ao bom andamento da obra de acordo com a presente especificação ou com as

normas vigentes.

2.8 - A substituição dos materiais e/ou equipamentos^, durante a realização da

obra, só poderá ser efetuada, pela empresa contratada, mediante a autorização

expressa da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL.

2.9 - Quaisquer danos que ocorram a bens móveis ou imóveis, bem como ao

meio ambiente, resultantes de imperícia, imprudência ou negligência na execução dos

serviços serão de responsabilidade única e exclusiva da empresa contratada,

devendo a mesma responder por eles.
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2.10- Caberá a empresa contratada todo e qualquer registro, licença ou

autorização, junto a órgãos públicos ou técnicos, municipais, estaduais ou federais,

necessários à realização da obra, de acordo com a legislação em vigor.

2.11 - A empresa contratada ficará obrigada a apresentar, mediante solicitação

da PREFEITURA MUNICIPAL, mesmo depois da construção do poço, quaisquer

informações e/ou documentos compléméntarês, necessários ao esclarecimento de

dúvidas ou questões sobre o andàmento dos serviços, materiais ou equipamentos

utilizados, características ou condições de operação e manutenção do poço.

2.12 - No caso em que o poço se torne contaminado ou que as águas com

características físico-químicas indesejáveis entrem no poço por negligência da

empresa contratada, esta deverá às suas expensas, executar obras tais que venham

a garantir a vedação desses horizontes, bem como, providenciar agentes

desihfetantes ou outros materiais que venham a ser necessários, para eliminar a

contaminação.

2.13 - No caso em que a empresa contratada venha a malograr na perfuração

do poço até a maior profundidade especificada, ou no caso em que tenha de

abandonar o poço devido a perda de ferramenta ou qualquer outra causa, o furo

abandonado deverá, a expensas da empresa contratada, sèr preenchido com argila

e concreto, podendo remover o tubo de revestimento caso queira. O material

permanecerá sendo de sua propriedade, serh ônus para a PREFEITURA

MUNICIPAL. Nenhum pagamento será feito pelo poço perdido e pelo serviço de

concretâgem desse.

2.14 - Ocorrendo os fatos mencionados no item anterior, a empresa contratada

deverá, imediatamente após a concretâgem do poço perdido, iniciar novo furo ao lado

do mesmo ou em outro local determinado pela fiscalização. A PREFEITURA

MUNICIPAL não pagará a nova instalação do canteiro de obras ou o novo furo guia.
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2.15 - A empresa cohtràtada será responsável pela remoção e destino

adequado dos dètritoS resultantes da perfuração dò poço, berh como dos restos de

matériáis utilizados ria construção do mesmo, inclusive do fluído de perfuração já

utilizado.

2.16 - A empresa contratada é responsável pela garantia da qualidade dos

materiais empregados e dos serviços realizados e previstos nesta especificação,

especiaim^ente contra defeitos de qualidade de tubos de revestimento e filtros,

devendo, se ocorrerem, serem corrigidos às suas próprias expensas.

2.17 - A empresa contratada não poderá fornecer informações técnicas obtidas

durante a construção do poço, ou relativas ao andamento da obra, a terceiros, sem

prévia autòrização da fiscalização.

3. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAWIÉNTOS E CANTEIRO DAOBRA

3.1 - A preparação dos acessos e plataforma para instalação dos

equipamentos de perfuração, transporte de ida e volta, montagem e desmontagem do

canteiro dè obra é da responsabilidade da empresa contratada.

3.2 - A empresa contratada só será considerada "instalada" e apta ao início dos

serviços após a fiscalização constatar na obra, a presença de perfuratriz,

equipamentos, materiais e ferramentas em quantidade e com capacidade suficiente

para assegurar a perfuração do poço até a máxima profundidade prevista e execução

dos demais trabalhos, de acordo com a relação apresentada na sua proposta por

ocasião do processo de licitação.

3.3 - A empresa deverá dispor dos equipamentos e materiais descritos abaixo,

além dé outras ferramentas, acessórios e materiais necessários à construção do

poço:
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• Sonda rotativa e respectivos acessórios com capacidade de atingir a

profundidade dè 350 metros no diâmetro dé 12

• Bòrriba de iama tipo pistão óu centrífuga com capacidade mínima de

desiòcar o fluidõ de perfuração a uma vèlóCidade de 13 cm/s no diâmetro

dè 12 Va", eqüivalendo a uma descarga da ordem de 110m% na boca do

poço.

• Gompressòr dè ar e respectivos acéssórios, com de 350pcm e ISOpsi, com

tubüiãção dè desGàfgã com diâmetro interno mínimo de 3", tubulação de

injeção de ar no diâmetro rhínimo de 1 Va (tubos de injeção de ar por fora

da tubulação de descarga).

• Conjunto motor-bomba submersível e grupo gerador com quadro de

cOmando elétrico para teste de vazão do poço.

• Laboratório portátil para controle do fluido de perfuração composto de, no

mínimo, balança de lama, funil víscosímétro de Marsh, kit para medição ou

medidor de pH.

• Medidor de nívèi eiétricò dé poço, cOm fio numerado em intervalo de 1,00

èrfi 1,00 metrô, com cómprirhénto mínimo de 75% da profundidade prevista

para o poço

• Tubulação de para descida de cascalho, em aço galvanizado

3.4- Na instalação dos equipamentos e canteiro da obra, a empresa contratada

providenciará a construção do circuito para o fluído de perfuração, com dimensões e

declividades compatíveis com o terreno, com a profundidade e com os diâmetros de

execução do furo.

3.5 - O circuito de lama deverá ser constituído por, no mínimo, dois tanques

sendo um de sucção e outro de decantação. Intercalados no circuito deverão ser

construídos mais dois pequenos tanques para diminuição da velocidade do fluxo e

dèposíção da carga de sólidos. Todos os tanques e as canaletas de circulação do

fluido de perfuração deverão ser ciméntados.
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3.6 - Na instalação do canteiro deverá ser aberto pelo responsável técnico ou

geólogo dá erhprésa contràtáda e pela fiscalização dá PREFEITURA MUNICIPAL um

Livro de Ocorrências corn páginas numerada ê seqüencládas, onde serão anotadas

todas as ocorrênciàs diárias, comunicações entre a empresa contratada e a

fiscalizáção. Nesse livro deverá constar o registro diário de perfuração, contendo as

seguintes inforrhações mínimas:

• Diâmetros dá perfuração executada;

• Metros perfurados e profundidáde total do poço no finál de cada jornada diária de

trabalho;

• Material perfurado;

• Tipo de broca utilizado;

• Composição da coluna de perfuração;

• Tempo de penetração dè haste (avanço de perfuração);

• Viscosidade, densidade, pH, e teor de areia do fluido de perfuração;

• Composição do fluido de perfuração (volume utilizado nos tanques e poço,

quantidade de Bentonita, aditivos, etc.)

• Profundidade do fíuido de perfuração no poço no início e fim de cada jornada diária.

3.7 - A disposição das ferramentas, dos materiais e equipamentos no local da

perfuração deverá obedecer aos critérios de organização e praticidade.

3.8 - O canteiro de obras deverá ser isolado de modo a não permitir o acesso a

pessoas não autorizadas.

3.9 - Medidas gerais de higiene, proteção e segurança devem ser adotadas

para evitar danos ao meio ambiente, condições insalubres ou acidentes pessoais no

local da Obra.

3.10 - A empresa contratada permitirá a qualquer momento o livre acesso da

fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL aos trabalhos e o proibirá rigorosamente a
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toda pessoa que naò tenha sido expressamente áutorizadâ por esta última, sendo que

este deve ser isolado de rhodo a não permitir o acesso a pessoas não autorizadas.

3.11 - Será de responsabilidade da empresa contratada, a vigilância do

canteiro da obrá. A PREFEITURA MUNICIPAL não se responsabilizará por roubos,

subtrações ou atos de vandalismo que venham a ocorrer no canteiro de obras durante

a execução dos serviços.

3.12 - Correrão por conta da empresa contratada todas as despesas com

relação a seús operários ou dè terceiros não autorizados, com relação a acidentes de

trabalho, devendo a mesma observar rigorosamente as normas vigentes na legislação

trabalhista e as da Previdência Social.

3.13 - Será de responsabilidade da empresa contratada o suprimento de água

e energia elétrica necessárias à construção do poço. Deverá a mesma providenciar a

instalação de grupo gerador, quando necessário.

3.14 - Após a conclusão da Obra a empresa deverá retirar do local, às suas

expensas, toda e qualquer sucata e detritos provenientes da construção do poço,

deixando a área completamente limpa, recompondo-a à sua condição original.

4. CARACTÈRÍSTICAS CONSTRUTIVAS

4.1 - Ó projeto exécutivo de cada poço, objeto destas especificações, com

relação à profundidade de completação, trechos do espaço anelar a serem

preenchidos por pré-fiitro e granulomefria do mesmo e intervalos de cimentação, só

deverá sér definido após a execução do furo guia e análise granulométrica dos

horizontes potencialmente produtores.
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4.2 - A profundidade prevista para o poço tubular encontra-se prevista no

respectivo projeto, podendo, contudo, sofrér uma variação de 25% para mais ou

pára menos dé acordo corii as condições geológicas dó terreno e a critério da

fiscálização.

4.3 - Iniciãlmente, deverá ser executado o furo gula em diâmetro igual a 8

para coleta e descrição das arhostras de cálha, e posterior definição do projeto

definitivo do poço. Este furo, deverá alcançar a profundidade prevista em cada

projeto, podendo entretanto, variar a critério da fiscalização da PREFEITURA

MUNICIPAL, e de acordo com o observado no sub-item 4.2.

4.4 - AjDós a análise das amostras de calha o furo guia deverá ser alargado

para o diâmetro de 17 1/2" objetivando a completação do poço.

4.5 - Ainda com relação ao que dispõe o sub-itm 4.1, está prevista a

cimentação dos intervalos de 0,00m a 10,00m para o espaço atieiar entre a parede do

furo de 17 1/2".

4.6 - O espaço aneiar a ser preenchido por pré-filtro, considerando o disposto

nos sub-ítens 4.1 e 4.5, deverá ser de a profundidade do poço tubular subtraído do

comprimento da cimentação.

5. PERFURAÇÃO

5.1 - A perfuração do poço objeto destas especificações deverá ser feita com

perfuratriz do tipo rotativo, pelo método de circulação direta de fluxo.

5.2 - Durante a execução do furo guia, deverão ser coletadas amostras das

formações atravessadas a cada 2,00m de avanço da perfuração e sempre que houver

mudança de litologia.

5.3 - As amostras referidas no item anterior deverão ser colocadas em caixas

numeradas, em ordem crescente de perfuração.
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5.4 - Após secagem, as amostras deverão ser mantidas no local da obra e

acòndicionadas em sacos plásticos trãnsparèntes, ètíquetados com o intervalo de

profundidade e identlficaçãò do poço, os quais deverão ser posteriormente entregues

à fiscalização.

5.5 - As amostras dós horizontes potèncialmente produtores deverão ser

coletadas em maior quantidade para possibilitar a execução da análise

gránulométrica.

5.6 - A critério da fiscalização, poderá ser exigida a coleta de amostras também

durante os alargamentos do furo.

5.7 - Após cada etapa de perfuração ou de alargamento, deverá ser efetuada a

medição da profundidade do furo, através da descida do hasteamento e broca de

diâmetrò aferído dentro do furo, na presença da fiscalização.

5.8 - Para constituir o fluido de perfuração deverá ser utilizado o CMC

(carboximetücelulose sódica) com teor de pureza igual ou superior a 97% e grau de

substituição de 0,65 a 0,95 ou a benonita. O fluido de perfuração, salvo em situações

especiais, deverá manter as seguintes características básicas.

• Viscosidadé: 35 seg. a 60 sèg. no funil Marsh

'• Dèrisidade: entre 1,04 e 1,14 g/cm '̂

• RH adequado a utilização do CMC (da ordem de 8,5 a 9,0)

• Conteúdo de areia: menor que 3% em volume

5.9 - A água utilizada para constituir o fluido de perfuração, bem como toda

água utilizada ná construção do poço, deverá ter qualidade química compatível com o

bom réndímento do fluido de perfuração e ser isenta de contaminação bacteriológica.
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5.10 - Durante a perfuração o fluido utilizado deverá ter suas características

fisico-químicas controladas constantêmerite em função das variações litológicas

èncontrádas e anotadas no registro diário de perfuração, sendo aferidas pela empresa

contratada, na presença da fiscaiização, quando da solicitação da mesma.

5.11 - A adição de produtos quírhicbs ao fluído de perfuração visando à

correção das características físico-químicas do mesmo, só será permitida mediante a

autorização da fiscalização e desde que não sejam produtos como óleo diesel ou

outras substâncias capazes de poiuir o aqüífero.

5.12 - Poderá ser exigida a substituição ou tratamento do fluído de perfuração,

quando suas características físico-químicas apontarem para ocorrência de danos ao

aqüífero, diminuição da eficiência do poço, bem como comprometimento do

andamento conveniente dos serviços.

6. MATERIAIS PARA GOWIPLETAÇÃO DO POÇO

6.1 - O poço deverá ser revestido com tubuiação em PVC, específica para

revestimento de poços tubulares, nova, no diâmetro de 6", com ponta e bolsa,

roscável, nervurada, para aplicação em qualquer profundidade, ou seja, tubos tipo

•REFORÇADO de acordo com a norma NBR 13.604. Todas as varas devem ser do

mesmo fabricante. A contratada deverá dispor no canteiro da obra de pelo menos 08

(oito) varas de tubos com 2,00 metros de comprimento, além do restante da

composição, para facilitara elaboração do projeto executivo do poço.

6.2 - Os filtros a serem utilizados deverão também ser do tipo REFORÇADO e

Obedecer a norma NBR 13.604. Deverão sèr filtros novos, em varas de 4,00m,

adaptáveis aos revestimentos mencionados no item anterior, do mesmo diâmetro, tipo

e fabricante dos mesmos. As aberturas dos filtros deverão ser dimensionadas de

acordo com a granulometria do pré-filtro definido em função da granuiometria das

formações aqüíferas a serem captadas após a realização da análise granulométrica

de areia.
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6.3 - o pré-filtro deverá ser constituído por câscaího quartzoso, de grãos

subarredondádõs è arredondados, lisos e uniformes, Isento de argila e silte, com

composição grariuiométrica definida em função da curva granuiométrlca da amostra

do horizonte produtor.

6.4 - Dependendo da granulometria das formações aqüíferas atravessadas

poderá ser necessária a utilização de mais de umà faixa granulométrica de cascalho

bem como de filtros com diferentes aberturas de ranhura.

6.5 - O cap de fundo (cap fêmea) ou ponteira utilizado na extremidade inferior

da coluna de revestimento e o cap macho dá extremidade superior, deverão ser de

materiais compatíveis com os dos Itens 6.1 e 6.2.

6.6 - O material empregado como selante para o isolamento de horizontes

indesejáveis do aqüífero e para proteção sanitária deverá ser constituído por calda de

cimento puro.

6.7 - Deverão ser usados centralizadores na coluna de revestimento. Tais

centraiizadores deverão possuir 03 hastes verticais de 1" x 3/16", altura de 50 cm,

parafusos de 2", sendo totalmente galvanizados.

7. PROCESSO DE COMPLETAÇÃO DO POÇO

7.1 - Com base na descrição das amostras coletadas, nas informações do

diário de perfuração e nos resultados da análise granuiométrlca deverá ser montado o

perfil construtivo do poço pela empresa contratada, definindo-se a posição e o

intervalo de colocação dos revestimentos, filtros, pré-filtro, bem como o(s) intervalo(s)

de cimentação do poço.
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7.2 ^ A deserição das amoátras de caltia deverá ser feita por geólogo da

empresa eòritfatada, á qual forhèòéfá o perfil litológiGo dõ poço que deverá ser

assinado por seu responsável técnico.

7.3 - Caberá à fiscalização, a aprovação expressa do perfil construtivo do poço

a ser sugerido pela empresa contratada e assinado pelo responsável técnico da

mesma.

7.4.- Ó projeto executivo do poço, aprovado pela fiscalização deverá ser

observado e executado integralmente, não sendo permitidas modificações

posteriores.

7.5 - A colocação da coluna de revestimento (tubos) deverá ser feita de modo a

evitar rupturas ou deformações nos materiais que possam comprometer sua

finalidade ou a introdução do equipaménto de bombeamento.

7.6 - Deverão ser observadas as orientações do fabricante dos revestimentos e

filtros para correta utilização dos mesmos.

7.7 - Nos rosqueamentos das varas de tubos cegos deverá ser utilizada pasta

de silicone para garantir a estanqueidade da coluna de revestimento nos horizontes

indesejáveis do aqüífero.

7.8 - Ao longo da coluna de tubos e filtros deverão ser utilizados

centralizadores, com espaçamento de 20 em 20 m, para que a mesma mantenha-se

equidistante da parede dó poço, facilitando a descida do pré-filtro.

7.9 - A colocação do pré-filtro deverá ser feita em etapa única de modo a

formar anel cilíndrico contínuo entre a parede do poço e a coluna de tubos e filtros.
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7.10 - Na colocação do pré-filtro deverá ser utilizado o processo de contra-fluxo

ínjètãdò de lama. O cascalho deverá descer por meio de tubulação guia de 1 Vz em

aço galvanizado até 12,00 metros do fundo do poço. A triedida em que o pré-filtro for

descendo, deverão sèr retirados os tubos guias de duas em duas varas, ou de 12,00

ém 12,00 metros, para garantia de uma perfeita acorhodação do cascalho.

7.11 - Os trechos do espaço anelar do poço acima do pré-filtro, e do espaço

anelar entre o tubulãò e a parede do furo deverão ser cimentados com calda de

cimento puro comdensidade de 1,83 g/cm^ de modo a serem preenchidos totalmente.

A calda de cimento deverá descer pelo mesmo tipo de tubo guia usado para o pré-

filtro.

7.12 - Se for necessária uma cimeritação superior a 30 metros, entre a coluna

de revestimento e a parede do poço, a mesma deverá ser feita, de acordo com o

fabricante dos revestimentos e filtros, em etapas sucessivas através da utiiização de

tubulação guia para descida da calda de cimento. Estas etapas não deverão

ultrapassar alturas de 30m e entre elas deverá ser aguardado um período de 12

horas, que corresponde aproximadamente à cura da cimentação anterior.

8. LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO

8.1 - A limpeza do poço deverá ser efetuada com compressor de ar, instalando-

se a base do tubo de descarga a 02 (dòis) metros do fundo do poço. O bombeamento

será contínuo até a completa rehioção dos resíduos do fluido de perfuração.

8.2 - O desenvolvimento deverá ser executado através do método de "air-lift",

tendo-se o cuidado de não se colocar o tubo injetor na frente dos filtros. Deverão ser

feitas etapas de bombeamento de 30 (trinta) minutos, alternadas com paralisações de

10 (dez) minutos objetivando-se provocar o fluxo e réfluxo da água do aqüífero(s). O

desenvolvimento deverá ser completado com a utilização de agentes químicos

dispérsantes (polifosfàtos) para facilitar a remoção das argilas.
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8.3 - A depender das características locais do aqüífero a ser explotado, poderá

ser exigida a còmplemèntação do desenvolvimento do poço com bomba submersa.

8.4 - O desenvolvimento será considerado concluídò quando for atingida uma

turbidez igual ou menor que 5,0 UNI (unidade hefelométríca de turbidez) e o

conteúdo dé sólidos for inferior a 10 (dez) mg para cada litro de água extraída e

límpida.

8.5- Os exames de turbidez e conteúdo de sólidos serão realizados por

iabòratório idôneo.

8.6 - Durante o desenvolvirhento deverão ser medidos os valores de nível

estático, nível dinâmico e vazão de borhbeamento do poço.

9. TESTE DE BOMBEAMÉNTO E RECUPERAÇÃO

9.1 - O equipamento utilizado para teste de bombeamento deverá ser uma

bornba SUbrnèrsã, dimensionada para vazão superior a de produção do poço,

estimada em 15 m^/h; ou ainda compressor de ar de alta potência.

9.2 - O teste de bombeamento só poderá ser iniciado após o término da etapa

de desenvolvimento do poço. Não será considerado como teste de vazão, o

bombeamento Com bomba submersa que resultar na produção de água fora das

características estabelecidas no item 8.4

9.3 - A empresa contratada deverá fornecer tubulação de descarga necessária

áo escoamento da água do bombeamento de modo que não haja possibilidade de

interferência no teste

9.4 - Na instalação do equipamento de bombeamento para teste do poço,

deverá ser colocada tubulação auxiliar destinada a medir os níveis de água durante o

bombeamento e a recuperação.
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9.5 - A medição da vazão deverá ser feita pelo método vólumétrico com tambor

de 200 litros, aferido se a vazão do poço estimada no tèste de bombeamento for

inferior a 30.000!/h. Caso contrário as vazões deverão ser aferidas através do método

dé medidor dè orifício circular.

9.6 - A tubulação de descarga d'águá deverá ser dotada de válvula de

reguíàgerti sensível e de fácil manejo, permitindo, assim, controlar e manter constante

a vazão nas etapas de bombeamento.

9.7 - Antes de iniciar o bombeamento, o operador deverá se certificar de que

o nível em que se encontra o poço é realmente o nível estático.

9.8 - As medidas do nível d'água no poço devem ser feitas com precisão

centimétfica'.

9.9 - A empresa deverá dispor de equipamentos necessários para garantir a

continuidade da operação durante o período do teste.

9.10 - Deverá ser exécutado teste de vazão contínua, com duração mínima de

24 horas, sendo o tempo total definido pela fiscalização. A vazão de bombeamento

poderá ser redefinida pela fiscalização, após observar o desenvolvimento do poço.

9.11 - As medidas de nível de água no poço, durante o bombeamento, devem

ser efetuadas nas seguintes freqüências de tempo, a partir do início do teste:
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Período (min ) Intervalo de leitura

(min)

0-1 d 1

10-20 2

20-50 5

50-100 10

100-500 30

500-1000 60

1000-em diante 100

9.12 - Durante o teste, uma vez terminado o bombeamènto do poço, deverá ser

imediatamente iniciada a medição de recuperação de nível, com freqüência idêntica a

do item anterior.

9.13 ^ O resultado do teste de produção do poço deverá ser apresentado em

modelo fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL, totalmente e corretamente

preenchido e assinado pelo responsável técnico pelo poço da empresa contratada.

10 - SERVIÇOS COIVIPLEMENtARÉS

10.1 - Após inteirãmeríte construído, o poço deverá ser completamente limpo,

retirando-se todòs os máterlais estranhos. Inclusive ferramentas, madeiras, cordas,

fragmentos de qualquer natureza, cimento, óleo, graxa, tinta de vedação e espuma.

Em seguida o poço deverá ser desinfetado com solução de cloro.

10.2 - A solução de cloro, utilizada na desinfecção do poço tubular deverá

estar em concentração tal que, quando aplicada, se obtenha no poço um residual de

50 mg/l de cloro livre, devendo permanecer em repouso durante 2 (duas ) horas, no

mínimo; e bombeado por 8 (oito) horas para retirado do material.
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10.3 - Quarenta e oito horas após á desinfecção do poço deverá ser feita a

coleta de arhòstras dá água para exames físico-químicos e bacteriológicos, na

présençá da fiscalização. Para tanto, o poço deverá estar com descarga livre por um

tempo niíhimo de duas horas.

10.4 - Deverão ser cóletadás duas amostras, uma para cada tipo de exame de

qualidade da água (físico-químico e bacteriológico), a ser realizado e levado para um

Laboratório idôneo.

10.5 - Após concluídas todas as etapas de construção e testes de produção do

póço, o mesmo deverá ser lacrado com cap parafusado, de maneira a impedir atos de

vandalismo ãté sua utilização définitiva.

T0.6 - Uma vez concluídos todos os serviços do poço, deverá ser construída

uma lâje de concreto (traço 1:2:3), com 1,00 metro de lado, envolvendo o tubo de

revestimento. A laje deverá ter declividade de 2%, do tubo para a borda e fornecer um

ressalto periférico de 10 cm sobre a superfície do terreno.

11. CONCLUSÃO E RECEBÍIVIENTO DO POÇO

11.1- Somente será passível de recebimento provisório o poço que tiver as

fases construtivas aprovadas pela fiscalização de acordo com o projeto definitivo.

Constituem motivos para o não recebimento do poço:

a) Não cumprimento do projeto executivo do poço;

b) Não introdução no espaço anelar do volume de pré-filtro calculado no

seu projeto executivo;

c) Perda do poço por deficiência operacional ou do equipamento

durante a perfuração não tendo sido atingidos a profundidade ou o

diâmetro aqui previstos;

d) Isolamento inadequado do aqüífero superficial e/ou aqüíferos

indesejáveis;
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e) Deficiência de produção de água decorrente de má conclusão do

poço;

f) turbidez súperior a 5,00 UNT ou produção de areia superior a 10

(dez) mg/I.

g) Colapso dó poço, rompimento de revestimento, infiltração pelas luvas

dó revestimento;

h) Não atendimento às obrigações legais;

1) Falta do relatório técnico do poçó como especificado;

j) Não atendimento destas especificações técnicas;

k) Se a água não atender aos padrões de potabilidade estabelecidos na

Portaria n^* 2914/2011/MS.

11.2 O recebimento provisório do poço, se dará após a apresentação, pela

empresa contratada, de um relatório final, que deverá incluir o preenchimento dos

modelos da PREFEITURA MUNICIPAL de Relatório do Poço, Perfis Geológico e

Construtivo do Poço e Testes dè Produção e Recuperação, contendo todas as

informações colhidas durante os trabalhos de construção do mesmo. Neste relatório

deverão cònstár, ainda, no mínimo, as seguintes inforrhações:

• Identificação do poço;

• Coordenadas Geográficas e altitude do terreno;

• Perfis e descrição litólógica;

• Posicionamento e medidas de tubos e centralizadores;

• Nível de pré-filtro e cimentação;

• Planilha de testes de produção explicitando condições de explotação

favoráveis em termos de NE, ND e Q;

• Análise físico^química e bacteriológica;

• Relatório da instalação do poço, incluindo posicionamento da bomba,

marca modelo, características do quadro elétrico e certificado de

garantia dos mesmos;

• Termo de garantia dos serviços do poço.
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11.3-0 recebimento definitivo do poçò só será efetuado seis meses após o

recebimento provisório do poço. A empresa contratada sèrá responsável pela garantia

dos sórviços na forma dà Lei e nos limites destas Especificações Técnicas. O

recebimento definitivo do poço não exime a empresa contratada da garantia mínima

dós serviços \/álida para obras de engenharia.

São Luís, 06 de setembro de 2017.

José Jânio de Castro Lima

GEÓLOGO - GREA/PA 11962D
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ESTUDO HIPRQGEOLOGICO

Este documento apresenta as indicações sobre a viabilidade técnica da

construção" de 02 (dois) poços tubulares profundos para serem utilizados como fonte

de água para abastecer os Povoados VOLTA DA JUREMA E MUCAMBO -

Münicípio dé São João dos Patos - MA.

1. Introdução

A construção destes poços tubulares tem a finalidade de servir como fonte de

água potável para implantação dè sistemas dé abastecimento de água nos Povoados

VOLTA DA JUREMA E MUCAMBO, município de São João dos Patos - MA.

2. Clima

A região Onde está localizado os referidos Povoados e consequentemente

serão construídos os poços tubulares, apresenta o período de estiagem os meses de

maio a outubro, e o mais chuvoso, denominado na região de inverno, o período de

novembro a abril.

Segundo Kõppen o clima da região é classificado como tropical chuvoso, com

a média do mês mais frio superior a 18 °C. A época mais seca coincide com o inverno

no hemisfério correspondente; há um mês com precipitação média inferior a 60 mm; a

razão entre as precipitações mensais mínimas e máximás tem que ser inferior a 1/10.

3. Hídrogrãfiá

A região em estudo pertence à Bacia hidrográfica do Parnaiba.

O rio Parnaiba tem o padrão de drenagem, predominantemente do tipo

dendrítico; e em alguns trechos é meandrante. É um rio perene e suas cheias vão,

geralmente, de novembro a abril.
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4. Geòmorfòlògía

A região erri estudo loealiza-se em áreas onde predorTiinam Chapadões,

Chapadas e "Cuestas", com variações de cota de poucas dezenas de metros;

representadas, principalmente, por arenitos, siltitos e láteritas.

5. Geologia dá Área

Na área de estüdò, muiilcípio de São João dos Patos, ocorrem

predominantemente rochas das Bacias do Maranhão ou Parnaíba, com Idades

variando do Permiano Superior ao Carbonífero.

A estratigrafia da região, do topo para base, encontra-se da seguinte forma:

Formação Wlotuca (Permiano Superior); Formação Pedra de Fogo (Permiano

Inferior) e Formação Piauí (Carbonífero).

Forrriação Motuca: A seqüência é constituída na base por arenitos finos a médios,

róseos a esbranquiçados com grãos subarredondados a esféricos, foscos, friáveis. No

topo apresenta folheíhos e siltitos arenosos vermelho, com fraturas preenchidas pela

aragonita,calGÍfa e barita, além de níveis de sílica (LIMA & LEITE, 1978).

Formação Pedra de Fogò: é constituída por arenitos, siltitos e folheíhos que se

intercalam erri proporções variadas; os arenitos são claros, finos e muito finos,

enquanto os siltitos e folheíhos são de tonalidades vermelho - púrpura e verde, pouco

micáceos e de baixa fusibilidade. Leitos e bancos de sílex estão presentes em vários

níveis estratigráficos; ieitos de gipsita, calcários brancos e aragonitas são mais

freqüentes no topo da Formação.

Formação Piauí: A denominação de Formação Piauí, unidade litoestratigráfica do

Pensilváriiaho, deriva do terrrio "série Piauí" que foi utilizado por Smail em 1913, para

designar toda a seqüência paleozôica da bacia.
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Nas camadas da Formação Piauí foram delimitadas e estabeiecidas as

relações dè base com os arenitos da Formação Pòti e de topo com as camadas de

sílex basal da Formação Pedra de Fogo.

Nas cãmàdas situadas na parte superior da formação, denominadas

ihformalrhèhté de Calcário Mocambo, ocorre uma fauna dé invertebrados, com

trilobitas (Kegel, 1951) e moluscos (Kegel & Costa, 1951). Kegel (1952) assinalou

também, ocorrências de invertebrados fósseis na borda oesfe da bacia. A fauna

niarinhã, do Calcário Mocarhbo, foi mencionada por Mesner & Wooldridge (1964), e

analisada por Campanha & Rocha Campos (1979), Assis (1979, 1980) e Anneli et ai.

(1994). Há apenas um registro macroflorístico (Dolíanili, 1972).

As camadas da Formação Piauí foram divididas por Lima & Leite (1978) e Lima

Filho (1992) em duas partes: a inferior, constituída de arenitos róseos, médios, com

intercalações de slltitos vermelhos e verdes; e a superior, composta por arenitos

avermelhados com intércalações de leitos e lâminas de siltitos vermelhos, finos leitos

de calcários e evaporitos. Lima & Leite (1978) atribuíram à Formação Piauí um

ambierité deposicional continental do tipo fluvial com contribuição eólica, em clima

semLárido a desértico, com incursões marinhas. Lima Filho (1992) assinala sistemas

deposiciónais lacustre, deltaico, fluvial, evaporítico e marinho raso (plataforma

cãrbonática), com aridez de clima em condições severas e com a sedimentação sob

influência das variações da linha dé costa.

6. Hldrógéología

Os poços tubulares profundos a ser construídos terão como aqüífero a ser

explorado o pertencente à Formação Piauí.

Nessa região, este aqüífero é do tipo confinado, com captação a partir de 210

metros, com vazões esperadas entre 15 e 20m^/h, nível estático de 70m e nível

dinâmico de 120m.

Desta forma, acreditamos que a construção de um (01) poço tubular em cada

Povoado será suficiente para abastecer a população. Por Outro lado, é muito grande a
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probabilidãde de sucesso na construção do poço haja vista o conhecimento da

geológiá da região.

7. Gònclusões

Os poços tubulares deverão ser construídos com diâmetro final de 6" e

profundidade estimada de 3GGm e vazão esperada de 15 a 2G m%. Na profundidade

pode haver de váriàção de 25% pára mais ou para ménós, conforme especificação

técnica. Vale ressaltar, que o Projeto final de cada poço tubular deverá ser definido,

por profissional habilitado, após a realização do furo piloto (guia) e descrição das

amostras de calhas. Por fim, os horizontes indesejáveis (calcários) deverão ser

isolados para evitar a captação de água "dura".

São Luís, G6 de setembro de 2G17.

José Jânio de Castro Lima

GEÓLOGO - CREA/PA 11962D
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JÓÃO DOS PATOS

MEMÓRIA DE

PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA

POVOADO VOLTA JUREMA

SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

MEMÓRIA DE CALGULO

1.0-OBJETIVO

Dimensionar ò Sistema de Abastecimento de Água para no Povoado Volta da Jurema , na
zona rural do município de São João dos Patos -MA.

2.0-WIETA
Atender 100% da população existente neste Povoado, com água em quantidade e

qualidade, dentro dos padrões de pótabilidade determinados pelo Ministério da Saúde.

3.0-EStUDO DEMOGRÁFICO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
De acordo com levantamento topográfico e semi-cadastral realizado pela

Prefeitura Municipal de São João dos Patos -MA, o Povoado Macaúba, onde será instalado
o sistema de abastecimento d' água possui uma população de 65 habitantes para 13
residências existentes conforme tabela abaixo.

Ano População

2017 65

2018 66

2019 68

2020 69

2021 71

2022 73

2023 75

2024 77

2025 78

2028 80

2027 82

2028 84

2029 87

2030 89

2031 91

2032 93

2033 98

2034 98

2035 100

2036 103

2037 106

4.0-ALCANCE DO PROJETO
Para o dimensionarhento do Sistema de Abastecimento de Água que está sendo

projetado para o Povoado Macaúba, prevê-se o atendimento da população por um
período de 20 anos, de acordo com lei federal de saneamento básico n.° 11.445/2011 de
05 de janeiro de 2017, que em 2037 contara com uma população de 106 habitantes, para
uma taxa de crescimento anual de 2,5%.

5.0-TAXA PERCAPTA DE CONSUMO
Considerando que toda a população da área será abastecida através de rede de

distribuição de água e ligações domiciliares para todas as residências existentes, será a
ádòtado a taxa per capta de 140 litros por habitante por dia devido situar-se na zona rural,
com uma temperatura que varia de 25 a 35°C no decorrer do and.

6.0-VARIAÇÃO DE CONSUMO
Taxa Per capta (1/hab x dia) = 140
Coeficiente de vazão diária (Kl) = 1,2
Coeficiente de vazão horária (K2) = 1,5



PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS

PREFEITUÍ^ MUNICIPAL DE SAO JOAO DÒS PATOS

e.l-GONSUMO MÉDIO DIÁRIO
Gi = 65 X 140 = 9100 l/dia = 0,11 l/s
Cf = 106x 140 = 14840 l/dia = 0,17 l/s

6.2-CONSUMO MÁXIMO DIÁRIO
Ci = 9100 X 1,2 = 10920 I/dia = 0,13 l/s
Cf = 14840 X 1,2 = 17808 l/dia = 0,21 l/s

6.3-CONSUMO MÁXIMO HORÁRIO
Ci = 10920 X 1.5 = 16380 l/dia = 0,19 l/s
Cf = 17808 X 1,5 = 26712 l/dia = 0,31 l/s

7.0-CAPTAÇÃO E RECALQUE

7.1-VAZÃO REQUERIDA
Cômo no Póvoado Volta da Jurema não existe água superficial que possa ser

utilizada para o abastecimento da comunidade, e se existisse o tratamento seria multo
caro, o que inviabilizaria a execução deste projeto, a alternativa encontrada foi à fonte
de captação subterrânea, que para atender a demanda de consumo da população no finai
do plano, para um consumo máximo diário com 12 horas de funcionamento é de 2,22m®/h,
o que nos leva a propor, segundo o projeto hidro geológico anexo ao projeto, a
perfuração dé um Poço Tubular com 300,OOm de profundidade, revestido com tubos PVC
nervurado Standard de 6"

Pára o consürrio máximo diário com 12 horas de funcionamento temos

Qi = 16380/ 12 = 1365,00 l/h = 1,36 mVh Qi
Qf = 26712/ 12 = 2226 l/h = 2,22 m®/h Qf =

7.2-CARACTERÍSTlCAS DO POÇO TUBULAR
Profundidade=300 m / Diâmetro de revestimento=6"
Consideraremos p/ efeito de cálculo, a Instalação da bomba a 72m de profundidade.
Vazão prevista p/ o Início do plano =1,36 mVh, e p/ o final do plano=2,22 mVh

OBSERVAÇÕES:
Após a construção do poço tubular, deverá ser entregue ao contratante dos

sérviços (Prefeitura municipal), o relatório técnico construtivo, para verificar se a
quantidade de água produzida atende a vazão requerida no projeto. A comprovação
deverá ser feita através de um Relatório técnico assinado pelo Geólogo responsável,
contendo todas as informações colhidas durante os trabalhos de construção do
mesmo, onde deve constar: Identificação do poço; Coordenadas Geográficas, altitude
do terreno; Perfil Geológico com a descrição litológica; posicionamento e medidas de
tubos, filtros e centralizadores; Nível de pré-filtro e cimentação; Planilha de testes de
produção, explicitando condições de exploração favoráveis em termos de NE, ND,Q e
Qesp; Relatório da instalação do poço, incluindo posicionamento da bomba, marca,
modelo, características do quadro elétrico e certificado de garantia dos mesmos e
Termo de garantia dos serviços do poço.

A qualidade da água deverá ser comprovada, através de laudos com os exames
físico-químicos e microbiológicos realizado por Laboratório de instituição reconhecida
còmo Cáema, Funasa, Universidades etc. Os laudos deverão ser assinados pelo técnico
responsável pelos exames. Os laudos são para verificar se as águas produzidas estão
dentro dós padrões de potabilidáde exigidos pela Portaria N° 2.914 de 12 de dezembro de
2012 do MINISTÉRIO DA SAÚDE.

É importarite ressaltar que para a obtenção da vazão requerida no projeto é
fundamentai o acompanhamento de um Geólogo, pois caso não seja atendida as
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éspecificáções técnicas, nos aspectos relativos à perfuração do poço tubular,
produção e qualidade da água, todo o projeto fica comprometido e sujeito ao não
recebimento pela concedente.

7.3 -CÁLCULO DA ADUTORA DÈ RECALQUE
A tubulação da adutora de recalque dos poços tubulares ao reservatório de

distribuição será calculada p/ a vazão requerida de 2,22.-m^/h, que juntas atenderão a
demanda inicial dé consurho da população de projeto. Utilizamos a fórmula de cálculo de
diâmetro econômico de bressèr.

1.2 X Q'"2
1.2 X 0,000611111/2
1,2 X 0,000733333

0.02708 m
27,08 mm

ADOTA-SE PARA A ADUTORA. TUBOS PVC/PBA DN 50mm-CL 15

ADUTORA,. DIÂMETRO' MATERIAL . . EXTENSÃO (m).
PT AO RESERVATÓRIO DN 50 PVC PBA CLASSE.15 3.00

S.O-DIIVIENSÍONAIVIENTO DA RESERVAÇAO
A etapa reservação, num sistema de abastecimento de água de uma comunidade, tem

como objetivo, atendera demanda de consumo nas horas de pico, ou seja, nos horários de
maior consumo, ou ainda nos horários sazonais de controle de gastos com energia elétrica,
determinado pela CEMAR, além de:

1. Equilíbrio e segurança do abastecimento de água quanto à intermitência devido a
problemas operacionais ou falta de energia elétrica;

2. Reserva de água para combate a incêndio;
3. Manter as pressões de serviço na rede de distribuição de forma a atender todos os

domicílios igualitariamente com pressão mínima recomendada pela ABNT, além de
aumentar o rendimento do conjunto (s) elevatório (s).

O sistema proposto para esta comunidade funcionará por 12 horas diárias. Desta
forma a capacidade do reservatório para atender a população ao longo do período será de
1/5 da demanda de consumo máxima diária média, ou seja:

Para a reservação do Povoado Volta da Jurema, no início do plano, será de 1/3 do
consumo máximo diário, os cálculos indicam uma reservação com capacidade de:
•Vi = 16380/ 3 = 5.460 (ítrós = 5.46 I

Para a reservação do Povoado Volta da Jurema, no final do plano, será de 1/3 do
consumo máximo diário, os cálculos indicam uma reservação com capacidade de:
IVf = 26712// 3 = 8.904 litros = 8.90 I

Entretanto, para atender a variação de consumo e manter o equilíbrio das
pressões na rede de distribuição d' água, será construído uma estrutura de concreto prp
moldado (com pilares, vigas e laje) a ser construído na cota indicada em planta com altura
de 8,00m, para apoiar 1 (hum) Tanque Vertical de Fundo Plano, com tampa roscável
fabricado em Poiietileno cor Natural, alta resistência com capacidade para lOm®
incluindo a inst. hidráulica de alimentação em tubos PVC/PBA classe 15 com diâmetro
de 50mm e para a descida para a rede de distribuição, e extravasor, tubos PVC/PBA classe
12 com diâmetro de 75mm.

A opção p/ tanque de Poiietileno e porque ele possui um sistema de tampa
rosqueável, que proporciona um fechamento rápido e seguro evitando que a mesma caia em
função dos ventos, bem como evita a entrada de sujeira e insetos, garantindo a
conservação da água.
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9.0-REDE DE DISTRIBUIÇÃO
O dimensiòhamento da rede de distribuição de água foi calculado pelo método de

Seccíónamento Fictício. Emprégaram-se parâmetros com base nas normas brasileiras de
elaboração de projetos de sistemas de abást. de água p/ cidades até 6.000 habitantes. Os
cálculos estão em planilhas anexa e foram realizados c/ os dados abaixo especificados:
Taxa per capta 140 l/hab x dia
Coeficiente de variação diária Kl = 1,2
Goéficiénte de variação horária K2 = 1,5
Coeficiente de distribuição linear de
vazão 0,00013028 l/sxm
Extensão da rede 2.362,12 metros



PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS

9;1-QUADRO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
A rede de distribuição será Irhplantada com recursos oriundos do convênio,

conforme tabela abaixo

. REDE J. INSTITUIÇÃO MATERIAL COMPRIMENTO (m)

DN 50 1 FUNASA PVC PBA CLASSE 12 351.82

TOTAL GERAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO MACAUBA 351. 82

10.0-LIGAÇÕES DOMICILIARES
O dimensionamento do projeto foi feito para os 13 imóveis existentes. Para a

execução dás ligações domiciliares será utilizado colar de tomada com diâmetro de DE
'60mm X 1/2" e tubos e conexões de PVC soldável DN 20mm.

10.1-QUADRO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES

As ligações serão Implantadas com recursos oriundos do convênio, conforme
tabela abaixo

LIGAÇÕES 1 INSTITUIÇÃO MATERIAL 1 UNIDADES

NA REDE COM 0 DN 50 FUNASA COLAR DE TOMADA C/ DIÂMETRO DE DE 60mm X 1/2" 0

1 1 1

11.0-DIMENSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE RECALQUE

11.1-CALCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA PARAA BOMBA DO POÇO
Hm = Hg + Hf

Para a bomba dó poço PT termos:
Hg = 72 + 8,00 + 5,00= 85,00
Hg = 85,0Óm

PERDA DE CARGA NA COLUNA DA BOMBA

Diâmetro = 2" (60mm)
Q = 1,11 mVh{0,31 l/s)
K = 0,60 {F''G°)
Jo = 0,02396 m/m
Lo = 72m

hfo= 0,02396 X72 = 1,72m

PERDA DE CARGA NA LINHA DE RECALUQE

Diâmetro = 2"(50mm)
Q = 1,11 mVh(0,31 I/s)
K = 0,06 (PVC PBA)
J1 = 0,01466m/m
LI = 10,00m
hf1= 0,01466 X10,00 = 0,15m

PERDA DE CARGA NA TUBULAÇÃO DEALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO

Diâmetro = 2"(50mm)
Q = 1,11 m'/h(0,31 l/s)
K = 0,06 (PVCR)
J1 = 0,01466 m/m
LI = 14,00m
hf1= 0,01466 X 14,00 = 0,20m
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PERDA DE GARGA TOTAL

Hf = 2,d7m

Altura Mànòmetrica Total

Ht= 85,00+'2,07 = 88-m
Hm = 88m

CÁLCULO DÁ POTÊNCIA DO MOTOR

P = 0.31 X 88 + 25%
50

P = OjSS cv

DADOS DO EQUIPAMENTO:

- conjuntomotor-bomba submersível elétrico, monofásico, vazão de 1,11mVh e altura manométrica de 88,C0m
e potência de 1,5CV.

GOMO ESTE CÁLCULO É FEITO SOBRE PREVISÕES, RECOMENDA-SE QUE ESTES CÁLCULOS SEJAM
REFEITOS QUANDO DA CONCLUSÃO DO POÇO TUBULAR, CUJAS CARACTERÍSTICAS PODERÃO SER
DIFERENTES, COMO SEJAM: NÍVEL ESTÁTICO, NÍVEL DINÂMICO E PRODUÇÃO REAL DO POÇO.

São João Dos Patos-MA, 02 dé Novembro de 2017.



ESPECIFICAÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

SIStÉWIÀ DE ÁBASTEGÍMÉNTO DE ÁGUA

Récèbimènto e Aceitação dós Materiais:

Os materiais precisain sér de melhor qualidade, pois os consertos ou
substituições sâo muito onerosos.

Esta qualidade deve ser constatada na época da compra, bem como na
ocasião dó fornecimento, o material entregue precisa ser inspecionado para verificarse não
houve nenhuma avaria. Caso seja constatada falta de material ou peças quebradas deve
serfeito relato dá ocorrência no recibo de entrega do material entregue ao transportador,
anotando todas as falhas ou falto no ato do entrega do material.

TRANSPORTE:

No transporte, seja por caminhões, vagões ferroviários etc., a principal
preocupação será evitar movimentos dos tubos com choques entre os mesmos que afetam
ò integridade do rhaterial. Tais cuidados estendem-se a todas as fases do transporte,
inclusive manuseio e empiihamento no solo, mas como maior segurança.

MANUSEIO;

A leveza dos tubos de PVCfacilita o seu manuseio. Por esta razão certos
métodos devem ser evitados como, por exemplo: Deixá-los cairsobre pneus, areias e outros
materiais que amorteçam sua queda. Não devem ser usados ganchos nas extremidades dos
tubos nerh apoios pontiagudos. O correto é descarregar os tubos usando corda e rodá-los
sobre tábuas, equipamentos mecânicos sendo que a movimentação deve ser coordenada
sem golpes, choque e arrastamento. Estes cuidados devem também ser levados em conta
quando os tubos forern colocados na vala. Os tubos de pequenos diâmetros podem ser
descarregados manualmente.

EMPIIHAMENTO;

Os tubos devem ser empilhados em camadas isoladas entre siporsarrafos
de madeira com calços para evitar deslizamentos e choques. Os tubos não devem ser
cruzados e sim Justapostos. A primeira camada se apoia também sobre os sarrafos. As
pilhas não devem ultrapassar altura de 3,00m.



LOCAÇAO:

A locação será feita de acordo cóm o respectivo projeto, admitida, no
entanto, ter flexibilidade na escolha definida de sua posição, em face da existência de
obstáculos não previstos, bem como da natureza do terreno que servirá de apoio. Quaisquer
modificações serão, porém, feitassempre de acordo com a FISCALIZAÇÃO.

LOGALIZAÇÃO:

A localização deverá ser em trecho mais alto das Ruas, entretanto devem
ficar à distância de pelo menos l,ÚOm da canalização de esgotos existentes ou do local
previsto para a mesma, e sempre em cota altimétrica superior.

As tubulações parà as quais foram previstos ramais de serviços somente
para urh lado da Rua serão localizados no passeio, mantendo-se sempre que possível
afastamento de l,00m entre as tubulações e os alinhamentos dos prédios.

ABERTURA DE VALAS

A escavação será executada manualmente. A profundidade da vala é
ditada pela natureza do terreno, passagem de cargas móveis e em certos casos pela
indicação do projetista. A profundidade mínima deve ser igual ao diâmetro da tubulação
mais 0,60m.

Nos trechos em rocha dura podem ser utilizados explosivos ou
perfuràdores. O material cavado será colocado de um lado da valo de tal modo que, a borda
de escavação e o pé do rhonte de terra, fiquem pelo menos, em espaço de escavação de 30
cm. Nas grandes escavações, admite-se a colocação de escoramento contínuo, poderá ou
não serfeito, de acordo com a natureza e condições do solo, sendo, entretanto obrigatório
nos terrenos desmoronáveis e a partir de 02 (dois) metros de profundidade em qualquer
terreno, exceto rocha e moledo.

No caso de cargas móveis consideráveis, recomenda-se em geral adotar
um recobrimento mínimo de 0,80m. Em se tratando de trechos rochosos, os limites mínimos
acima indicados, de 0,60m e 0,80m, serão acrescidos para 0,80rh e l,Om, respectivamente.
Se o assentamento forfeito no espaça da calcada o recobrimento mínimo será de OAOm.

Nos pontos correspondentes às ligações dos tubos e peças, as valas são
pouco màis profundas (cachimbos) afim de serfacilitada a confecção das Juntas.

Para permitir um bom trabaiho, a largura da vala deve ser de 0,45m, no
mínimo, porém nunca inferior ao diâmetro externo do tubo mais 0,30m.

Para que as pressões sobre a tubuiação enterrada sejam menores,
recomenda-se que as valas não tenham largura muito superior ao limite mínimo indicado.



o fundo da vala deverá ser rigorosamente retilíneo, entre mudanças de direção e
deciividade.

BASE COIVÍTÍNUA PARA ASSENTAMEINÍTO DE TUBOS:

No caso em que não seja possível o nivelamento do fundo da vala entre
esta e os tubos deverão ser interpostos uma camada de terra arenosa isenta de pedras e
corpos estranhos^ com espessura de lOcm. Se o fundo da vala apresentar um solo rochoso
ou com rocha em decomposição, o camada arenosa interposta deverá ser 15 cm, no mínimo
o tubo deve se apoiar sobre o terreno deixando a bolsa ou a luva livre.

BASE DESCONTÍNUA PARÁ ASSENTAMENTO DE TUBOS:

Este tipo de base, de aplicação esporádica (terrenos inconsistentes)
réquer exame próprio da résistêncià do tubo aos esforços deflexão resultantes das cargas
permanentes e acidental devendo hàver sempre no mínirho um apoio no caso de Junta
elástica e dois em caso de Junta não elástica. Deverá haver sempre verificação de
colinearidade dós apoios e da possibilidade de movimento. A superfície de assentamento
deve abranger um arco de 12°.

DISTRIBUIÇÃO ECOLOCAÇÃO DE TUBOS:

Os tubos só poderão ser puxados ou rolados em cima de sarrafos ou
rolêtes de madeira, sendo leves, podem ser facilmente carregados. Os tubos serão
alinhados ao longo da vala ao lado oposto ao da terra retirada do escavação, ou sobre esta,
em plataforma devidamente preparada, quando não for possível a primeira solução.
Deverão ficar livres de eventual risco de choques, resultantes principalmente, da passagem
de veículos; máquinas, equipamentos e ferramentas. Antes de baixá-los à vala seu perfeito
estado deve ser verificado, bem como seu interior, a fim de ser retirado todo corpo
estranho. Se for necessário calcar os tubos, deveserfeito com terra e nunca com pedras.

A cada interrupção de trabalho a extremidade da tubulação deverá ser
fechada com um tampão, para evitar a introdução de corpos estranhos e animais.



EXECUÇÃO DAS JUNTAS:

Para uma montagem correta das juntas observam-se as seguintes
instruções:

PVC/PBA:

1 Limpar cuidadosamente, com estopa comum a bolsa do tubo
e a ponta do outro;

2 Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

3 Aplicar lubrificante (água de sabão ou glicerina) no anel de
borracha e na ponta do tubo;

4 Não usar óleos ou graxas, que podem atacar o anel de
borracha.

5 Introduzir a ponta chanfrada do tubo até afundo da bolsa.

Fazer uma marca no tubo e depois recuar aproximadamente Icm, folga
esta necessária para dllataçõo e movimentação daJunta.

ENSAIOS DA LINHA:

Antes de corrípletàr o recobrimento da tubulação, cumpre verificar se não
hòuve falha na montagem dasJuntas, conexões, etc., ou se não foram instalados tubos no
transporte, manuseio, etc. Para executar esta verificação, recobrem-se as partes centrais
dos tubos, deixando asJuntas e ligações de conexões a descobertas e procede-se ao ensaio
da linha. Este deve ser realizado de preférência sobre trechos que, para facilidade
operacional, excedem SOOm em seu comprimento, aplicando-se a tubulação, peças
especiais, etc, compreendidas nesses trechos, uma pressão hidrostática máxima, não
devendo descer em ponto da canalização a menos de Ò1 kg/cm^, e sem exceder a pressão
que presidiu o dimensionamento das ancoragens e a pressão de ensaios dos tubos na
fábrica, ou seja, a que determinou a classe dos mesmos.

O espaço compreendido entre a base de assentamento do tubo e a altura
de SOcm,acima da geratriz do tubo deve serpreenchida com aterro isento de pedra e corpos
estranhos adensados camada não superior a lOcm, o restante do aterro deve ser

feito à müneira que resulte unia densidade aproximadamente igual à do solo de paredes
da vala, e também isento de pedras grandes ou corpos estranhos.



DEMOLIÇÃO É RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO:

Apenas nas ruas pa\/imentadas onde serão assentadas as tubulações de
travessias, a recuperação é imprêscindível para permitir o tráfego normal de veículos e
pedestres. Será executada manualmente com material da própria escavação, com uma
compactação adequada, de maneira quemão danifique a tubulação.

LIMPEZA EDESIISiFECÇÃO:

Antes de colocar a rede de distribuição em serviço às tubulações devem
ser lavadas e desinfetàdòs com uma quantidade de cloro que produza uma solução de
concentração mínima de 50 mg/l. Essa solução deverá ser mantida em contato com as
paredes internas dos tubos durante no mínimo 24 horas. No fim destas 24 horas a água
deverá conter no mínirho 25 mg/l de cloro ao longo da tubulação. A desinfecçõo deve ser
sempre o que o exame bacteriológico assim o indicar.

Se, se pretende reduzir o tempo do contato pode-se utilizar uma solução
contendo 100 mg/l de cloro por um tempo de contato de 4 horas ou uma solução de 200
mg/l e um tempo de contato de 2 horas.



ESPEGiFICAÇÕES DO GLORADOR DE PASTILHAS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SÃO JOÃO DOS PATOS

INTRODUÇÃO

O Clorador de Pastilhas foi concebido pára operar em redes
préssurizadas de até 7 kgf/crrí^, para desinfecçõo dé água potável ou industrial,
utilizando pastilhas a base de hipocloritó de cálcio. De fácil instalàçao, operação e
manutenção, não requererá energia elétrica pára funcionar, utilizando a energia
hidráuiicàda fede.

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

É produzido em aço carbono com revestimento interno de resina
especialmente desenvolvida, resistente a abrasão e ataque químico do cloro.

FUNCIONAMENTO

O seu funcionamento é através de "by-pass'\ A água bruta entra no
equiparnehto sendo conduzidapara uma "CÂMARA DE EROSÃO" onde faz contato com
as pastilhas dissolvehdo-as dé forfna homogênea, produzindo uma solução de cloro
super concentrada, que será reinjetadà na rede, garantindo cloração contínua e precisa.

BAIXÒ CUSTO INICIAL

Além do baixo custo inicial, de aquisição do equipamento, não haverá
investimento com bombas, tanques de mistura, cilindros de cloro e dispendiosos
equipamentos de segurança.

BAIXO CUSTO DE INSTALAÇÃO

Como funciona através de "by-pass", em minutos se completa a
instalação do equipamento, não necessitando de fios eiétricos ou muitas tubulações e
válvulas.

BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO

Não requer mão de obra especializada. O tempo entre recargas pode
ser de horas a dias, sem necessidades de misturas ou diluições de produtos químicos.



bastando que o operador, utilizando EPrs abasteça corri as pastilhas de hipoclorito de
cálcio o reservatório do equipamento.

MANUTENÇÃO

Por ríõo possuir partes rhóveis não requer manutenção periódica,
bastando uma simples lavagem córh água para eliminar ós resíduos das pastilhas que
eventualmente não tenham sido dissolvidos.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Pressão máxima de operação: 7,0 kgf/cm^
Vazão de água àtravés do equipàmento: > 400 l/h
Calibraçõo da dosagem de cloro: através de ajustes da válvula de
ajuste fino.

RECOMENDAÇÕES

Observar o sentido do fluxo na instalação;
Observar sempre a vedação toda vez que colocar novas pastilhas e
garantir que não exista escape de dr.
Apresentando resíduos não dissolvidos de pastilhas, lavar o interior do
equipamento antes de coiocar novas pastilhas.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

1. Fechar válvula de ajuste fino e válvula de isolamento, instaladas
antes de depois do TP35, respectivamente, depois da bomba ter sido
desligada.

2. Abrir-a váivúla de descarga da tubuiaçõo de saída, (nunca feche
todas as válvulas, póis poderá haver um aumento de pressão no
interior do equipaihento).

3. Retirar a tampa superior dó TP35, eliminar resíduos de pastilhas e
lavar com água o interior do equipamento.

4. Recarregar com pastilhas de hipoclorito de cálcio e fechar a
tampa, verificando a estanqueidáde.

5. Fechar a válvula de descarga.

6. Abrir totalmente a válvula de isolamento.



7. Abrir a válvula de ajustamento fino, rétornando-a para a posição
anteriormente calibrada.

8. Observar se não existe vazamento de água na tampa.

9. Medir o residuai de cloro na água após alguns minutos.



ESPECIFICAÇÕES DO COBiCULO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGÜA

SÃO JOÃO DOS PATOS

INTRODUÇÃO

A presente especificação contém iriformaçôes técnicas dos materiais e
mõo-dé-obra que serão utilizados na construção de um abrigo (cubículo) de alvenaria de
tijolo cérârhicopara proteção do quadro de cómándo èlétrico de um conjunto motor-bomba
sübmersível.

SERVIÇOS PRELIMINARES.

O local onde será edificado o abrigo será limpo e preparado para locação da
obra, utilizando materiais adequados a este serviço como sarrafos e tábua nas dimensões
apropriadas.

SERVIÇOS EM TERRA

A seção dà vaio será (40 x 40) cm, seguindo rigorosamente a locação do
projeto anexo. O fundo da vala será compactado rriahualmente com maço de 30 kg. O
reaterro de nivelamento e regularização da área de construção será com o material retirado
da própria escavação. Se necessário com material arenoso importado.

FUNDAÇÕES.

O alicerce será com pedra bruta dé resistência, com argamassa mista de
cimento, areia e barro no traço 1:4:4, atentando para não deixar brocas. O baidrame
também será com pedra bruta de resistência e argamassa, no mesmo traço, com
dimensões de (40 x 20)cm, utilizando-se tábuas como guias para alinhamento e
nivelamento, conforme projeto arquitetônico.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

A estrutura da obra, pelo seu porte pequeno, terá apenas cinta inferior em
concreto armado. O concreto estrutural será no traço 1:2,5:5 (cimento, areia e brita). Com
seção de (10 x 10)cm, construída à altura de 2,10m e sobre o baidrame. Aferragem será
composta de 4ferros corridos de 4,6mm e estribos a cáda 25cm comferro CA-60 de 4.2mm.



ALVENARIA

Em tijolo Cerâmico de furo com dimensões de mercado, a parede terá 10 cm
de espessura, (1/2 vez) Com prumo, esquadro e alinhamento em consonância com normas
da construção cMI. O tijolo será assentado cOm argarhassa mista de cimento, areia e barro,
no traço 1:4:4; Corh as amarrações recomendadas pelas normas técnicas de construção.

COBERTURA.

Será em concreto armádò pré-moldàdo na espessura de 8cm.

INSTALAÇÕES ÉLÉfRíCAS

Os élètrOs-düto serão do tipo garganta, de 3/4" para a iluminação e rígido
de 1" para aliméhtaçãó dó quadro de comando elétrico da borhba, todos embutidos na
parede. A tomada é o interruptor serão de etnbutir. A luminária interna será do tipo globo,
com lâmpada incandescente de 60W. As luminárias externos serão com proteção contra
roubos, em ambas as fachadas.

O quadro elétrico ou chave magnética será afixado na parede por meio de
parafusos, em número de quatro, deforma segura, prevenindo contra possíveis quedas.

ESQUADRÍAS E COMPLEMENtOS

A porta será de ferro, com chapa na parte inferior e ferro redondo na parte
superior^ èspaçados em 5 cm, para ventilação do quadro elétrico, com dimensões de (0,80
x2,10}m, com caixa, dòbrádiça e fechadura do tipo trinco, corh.maçaneta de bola

REVESTIMENtO

Nas faces de parede, tanto interna cómo externa, será aplicado o chapisco
de cimento e areia, no traço 1:3.

O reboco deve ser do tipo paulista, embaço troado, usando argamassa de
cimento e areia no traço 1:8, na espessura de 25mm, sem ondulações.

PISO

O contra piso será de concreto não estrutural no traço 1:4:8 (cimento, areia
e brita preta), nivelado, com espessura de Sem. O acabamento será do tipo cimentado semi-
áspero no traço 1:3 (cimento e areia média), com espessura de 20 mm.



PINTURA

tanto a face da pàfede interna quanto externa, será aplicada três demõos
de hidra cor branco, utilizando fixador para melhor aderência no reboco.

Na esquadria de metalon, aplicar-se^á esmalte sintético, em 2 demõos.

SERV10S CÓMPLEMENTARES

Para melhor proteção do abrigo, em volta será construído uma calçada de
proteção com largura de 30 cm e altura de 15 cm, revestida corh argamassa de cimento e
areia no traço l:4(ciméntbe areia). Nasfaces laterais do abrigòserão instalados elementos
pré-moldados vazados, (0,50xO,40)m, conforme projeto, para melhorar a circulação de ar
nó interior do cubículo.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA.

Após conclusão da óbra, será exécütada a limpezafinal para entrega dos
serviços, com a retirada de todos os materiais considerados sobra de obra.



}

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DA

CERCA DÊ PROTEÇÃO DO SISTEMA

-ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA;

AGOSTO/2017



ESPEGIFIGAÇÕES TÉCNIÒAS DA CERCA DE PROTEÇÃO DO SISTEMA
A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO CONTÉM INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

E MÃO-DE-OBRA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO
SISTÉMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÃGUA. .

1.0-ÈSTRUTURA DÈ CONCRETO ARMADO:

1.1 Para susténtar as 2 folhas do portão de acesso ao sistema, será

Construído 2 Piláres de concreto armado fck=25MPa (preparo com betoneira),

Inclusive formas. A seção será de (0,25x0,25x2,50m). A ferragem será composta de

04 ferros corridos de 10.0 mm e estribos a cada 15 cm com ferro CA-60 de 5.0mm.

2.0-GERCA DE ARAME FARPADO:

2.1-Cerca cóm mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, lOxIOcm,

espaçamento 3m, cravados 0,5m, cornil fios de arame farpado n° 16 15x17

3.0-ESQUADRIA:

3.1- Fornecimento e assentamento de portão de acesso ao sistema medindo

4,00x1,80m, com 2 folhas de 2,00m x 1,80m, sendo que em 1 folha, terá também um

portão menor de 0,80x1,80m para acesso à pedestres, em tubos e chapas de ferro

galvanizado incluindo porta cadeados e cadeados, guarnições e ferragens,

proteção com zarcão e pintura em esmalte sintético. Os portões serão fixados nos

pilares, (ver dimensão no projeto).

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, AGOSTO DE 2017.



PREFÉITURÀ MUNICIPAL DÈ SÃO JOÃQ DOS PATOS
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP'óSóóS-OOO

WWW.SAOJOAObOSPATQS.MA.GQV.BR

ESPÊCIFICAÇÕÊS TÉCNICAS
DA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
PRÉ-MOLDADO H=8m

PARA UM TANQUE DE POLIETILENO CAPACIDADE 10m'

DEZEMBRO/2017



iPREFElTURA MUNICIPAL DÉ SAO JOÃO DOS PATOS
Avenida'Getúlio Vargas, Í35 - Gentrb. CEP65665-000

WWW.SAOJOÃGDOSPATQS.MA.GOV.BR

ÉSPÉCIFIGAÇÕES TÉGNIGAS DA
ESTRUTURA DÈ GONGRETÓ ARMADO PRÉ-WIÒLDADO H=8m

PÁRA UM TANQUE DÈ POLIETILENO GAPAGIDADE 10m^

A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO CONTÉM INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS
E MÃO-DE-OBRA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO
armado PRÉ-MOLDADO PÁRA 1 TANQUE DE POLIETILENO GAP. 10 M^ A SER CONSTRUÍDA
NO sistema SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, SENDO NO POVOADO VOLTA
DA JURÉMA LOCALIZADO NA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA. CONFORME
•PROJETO Técnico anexo.

t-SÉRVIÇOS PRÉLIMINÀRES
1.1-LO0AÇÃO DA 'OBRA - está deverá sèr feita seguindo rigorosamente o
projeto arquitetônico, com nívélamentó e alinhámenfo perfeitos, utilízando-se
materiais adequados e resistentes a empenos Ou deformações em função das
intempéries. O gabarito será de madeira de lei, tábuas e sarrafos com
espessuras apropriadas para este tipo de obra.

2 - INFRA-ESTRUTURA

2.1- ESCAVAÇÃO DE VALAS, deverá ser executada na profundidade recomendada
p&\o laudo de sondagem. As demais dimensões serão as indicadas no projeto
arquitetônico com 10 cm de acréscimo nas medidas para facilitar a colocação e
escoramento dos painéis de formas. As faces de cada vala escavada deverão ser
bem aprumadas prevenindo quanto a desmoronamento. No fundo de cada vala
será feito um apiloamento c/ maço de 30 kg para melhorar a resistência do solo.

2.2-CONCRETO, será corh resistência equivalente ao fck= 20IVIpa. A sua
aplicação será feita conforme recomendações técnicas das normas brasileiras. A
ferragem será em aço CA-50. A planta estrutural, será de responsabilidade da
emjDresa de fabricação da estrutura pré moldada.

2.3-REATERRO DE VALAS, após os serviços de concretagem e desforma da
infraestrutura será feito o reaterro das valas escavadas, com o material da
própria escavação, compactado manualmente em camadas de 20cm prevenindo
quanto a recalque.

2.4-AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (com pilares,
vigas e laje, com altura dê 8,00m, para apoiar 1 (um) tanque de polietileno de alta
resistência com capacidade para lOm®,

2.5- O TRANSPORTE E O DESLOCAMENTO DA ESTRUTURA, será contratado um
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv-chi diurno. Inclusive Guindauto
hidráulico, cap. máxima de carga 6200 kg, momento máxi chimo de carga 11,7tm,
alcance máximo horizontal 9,70m,

2.6-INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA será contratada mão de obra especializada
neste tipo de montagem, para Implantação das peças da estrutura de concreto pré
moldado

2.6-FUNDAÇÃO TIPO SAPATA - de acordo com as dimensões indicadas na planta
estrutural, anexa. Obs: Será de responsabilidade da empresa de fabricação de
estruturas pré moldada.

Será construída, no entorno dos pilares, uma plataforma de proteção dos
mesmos, em concreto ciciópico,(detalhe na planta arquitetônica do
reservatório) meio-fio, alicerce, baidrame, contrapiso ou piso morto e
cimentado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

WWW.SAOJOAODOSPAT0S.MA.GOV.br

3-SUPER ESTRUTURA

3.1- CONCRETO ESTRUTURAL PRÉ-MÕLDADÓ - vigas, pilares e laje de apoio do
resefvaitóriõ serão em Goncréto pré-fàbricado eom resistência equivalente ao
fck= 20Mpa.

3-lNSTALÀÇÃO HIDRÁULICA PVC/PBA CLASSE 15 DN SOmm DA ADUTORA DE
recalque, (ÁUliflENTAÇÃO) AO TANQUE DE POLIETILENO DE lOm®

3.1 a 3.8 Nestes itens estão inseridos os tubos, conexões de PVC/PBA Soidável
classé 15 de 0 50mrh, e o tanque de poiietileno com capacidade para lOm®, que
deverá sér instalado conforme esquema hidráulico anexo.

4-lNSTÁLAÇÃÕ HÍDRÁULICA DN 75mm DO TANQUE DÊ POLIETILENO DE 20m® e 30m' À
RÊDÉ DÊ DISTRIBUIÇÃO.

4.1 a 4.7 -Nestes itens estão inseridos os tubos, conexões de PVC/PBA Soidável
classe 12 de 0 75mm, que deverá ser instalado na descida do tanque para a rede de
distribuição, conforme esquema hidráulico anexo.

5-SERVIÇOS CQWIPLEWIENTARES

5.1 - Será cònstruídá, no entorno dos pilares, uma calçada de proteção ou piso de
concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, com acabamento
convencional, e=6cm, armado em concreto ciciópico, (detalhe na planta
arquitetônica do reservatório) meio-fio, alicerce, baidrame,

5.2-LIMPEZA FINAL, Concluída todas as etapas de instalação da estrutura, será
feita a limpeza final da obra com retirada de todo matèriai e ou entulho.

SÃO JOÃO DOS PATOS, DEZEMBRO DE 2017.



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(HORA)

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUIS

REF.COLETA: MEDIANO DATA DE PREÇO :JANEIRO/2017

ESTÁbÓ.DOMARANHÃO ^
MÚNÍCÍPÍO DE SAO JOÃO DOS PATOS

PLANILHA RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO UNÍD QUANT PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1.0 POVOADO VOLTA JUREMA UND 251.000,00 251.000,00

TOTAL 251.000,00



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(HORA)

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCAUDADE : SAO LUÍS

REF.CÓLÈTA: MEDIANO DATA DE PREÇO: JANEIRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PLANILHA DE CUSTOS SINTÉTÍCA

B0l=30,40^

ITEM DESCRIÇÃO UNID QLIANT CÓDIGO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO C/BDl PREÇO TOTAL

. ^

- 01,00 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.716.88

. , 01.01

Ürripela Manual do Terreno, com raspagem

superficial m^ . 225,00 74209/001 2,58 3,36 756,97

.01.02

Placa da obra (2,00x3,00)m em chapa de aço

galvanizado m' 6,00 74209/001 250,50 326,65 1.959,91

, 02:00 CAPTAÇÃO 171.410.53

02.0Í Perfúracâo de Poco Tubular 300m X 6" und 1,00 comp. 171.410,53 171.41033 171.410,53

.

03.00 . RECALQUEÍELEVATÓRIA) - 28.424,53

. 03.01

Aquisição de equipamentos de bombeamento e

recalQue.(Elevatória) un 1,00 compos. 28.424,53 28.424,53 28.424,53

-

04.00 ABRIGO . 3.440.35

04.01 Cubículo de proteção. und 1,00 composição 3.440,35 3.440,35 3.440,35

.

05.00 RESERVAÇÃO - 24.656.02

05.01,

Reservatório de polietileno de capacidade de

10.0001, apioados em estrtura de concreto pre
moldado. und 1,00 composição 24.656,02 24.656,02 24.656,02

.

06.00 ADUTORA DE RECALQUE . 196.86

.... Ó6.01,.

Fornecimento e assentamento de tubos e conexões

de PVCPBADN50 inclusive escavação e reaterro de

vala. m 3,00 Composição. 65,52 65,62 196,86

.

.07.00 DISTRIBUIÇÃO . 14.67S.1S

Ó7.01
Aquisii^o e assetamento de tubo rígido, Classe 12,

PVC PBAJE. DN50 , m 351,82 composição 41,71 41,71 14.675,15

.

.08.00 RAMAL PREDIAL - .

. 08.01.

Ligação domiciliar comhidrômetro, em tubos e

conexões de PVC Soldável 20mm com 12m. . und Composição 296,02 296,02

09.à0 SISTEMA DE DESINFECÇÃO 272.45

09.01

Fornecimento e instalação clorador de PVCtipo

PASTILHAS a ser acoplado na adutora de recalque. und 1,00 73612 272,45 272,45 272,45

.

10.00 SERVIÇOS ÇOMPLEMENTARES. . 5.207.23

10.01

Cerca de proteção com estacas de concreto armado

pré moldado de ponta Inclinadade (10xl0x300)cm e
14 fiadas de arame parpado 16 BW6 4"x4". UND. 1,00 comDosicâo 5.207,23 5.207,23 5.207,23

TOTAL 251.000,00



ESTADO DO MARANHAO

MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS

POVOADO VOLTA DA JUREMA

í.;

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

Item Etapas
Peso Valor 120 DIAS 240 DIAS 360 DIAS

% (RS). CONCED. PROPON. % CONCED. PROPON.' % CONCED. PROPON. %
•

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,08 2.716,88 2.716,88 1,08

2.0 CAPTAÇÃO 68,29 171.410,53 171.410,53 68,29

3.0 RECALQUE/ ELEVATÓRIA 11,32 28.424,53 28.424,53 11,32

5.0 RESERVAÇAO 9,82 24.656,02 24.656,02 ' 9,82

6.0 ADUTORA DE RECALQUE 0,08 196,86 196,86 0,08

7.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 5,85 14.675,15 14.675,15 5,85

8.0 RAMAL PREDIAL 0,00 - - 0,00

10.0 SERV. COMPLEMENTARES 3,55 8.920,03 8.920,03 3,55
"

. —- -

TOTAL
SIMPLES 100,00 251.000,00 202.551,94 - 80,70 24.852,88 - 9;90 23.595,18 . 9,40

ACUMULADO 100,00 251.000,00 202.551,94 ' 80,70 227.404,82 r 90,60 251.000,00 100>00



ENCARGOS SOCrÁlSSOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(K0RA)

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCAUOADE: SAOLUIS

REF.COLETA: MEDIANO DATA DEPREÇO:JANEIRO/2017

ESTADO"DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃOiOÃO DOS PATOS

SISTEMADEABASTEOMENTODEÃGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAELEVATÓRIA

30,40!<

ITEM DESCRIÇÃO UNÍD QUANT CÓDIGO
PREÇO

LINIT/6<I0

PREÇO

unitAri
O/BOI

PREÇO TOTAL

1
Entrada da energia elétrica aérea monofásica 50a com poste de

concreta. un 1,00 9S40 877,21 877,21

2 .

Aquisi^o de transformador monofásico de dlstrlbul(ão,potenc1ade
ISkva.teiúãonomIriel de 15 kv. un 1.00 12076 . 5.000,00 5.000,00

3

Cabode alumínio NU bitola 4AWGcom almade aço p/ linha de
transrrilssão. . m 50,00 841 . . 24,33 1.216,50

4 .

Ramalde serviço monofisico em cabo de cobredè lOrhm^melo
clúrólb/metro deramal) fòrnec. de material. un 1,00 7611 5.000,00 5.000,00

5

Aquisição de conjunto moto-bomba submersivel acopiadoa motor

elétricomonofásico 220V, com vazão de até 10m'/h-. para uma
altura manométrtcade SOm.c.ae potência
estimadadel.5a2,5cv,para poço tubular profundo DN6*,bocalde
saída0de 2' un 1,00 PM 7.000,00 7.000,00

6 Instalação de conlunto motobomba submersivel de até 10 CV un 1,00 73834/001 129,08

4.59

1000

10,89

13,88

129,08

7 Cabofiexivei pvc submersivel 7S0v 2 condutores de4,0mm2 m 300,00 PM 1377.00

8

Aquisiçãodequadrodecomandoelétrlcop/acionarmotorelétrlcomono
fásicddel.5cv,lncluindòdlspositlvoelétrlcodeprotéçãocontfafaltadef
ase.térmlco.voltímetro e amoerímetro. un 1,00 PM 1.000,00

9 . Auxiliar de eletricista com encareos complementares H 8.00 88247 87,12

. 10 . Eletricista com encarRoS complementares H 8,00 . 88264 111,04

TOTAL

VALOR OA OBRA SEM BDI|R«). 21.797,95
VALOR DO BDI(Rt). 6.626,58

VALORDAOBRACOMBDI(Rt).. 28.424,53



ABRANGÊNCIA:MARANHÃOLOCALIDADE : SAO LUÍS

REF:C0LETA :"MEDIAN0 data de preço : JANEIRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO
MUMCÍPÍO DESÃO JÒÃO DOS PATOS

SIStEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOBARRILETE DABOMBA^ <

BDI 30,40%

ITEM' DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO
PREÇO

UNÍTÁRIO

PREÇO

unítãrió

/BDI

PREÇO TOTAL

- 1

Válvula de retenção horizontal,de

bronze (PN-2S),2",400P'SI,tampa'de
poVcade uniãó,éxtremidádesc/
ròscá < un 1,00 , 10408 145,11 145,11

2

Registro gaveta bruto em latão

forjado 02" REF1502-B un 2,00 6028 75,5 151,00

3

Manometro ü a Züüpsi

{Oal4kgf/cm2) d=50mm-
conexãol/4"BP$,reto,caixa e anel

em aço

estampadol020;acabamento em

pintura eletrostática em epóxi

preto. un 1,00 12899 50,55 50,55

4 Tê de ferro galvanizado de 2" un 1,00 6298 29,83 . 29,83

5

Te redução ferro galv 90' rosca 2" x

1" un 1,00 6305 29,41 29,41

6 .

Bucha de redução

def.Raívani,c/ròsca,de 1" x 1/2" un 1,00 764 4.5 4,50

7. .

Curva ferro galvanizado 90b rosca

BPS fêmea REF. 2" un. 1,00 1790 27,95 27,96

8

Curva ferro galvanizado 45e rosca

BPSfêmea RÈF. 2" un 2,00 1818 59,75 119,50
Uhiâo c/assento cênico bronze 0 2"

9 un 2,00 12428 74,76 . 149,52

io

Luva simples de ferro galvanizado

2" un 4,00 3912 15,79 63,16

11 .

l^iple ferro galvantzado,com
roscaBPSde2" un 9,00 4181 15;81 142,29

12

Tubo de aço galvanizado com

costura,c1asse

médla,DN2",E=*3,65*mm,Peso*5,l m 1,00 7696 30,15 30,15

13 .

Tubo PVC PBACl 15 JE DN 50/DE

60mm R. de água (NBR5647) m 3,00 12599 8,47 25,41

.14

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES. h 3.00 2696 13,70 41,10

15

Luvade ferro galvanizado c/ rosca
BPS de 2" (edutor) un 15,00 3912 15,79 236,85

16 .

Tubo de aço galvanizado com
costura,classe

médla,DN2",E='3,65*mm,Peso*5,l
0* KG/M (NBR 5580) edutor un 45,00 3912 30.15 1.356,75

; VALOROA OBRA SEM BDI(RS) 2.603,09
VALORDO BDI(RJ) 791,34

VALOR DA OBRA COM BDI (RJ) S... 3.394,43



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(HORA)

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE: SAO LUIS

REF.COLETA: MEDIANO DATA DEPREÇO :JANEIRO/2017

ESTADObO MARANHÃO ^
MUNICÍPIO DESÃÒJOÃÒ dos patos

SISTEMADEABASTECIMENTO DEÃGUA

COMPOSIÇÃO ANAlItICA DO ABRIGO
BDI 30,40%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGÓ/SINAPI
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

UNITÁRIO/
BDI

PREÇO TOTAL '

1.0, SEfíV/COS INIOAIS 43,68

1>1 .. Limpeza do terreno m* 9.00 73948/016 2,55 22.95

1.2 Locaccio da obra 4,96 74077/002 4,18 20,73

2.0 MOVIMENTO DE TERRA . k .. . , , 161,16

2d

Escavação manual em terra compactada
manual. m* 0.75, 93358 40.46 30,35

2:2 ADiloàmento de fundo de vala m' 2,12 73873/001 50,13 106,28

2.3 Aterro apiloado com empréstimo m' 0,80 73964/006 30,68 24,54

.

3.0 . • INFRA-ESTRUTURA 340,66

3.1 Fundação em pedra argamássada m' 0.85. 95467 283,88 241.30

.3.2 Baldrame depedra areamássáda. m' 0,35 95467 283.83 99,36

4.0 , CONCRETO ARAfADO 171,00

4.1 . Cintas de conaeto armado M 6,00 93204 28.50 171,00

5.0 ESTRUTURA EVEDAÇÕES 360,82

5.1 Alvenaria de tijolo cerâmico esp. lOcm m* 7,00 73132 43.80 306,60

5.2 Elemento vazado e=7cm m* 0,40 73937/0Ò3 136 54,22

6.0 COBERTURA 366,S3

6.1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO,
SOBRECARGA 100KGM2. VÃOS ATE
3.50M/E=8CM. C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM,
INTER-EIXO 38CM,

m' 3,05 74202/001 56,68 172.87

6.2 • Télhamento em telha cerâmica m' 3,05 94201 25.16 76,74

6.3 Estruturada madeira m* 3,05 92565 25,11 76,59

6.4, Encaliçamento de beirai m 8.60 COMPOSIÇÃO 4,69 40,33

7.0 PISOS 244,85

7.1 Contrápiso em concreto cidópico. m* 1,03 94779 24,66 25.40

7.2 Piso cimentado e=1.5cm m* 1,03 73465 23,38 24.08

7.3, Calçada de concreto n/estrutural e=7cm m* 3,51 94994 55,66 195,37

.

8.0 •' REVESTIMENTOS ' . ' . 334,54

8.1 , Chapisco m* 13.98 87897 3.34 46,69

8.2 Reboco m* 13,98 COMPOSIÇÃO 20,59 287,85

5.0 • ESQUADRIAS 413,92

9.1 Porta O.S0x2.10m de ferro completa un 1,00 73933/001 413,92 413,92

10.0 . PINTURAS 82,59

10.1 Pintura esmalte em esauádria de ferro m' 3,36 95468 24,58 82.59

10.2 Pintura a cal m* 13,98 COMPOSIÇÃO 7.46 .

11.0 , INSTALAÇÕES 218;ss

11.1

Instalação elétrica com 4 pontos de

iluminação. un 1,00 93144 118,55 118,55

VALOR DA OBRA SEM BPI (RS)-. 2.638,31
VAinRnnnni (rs) 802,05

VALOR PAbBRÀ COM BDI (R$) 3.440,35



ENCARGOSSOCIAIS'SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61X[H0RA)
ABRANGÊNOA: MARANHÃOlOCAUDADE: SAO lUIS

REF.CQICTA; MEDIANO DATA DEPREÇO :MNEIRO/2017

ESTADO DO Maranhão . ^
MUtilCiPIODESÃO70ÃÒ DOSPATOS

SISTEMA DE ABASTEOMENTO DE AGUA

- COMPOSIÇÃO analítica DO RESERVATÓRIO

ITEM DESCRIÇÃO UNÍD aUANT CÓDIGOSINAPI
PREÇO

UNITÃmo.

PREÇO

unitArio/
BDI

PREÇO TOTAl

1.0 SERVIÇOS INICUIS 225.59

1.1 Umoeza do terreno. m> 16.00 73948/016, 2.55 40.80

.1.2. . Loca cão da obra m' 21.24 73992/001 .8.70 184.79

2.0 MOVIMEMTODETERfLA 389.30

2't Escavação manual solo da 1' cataeorla. m- ' 2.43 73965/010

73873/001

103.23 250.85

2.2 Aoiloamento de fundo de vala . m' 1.44 50.13 72.19

2.2

Aterro apiloado com mUríal da

escavação. m' 2.16 73964/006 30.68 66.27

3.0 INFRA-eSTKUTURA 10.355.93

3-1 Lastro de conaeto cídóofco. esD.lOm; m- 0.20 6122 295,65 59.13

3.2

aquisição de estrutura de concreto

pr^moldddo

(c/pi fare$,víga$e!aje},c/h«d,OOm,p/Bpoí

ar l(um) tanque depoIíetUeno de alta
résístènciác/cap. lOm*. un. 1.00

P.Mwww.

setteenenhariá.co

m.br 9.500.00 7.500.00

• '3.3 -. 1

duindauto hidráulico,cap.má)dmade
carga 6200kg, momentomáximo de

carga 11,7 Im, alcance máximo

horízcntal 9,70m; índusíve caminhão

tòcopbtl6.0QÓk^pótènda de189cv»
chi diurno. h 70.00 5930 29.24 2.046.80

3.4

implantação da estrutura deconveto

Dré moldado . vb 1.00 PM 750.00 730.00

4.0 INSTALAÇÃO HIORÃUUCA 6.942.97

4.1

Cun^ 60» PVC/PBAp/ rede sgua JEPB

90g DNSO/DE GOmm
Tubo PVC/PBACI1S p/ rede agua J£

DN 50/DE eOrmi

um. 2.00 1645 11.37 22.74

4.2. M 12.00 12599 8.47 101.64

4.3

Aquisição deTanquede Polletileno

Verticalde Fundó Plano,com tampa
roscãvel, alta resistènda com cap.P/
l'Om'. und 1.00 PM . 5-200.00 5.2DO.OO

4.4

Curva90e PVC/PBA p/ rede agua JE PB
90>DN50 /DEeOmm. und 1,00 1845 11.37 11.37

4.5 -

Tubo PVtVPBAaiS p/rede agua JE DN

50/OE SOmm und . 12,00 12599 7.90 94.80

4.6.

AdaptadorPVCSoIdivel^angeslivTesp/
C(.D'áe'uaDE60mmx 2". und 1,00 69 36.92 36.92

4.7 Abracadelra tíDO D2"cotnDaráFíjsos. und 3.00 396 2.52 7.96

4.8

Montagem e assenttuboS PVCjunta

elastlca,Dr^Omm[
OURPVC;auPVCDEFOFO,ouPRFV]p/agu
atubos e conexões de PVC M 3.00 7388B/0D1 1.13 3.39

4.9

Aquislç3odeadaptadorPVCsoldável,long

o,cómflangelivre,85mm x3'. para
caixa d'' aeua und 3.00 74 190.38 571.14

4.10

Aquisição de Registro gaveta bruto em

latão foriado,bitala3*(REf1509) und' 2.00 6012 289.52 579.04

4.11

Aquisição de

adaptador,PVCPBA,bolsa/rosca, JE, DN
75 / DE BSmm. und 4.00 1824 26.54 108.16

4.12

Aquisição de Tubo PVC

PBÁ,ClASSE12JE,DN7S/DE85mm,rede
ãgüa(NBR 5647) m. 9.00 9346 14.52 130.68

4.13

Aquisição de curva

PVC/P8AJE.P8,90grauS,DN75/DE85m
m.bára redé aeua Inbr 10351) und 2.00 1824 26.54 53.08

4".14 ,

Aquisição abraçadelra tipo

0,emaçòp/fuaçãòdetubos,DN3"com
parafusos déTixacão. . und . 3.00 398 3.62 10.86

4.1S

Montagem e assentamento de tubos

PVCjunta elastica,DN75mm

(0URPVC,ouPVCDEFÓF0,0UPRFV)p/3g
uá tubos e conexões de PVC m 9.00 73868/002 1.51 13.59

5.0 . SERVIÇOS COMPIEMENTARES 994.20

5.1

Execução de passeio (calçada de

pfoteçlojou pisodeconcretocom

concretomoldado intaco,Teito
emobra, acabamento

convencionaf.eaõcm. armado. m' 21.23 94992 45.18 959.17

5.2 Umoeza final da obra •m' 21.23 9537 1.65 35.03

VALOROAOSRA SEM BOIIRSJ 18.907.99
VALORDO BOIira) 5.748,03

VALOROAOBRACOM Bm(RIL__u_. 24.656,02



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(HORA)

ABRANGÊNCIA : MARANHÃO LOCALIDADE: SAO LUIS

REF.COLETA : MEDIANO DATA DEPREÇO : JANEIRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO
MÜNÍCÍPIODÉSÃO JOÃO DOS PATOS

SISTEMA DEABASTECIMENTO DEÁGÜA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA CERCA DEPROTEÇÃO

BDI. 30,40^

ITEM ' DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO/SINAPl
PREÇO

UNlTÁRi

0

PREÇO

UNiTÁRIO/B
Dl

PREÇO TOTAL

1^0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 200,00

1.0

Construção de 2PiIares de concreto

arrhado(0,20x0,20x2,50rrí)fck=20MPa para

fixação do portão de acesso ao sistema.

m^ 0,10

COMPOSIÇÃO 2.000,00 200,00

2.0 CERCA DE ARAME FARPADO 2.508,80

2.1

Aquisição e Instalação de Cerca com mourões
de concreto,seção"T"ponta

inclinada,10xl0cm,espaçamento3m,cravados

0,5m,comllfiosdearamefarpado ns 1615x17 m 56,00 74142 004 44,80 2.508,80

3.0 PORTÃO DE ACESSO 1.284,48

3.1

Fornecimento e assentamento de portão de

acessoao sistema em tubos e chapas plana de

ferro galvanizado medindo

4,00xl,80m,íncluindoguarnições,cadeadòs e

ferragens. m^ 7,20 68054

74145001

153,33 1.103,98

Pinturaesmalte fosco,2 demãos,sobre

süperfície metálica,inciuso 1 demão dé

fundoa nticorrosivo.utilizaçãoderevolver (ar- m' 14,44 12,50 180,50

VALOR DA OBRA SEU BDI(RS); 3.993,28
VALOR DO BDI(RS) 1.213,96

VALÒR DA OBRA COM BDI (R$}..-......._. 5.207,23



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(HORA}

ABRANGÊNCIA : MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUIS

REF.COLEtA : MEDIANO DATA DE PREÇO : DEZEMBRO/2016

ESfAbO.DO maranhão
MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS MA

SISTEMADEABASTECIMENTO DE ÁGUA

COMPOSIÇÃO analítica REDEDE DISTRIBUIÇÃO PyC PBA CL15 DN50

BDI. 30,40%

líEM DESCRIÇÃO . , UNID QUÁNT
CÓDIGO/

SINAPI

PREÇO

UNÍTÂRI

0

PREÇO

UNITÁRIO/
BDl

PREÇO

TOTAL

1 Locação dè rede. m 1,00 73610 1,05 1,05

2
Escavação manual de vala em solo de 1^

categoria.
0,32

93358 25,00 8,00

2 Tubo de PVCPBAJE CI-15, DN 50 m 1,00 89449 12 12,00

3

Assentamento de tubos e conexões de PVC

PBA CI-15 DN-SO m 1,00 73888/001

73964/006

1,12 1,12

4 Rèaterro de valas. m' 0,32 30,68 9,82

VALOR DA OBRA SEM BDl (RS) 31,99

VALOR DO BDl (RS) 9,72
VALOR DAOBRACOM BDl (R$) 41,71



V.

ESTADO DO MAfWJHÃÒ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

otíetotobra = SISTEMA SIMPUFIGADO DE ABASTECIMENTO

local/lrnplanta^= SédeMunicipal dé SÃO JOÃO DOS PATOS-.ftM'' i'? í
proponente/proprietaio =Ptéf. Municipal deSÃO JOÃO DOS PATOS - Ma

ENGARGÓS SOCIAIS'SINAPIMA
GRUPO

Al Previdência social

A2 Fundo de aarantia Dortemoo de serviço 8.00®/g

A3 Salário Edücacêo. . 2,50®/o

A4 Sérvicb Sociai da indústria (SesH . 1.50®/o

A5 Serviço Nacional de Aorendizaoem industriai (Senail 1.00®/o

A6 Serviço de Aooio a Peauena e Média Emoresa íSébrae) 0.60®/o

. A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Aaráría flncra) 0,20®/o

A8 Seauro contra acidentes do trabalho fINSSt Risco arave 3.00®/o

A9 Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário - Se'coricl

A TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBM AS INCIDÊNCIASDE A 16,80®/»

B1 Reoouso sernanal e feriados 17.91®/»

B2 Feriados . 3.96®/»

B3 Auxilio-enfermidade 0.91®/»

B4 13® salário 10.87®/»

85 Licenca-oaternidade 0.08®/»

B6 Faltas justificadas. Dias de chuvas e outros 0.72®/»

B7 Dias de Chuva 1.62®/»

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0.12»/»

B9 Férias Gozadas 9.29®/»

B10 Salário Maternidade 0.03®/»

B11

B12

B TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBM AS INCIDÊNCIASDE B 45,51®Á

Cl Aviso prévio indenizado 6,13®/»

02 Aviso prévio trabalhado 0,32®/»

03 Depósito por despedida injusta 50®Asobre ÍA2+(A2xB)] 5.21®/»

04 Férias indenizadas 4.81®/»

05 Indenização adicional 0.52®/»

0 TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBM ÁS INCIDÊNCIASDE C 16,99®/»

Dl Reincidência do Gruoo A sobre 0 Grupo B. 7.77®/»

D2

Reincidência do Grupo A sobre a\nso prévio trabalhado e
reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado. 0.54®/»

D TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDÊNCIAS 8.31®/»

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA 87,61®/»



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(HORA}

ABRANGÊNCIA : MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUÍS

REF.CÒLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO : DEZEMBRO/2016

ESTADO DO IViARANHÃO
MUNfCÍPIO DETIMBIRÀS MA

SISTEMA DEABASTECIMENTO DEÁGUA

COMPOSIÇÃOANAÜTIGA.REDE DE LIGAÇAO DOMICILIAR DEAGUA

BDI. 30,40%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUÁNT
CÓDIGO/

SINAPI

PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

UNITÁRIO

/BDI

PREÇO

TOTAL

1 Escavação manual de vala. (0,30x0,30)m. m^ 1,08 93358 40,46 43,70

2 Colar de Tomada de PVC de DN-50. un 1,00 1419 10,82 10,82

2 Adaptador de PVC de 1/2" x 20mm un 3,00 107 0,71 2,13

3 Curva de 90° de PVC Soldável de 20mm. un 1,00 1955 1,42 1,42

4 Tubo de PVC Soldável de 20mm. m 12,00 9867 2,37 28,44

5 Registro de PVC de esfera de 1/2" un 1,00 6036 6,48 6,48

6 Joelho de PVC Soldável de 20mm un 1,00 3542 0,39 0,39

7 Joelho de PVCLR de 1/2" x 20mm un 1,00 3543 1,43 1,43

8 Torneira de ponta de PVCde 1/2". un 1,00 11822 17,03 17,03

9 HIDROMETRO un 1,00 115,17 115.17 115,17

VALOR DA OBRA SEM BDI ÍRSÍ 227,01
VAÍ.OR DO BDI ÍRSI 69,01

' VAI OR nAORHAOOM RDIIRfil 296,02



objeto/obra =iSIStEMA SIMPLIFICADO DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA

local/implántaçâo = ZonaRural do Município de São João dos Fatos >
MA.

PROPONENTE-PREFEITÚRA WIUNICIPAL DE SÃÓ;üÒÂO DOS PATOS

GOMPOSIÇÃO DE BDI (%) =;
discrimInaçAo • V , ' , '(%)

GRUPO: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL .1

- Despesas Administrativas 4,01%

, ^ Total desté grupo- 4,01%
GRUPO: SEGURO E GARANTIA- il '

- Garantias 0,40%

Total désté grupo = 0,40%
GRURp'::RISCO "

- Riscos e imprevistos 0,56%

Total deste grupo = 0,56%
GRUPO:'DESPESAS FINANCEIRAS > ,

- Despesas financeiras 1,02%

Total deste grupo = 1,02%
GRUPO; LUCRO .

- Lucro 6,80%

Total deste grupo = 6,80%

GRUPO:TRIBUTOS (PIS, CONFINS. ISSQN e COMPLEMENTAR) i • • ;
- PIS 0,65%

- CONFINS 3,00%

- ISSQN) 5,00%

- OPRB 4,50%

Total deste grupos 13,15%

' TpTAL-pOBplS/CPRB={[(1+AC+S+R+G)i{14-DF).(1+L)]/(1.-l)}-1) = 23,98%

TOTAL DO BDI C/CPRB = {[(1+AC+S+R+G).{1i;PF):(1+L)]/{1-l)} - 1) = . 30.40%

OBS:SÈRÂ ADOTADO VALOR 30,40%

vaCorèsdebdipoktipodeobra' /' ,' 1

TIPO DE OBRA 1 QuartIl •, Médio u SQuartll

Construção de Edifiaos 20.34%'. 22,12% 25.00%

Construção de Rodovias e Ferrovias 19,60% 20,97% 24,23%

Construção dêRedesdeÁbastecimertto deAgua,. Coleta de Esgoto e Cohstruçães Cone/atas 20,76% • '24,18% 26,44%,

Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica 24,00% 25,84%. 27,86%

PlanilIradaCuryaABC-Sérviços 24,00% , ,, ' 25,84% 27,86%

Foméelmentó de Materiais e Éqwpaméntos 11,10% 14,02% 16,80%

A'fórmula abaixofoi idilizada para cálculodo BDIdas faixasacima relacionadas, devendoser adotada comopadrão.
BDI» {I(1*ÃC*S*R*G}.(1*DF).(1*L)Jf(1-l)} • 1

Onde:

AC" TAXA DEADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
S= TAXA DE SEGUROS;
R" TAXA DE RISCOS;
Go TAXA DE GARANTIAS;

DF" TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS;
L" TAXA DELUCRO/REMUNERAÇÃO;
1" TAXA DEINCIDÊNCIA DEIMOSTOS (PIS, CONFINS a ISS}.

UMtns oe TAXASirmeiiANTa da composição do bdi/oinstkucao oe rodovias enusovtAs

Item comoortente do BDI Mínimo Médio . Márámo -

AdnrlnlsUocão Central 3.8000». 4.0100% '4.6700%

Seguro e Garantia 0.3200» . 0.4000% 0.7400%

•, Risco - .1 o.sooo% 0.5600% 0.9700%

Despesas fínaneeirós' 1.0200% 1.1100» 1.2100» ..

lucro •" . . S.6SOO% •7,3000% • 8.6900% .

" " Tributos: PIS,CONFIHS è ISSQN . .. . 7.3100% . " . 7J900% 73SOO%
^ TOMl . . .19.6000%. 203700% 24.2300»



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

POVOADOS Volta da Jurema e Mucambo.

REFERÊNCIA DE PREÇOS; SI-SINAPI=MAIO/2017 SE-SIESPO 2017 BDI=30% CA-CAEMA2017 OR-QRSE2017

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃODOS SERVIÇOS ÜND QUANT.
PREÇO

UNIT TOTAL

1.1 Canteiro de poços

1.1.1 SE-Ò10555
Mobilização e dèsmobilização de equipamentos
(perfuratriz, íen^entas e materiais). Km, , 545,00 4,00 2.182,18

r.1.2 SE-24020I Abrigo provisório e nivelamento dá'perfuratriz und. . , 2,00 335,40 670,80

1.1.3 SE-240204 Escavação dos tanques de canaletas dè lama m^ .11,47 66,72 765,23

1.2 Serviços dè Pérfuração

1.2.1 CA 240301
Perfuração em sedimento no diâmetro de 17 1/2"

de 0 a lOm m 10,00. 150,36 1.503,60

1.2.2
CA 240312

Perfuração em sedimento no diâmetro de 8 1/2"

de.lOaSOOm m 290,00 165,55 48.009,50

1.2.3
CA 240323

Reabertura em sedimento no diâmetro de 12 1/4"

de 10 a 300m m •290,00 180,70 52.403,00

1.3 Serviços dé Revéstimcntos .e Complementação

1.3.1

bh-

M02300104
. «

Fornecimento de tubo PVC Tipo Geomecânico
Reforçado m 210,00 113,63 23.862,30

1.3.2

liC-

M02300204

<

Fornecimento de filtro PVC Tipo Geomecânico
Reforçado m 90,00 141,65 12.748,50

1.3.3 SE-240410 Instalação do revestimento. m 300,00 20,64 6.192,00

1.3.4 CR 6293
Fornecimento e instalação de Tampa de Fundo ( CAP) de
PVC Geomecânico 6". un 1,00 200,20 200,20

1.3.5 CA 249002
Fornecimento e instalação de Guias Centralizadores, de
ferro galvanizado de 12" x 6". un 15,00 100,72 1.510,80

1.3.6
MERCADO Fornecimento e instalação de tampa do poço em ferro

galvanizado, vaáida, de 6". un 1,00 154,65 154,65

1.3.7 SE-240416 Fornecimento e instalação do pré-filtro. 21,00 413,89 8.691,69

1.3.8 CA 240422 Execução da proteção sanitária do poço. m3 0.80 684,89 547,91

1.3.9 SI-9863
Fornecimento e instalação de tubo de recarga em PVC
Roscável de 2". m • 11,00 77,40 851,42

1.3.10 GR 6299 Laje de Proteção, conforme especificções técnicas
und 1,00 259,44 259,44

2.4 Serviços de Limpeza, Desenvolvimento, Teste de Produção e Desinfecção

2.4.1 CA 240425 Limpeza, Escoyamento e Pistoneamento h . 24,00 122,16 2.931,84

,2.4.2 CR 5032 Desenvolvimento com coinpressor h 12,00 122,16 1.465,92

2.4.3 GR 5032

Teste de Vazão com bomba submersa e gerador (24
horas) m^ . 24,00 122,16 2.931,84

2.4.5 CA 240446 Desinfecção do poço m' 8,14 46,14 375,56

. 2.4.6 MERCADO Analise Físico Quimica e Bacteriológica da Agua und. 1,00 251,71 251,71

1.5 Serviços Complementares

1.5.1 SI 9860
Tubo de recarga para cõmplelação do pré-filtro em PVC
DN 50, roscável, com liivas em aço galvanizado m 12,00 33,37 400,44

1.5.2 MERCADO. Relatório técnico do poço tubular und 1,00 2.500,00 2.500,00

f . ^ TOTAL GERAL 171.410,53
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0l$CRIML'<UÇ4l):

PROJETO DE ABASTECIMENTO'LOCAÇAO GEOFERENCIADA
D' AGliA TERRENO/ABRIGO/P.T ERESERVAÇÂO

PROPRIETÁRIO;
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ELtTRODirtO0.V4'
^'AirABAOCONI
VfOTO-BOMBA

(E-MBUT. NA PAREDE
E NO PtSO)

CORTE CD

REBOCOLISO

PINTURA HIDRACOR

BR/\NCA

OBEIRAL

PLAIvJTA
^\bad(a
\

lAJEPECONCRCrO

ARMAPO

CORTE AB

-VEMÜACEMAR LEGENDA INST. ELETRICA
FIOS F/iSE, NEUTRO. RETORNO E TERRA NO INT. DO EEETRÜ

ELETRODUTO E.MBimPO NO I*1S0.

ELETKOOUTO ENTBUTIDO NA PAREDE OU L-AJE.

YONI. INTERRUPTOR ETEIMADA A1.31 DOPISO BNA
..^MESMA PRUMADA ITO. DEl.UZNAPAREDEA1.8n DOPISO..

QUADRO DECOMANDO EMBUTIDO NA PAREDE

ELETRODUTO0 1*

VEM DA CAIXA DE

MEOItíOTKlFÁSlCA

BEIRAI.

Q-M- QUADRO DEMEDICAO MONOPtólCOPADR<\0CCMAR
CZÍ EMBUTIDO NA PAREDE

PLANTA DE
COBERTURA

LArcDE CONCRFIO ARMADO
LAJE DE CONCRETO ARMADO

FERROLHO COM

PORTA CADEADO

REDOCOUSO

riNTUlU^ HIDRACOR

BRANCA

FACHADA

LATERAL

PARRAS DE lM/4-

CHAPA PE FERRO

S!/8*,PINTURí\ESMAI
simEncoAZUL del

FACHADA

PRINCIPAL
1

PREFEmJRA MUNICIPAL DE SAO JOÃO OOS PATOS

PnOPRIETARIfl:

PREFEmiRA MLNiaPAL DE SÃOJOÃODOS PATOS-MA.

RESP. TÉCNICO P/ PROJETO:

1/50 AGOSTO / 2017

PROJETO DE ABASTECIMENTO °7bÜigo PARA OQLADRO
D' ÁGLA de gomando DA BOMBA

LOCAUDAOF: PnVILVDO VOLTA DA JUREMA

DESENHO:
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04/07
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PORTAODE ferro MED. 4,00 Xl,8Üin DE
ACKSOP/ VEÍCULOS (MANUTENÇÃO)

IPORTÃODE ACESSO P/PEDESTRE

BAIXA Ò,80Xl,8flni
/ 1

/ 0.eo,'.l,50m

Lq,^

CERCA DE ARAME

FARPADO C/11 [-lADAS

ESTACA DE CONC. DE PONTA
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4,00 X l.eOín IPILAR DE CONC ARMADO
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ABIUCO DO QU.ADKO
DECOM-ELCTRICO

3
PREFEmJRA IVIUNIIGPAL DE SAO JOÃO OOS PATOS - IVfA.

PROJETO DE ABASTECIMENTO CERCA DE PROTEÇÃO
D ÁGLA DO SISTEMA

PROPRtnARIO:

DE PREFEmJRAMUNICIPAL DESÃOJOÃODOS PATOS - MA.

1/50 AGOSTO/2017

DISCRIMlNAÇAl):

RESP. Tt&MCO:
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ILIRY GUSTAVO
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02/13



filtro PVC/T?-=
DN 2" ^

Proteção
Sonitârig

h=1Om,

filtro

ViglA

LATERAL

Tub. de
siçoc de

BARRILETE (CAVALETE)

POÇOTÜBÜLAR 6"' x300 m
NOTA-° detalhamento da complementaçAo.oue consiste

*NA ESPECIFICAÇÃO FINAL DOS DIÂMETROS DE ALARGA
MENTO, DEFINIÇÃO DOS TIPOS, INTERVALOS E COLOCA
ÇAO DOS REVESTIMENTOS, PRÉ-FILTROS E CiMENTA-
DEPENDEM DA PERFURAÇÃO FURO PILOTO COM-
ANÃLISE DAS AMOSTRAS DE CALhfA E RESULTADO DA
PERFILAGEM GEOFÍSICA.

Í2)

vista SUPERIOR

>.y "'

t
jj-

RELAÇÃO DE PEÇAS P/ BARRILETE (CAVALETE) P/ DIÂM. PE 6"
[TEM DESCRIÇÃO DAS PEÇAS MATERIAL QUANT.

1 UJE DE PROT. SANITÁRIA EM CONC. (1,00x1,00x0,201 01 pç
2 TAMPA P/ POÇO 0 6" EM CHAPA DE FERRO
3 "abraçadeira de ferro P/ EDUTOR

FERRO 01 pç
FERRO Õ1 pç

4 LUVA 0 2" FoGo 04 pç
5 BUCHA DÊ REDUÇÃO 0 1 x 1/2"

' D TUBO DE FERRO MALEÂVEL GALVANIZADO 0 2"
FoGo 01 pç
FoGo 3,Q0m

7 CURVA MACHO 90" a 3" FoGo 01 pç

8 MÃNÕMÊtRÒ P/ PRESSÃO 0 a SOmco 0 1/2"
9 NÍPLE DUPLO 0 2"

DIVERSOS Oj pç
FoGo 09 pç

10 TE REDUÇÃO 0 2" X 1"
Ti ÜNIÃO 0" 2" '

FoGo 01 pç
FoGo 02 pç

12 REGISTRO DE GAVETA C/ ROSCA FÊMEA 0 2"
13 TET" 2"

FoGo 02 pç
FoGo 01 pç

14 VÁLVULA DE RETENÇÃO 0 2" FoGo 01 pç
15 COTOVELO 45* 0 2"

"I6 LUVA DE REDUÇÃO 0 2"
FoGo 02 pç
FoGo 01 pç

17 TUBO PVC/PBA CL 15 e 50mm PVC 6,00m

PREFEmJRA MlNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA.

Projeto de Abastecimento D Agua barrilète de montagem
POÇO TUBULAR 6" x 300m

PREFQIUU MUNICIPAL DE&U) JOÃO DOS PATOS - MA.

1/50 lURY GUSTAVO

rovojdoyoll<i Jü Jumn.1 n'

04/07

AGOSTO/2017
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VISTA PRINCIPAL
IÍCLAL.Í V/,J

PREFEITURA lUUMCPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA.
I TtniLO: " .

PROJETO DE ABASTECIMENTO °RESERVApÂO
. EST. DE CONC. ARMADO PRÉ-MOLDADO

D AGUA CAPAClDADE=10m=/T8m.
PROPRICTARIO:

PREFHIURA MUNKiPAL DESÃOJOÃO DOSPATOS - IVIA.

R£SP. TÉCNICO P/ PROJCTO:

J/50 _„J agosto/2017 | ""ilIRV GUSTAVO
05/07
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PREFEfriJRA MUNICIPAL 0E SÃO JOÃO DOS PATOS - MA.

PROJETO DE ABASTECIMENTO locação GEOFERÊNCIADA
D' ÂGLA TERRENO/ABRIGO/P.T ERESERVAÇÃO

PROPRIFTARIOi

PREFEITURA MLNICPAL DE SÃOJOÃO DOSPÀTÓS - AU.

RESP. TÉCNICO P/ PROIETO:

J../50.
AGOSTO/2017

LOMUDADEl

POVOADO VOLTA DA JUREMA

urSCMI»:

ILIRY GUSTAVO
01/07



PORTAOde ferro MED.4,00X1.80mDE
ACESSO P/ VEÍCULOS (MANUTENÇÃO)

PORTÃODE ACESSO P/PEDESTRE

CERCA DE ARAME

FARPADOC:/ li [•ÍÁDAS

p. BAIXA DE FERRO 0,8ÜXl,80n>

/ o.so
í

K.l.SOm

Elv-

ESTACA DE CONC. DE PONTA
INCLINADA DE 0,10x0,lü.\2,50ir

-f.ooxi.eou IPILAR DE CONC ARMADO

0 20

.MEDINDO 0,20x0,20x2,50m.
0.2Ü CORTE AB

ACESSO AOSISTtMA
8'

BLOCO DE CON

0,30 X0,30 X0,60ii

PiLir Je coiK. armado

0,25x0,25x2,50m,

PILAR DECONC.ARMADO T/TCT' A A T
MEDINDO Ü,20x0,20x2,50m, V iD i jt\ J/ixV^iN i /\JL

POR TÃO DE PERRO MED.4,00 xl,80m DE ECTACA DE CONC DE PONTA
ACESSO P/ VEÍCULCS (MANUTENÇÃO) INCLINADA DE 0,10x0,10x2,50m

n<ETO

1 -.J s-..., , 1 > -S—4 S-

.. 1 j . h - ,* i 2 *— 1 '
1 -f -« s »- 1 .j r —»• >í-$- « 1'—,j

f -*.-4—4—-V -f 5_<. -j —f •7-

*- í -jí yí í - j t —-i—1—* a-... i- • 1 •> 8

1 LI 1 i
PORTAO DEACESSO P/PEDESTRE • 'b
DE FERRO 0,80 X l,80m

»l=

CERCA DE ARAME

FARPADO C/ 11 FIADAS

Poftgú de acesso para veículos
(manutenção) de Ferro 4,00 x l,f!üm

Portão de acesso p/pcdestrc

TfXDN:5nan

UN*

CaL"''<la frontal
lOTiO XC5Üm~~

Z na
ACESO AO SOTHMA

iBtaá- 2

•nmnxmr

C,\r.X.A DE
RECKIROS

ADRtGOOOQU.ADBO
DE CX)Sl. ELETOCO

PREFEmjRA MLNICPAL DE SAO JOÃO OOS PATOS - MA.

PROJETO DE ABASTECIMENTO

DÁGLA

OISCRIMtXAÇitU:

CERCA DE PROTEÇÃO
00 SISTEMA

PROPftJFTÀRIO:

DEPREFEiniRAMUNiaPALDESÃOJOÃO DOSPATOS - MA.

lOCAUOAOE:

PftOJCTO: RESP. IfCNICO: PRMCIU N*:

02/13
1/50 AGOSTO / 2017

ÜESFXHO:

HJRY GUSTAVO



ELEreoDcrroK.v-í*
VAI rARAQCONI

MOTO-BOMBA

(E-VÍBUT. NA PAREDE
E NO PISO)

CORTE CD

08EIRAL

VEMDACEMAR

ELElEODUTQg 1

VEM DA CAIXA DE

MEDIG^OTKIFASICA

te

LAIEDECONCUCTO

ARMADO

CORTE AB

•: LEGENDA INST. ELETRICA
~| IIT FIOS FASE, NEUTRO. RCTOKNOE TERRA NO INT. DO ELEFRO

EUETRODUTD EMPUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAP.EPEOU LAJE.

^ -'"^J^CONJ. INTERRUPTOR ETOMADA AT.ai DO PISO ENA
sj. i- ",- UMESMA PRUMADA RO.DEl.UZNA PAREDE Al.SO DO PISO.

QUADRO DE COMANDO EMBUTIDO NA P/\FEDE

BEIRAL

y %v PLANTA
^ t^BADCA

PLANTA DE

COBERTURA

REBOCO LISO

PINTURA HIDRACOR

BRANCA

QJ»'- QUADRO DE MEDICAO MONOFASICO PADR/\0CEMAK
I í EKÍBUTIDO NA PAREDE

UAIEDE CONCRETO ARMADO
LAJE DE CONCRETO AR.MADO

f

FERROLHOCOM

PORTACADEAPO

REBOCOMSO

PINTURA (ÜDRACOR

BRANCA

FACHADA

LATERAL

n?

BARRAS DE lM/4'

CHAPA DE FERRO

SI/B",Pl.NrnjRAFSMAl

SINTÉTICO AZUL DEL

FACHADA
PRINCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO OOS PATOS
TiniO:

PROPIllET/iniOi

PREirmJBA MUNieiFALDE SÃOJÓÃO DOSPATOS-MA.

RESP. TÉCNICO P/ PROJCTO:

1/50 AGOSTO / 2017

PROJETO DE ABASTECIMENTO "bRÍGO PARA OQLADRO
D ÁGLA de comando DA BOMBA

POVUTDO VOLTA DA JUREMA

DFSEMIO:

lURY GUSTAVO
04/07



DN 2"

0^ í
Tub. de

de
filtro PVC/RèE

Prot&çac
Sanitária

h—lOm.

VISTA

LATERAL

12 11

0

BARRILETE (CAVALETE)

' ' POÇO TUBU^ m
NOTA-Q detalhamento da complementaçao.que consiste

*NA especificação FINAL DOS DIÂMETROS DE ALARGA
MENTO, DEFINIÇÃO DOS TIPOS, INTERVALOS E COLOCA
ÇAO DOS REVESTIMENTOS. PRÉ-FtLTROS E CIMENTA-
DEPENDEM DA PERFURAÇÃO DO FURO PILOTO COM-
ÂNÁUSE DAS AMOSTRAS DE CALHA E RESULTADO DA
PERFILAGEM GBPFISÍCA.

VISTA SUPERIOR

kiis:ziiil
1 \ ?—ílí' 1 í

—

V '.H ^ J

RELAÇÃO DEPEÇAS P/ BARRILETE (CAVALETE) P/ PIÂM. PE 6"
ITEM DESCRIÇÃO DAS PECAS MATERIAL QUANT.

1 LAJE DE PROT. SANITÁRIA EM CONC. (1,00x1,00x0.20) 01 pç

2 TAMPA P/ POÇO 3 6" EM CHAPA DE FERRO
3* ABRAÇADEIRA DE FÈRRO P/ EDüTOR

FERRO 01 pç
FERRO Q1 pç

4 LUVA 0 2" FoGo 04 pç
5 BUCHA DE REDUÇÃO 0 1" x 1/2"
6 TUBO DE FERRO MALÉÂVEL GALVANIZADO 0 2"

FoGo 01 pç
FoGo 3,00m

7 CURVA MACHO 90' 0 3" FoGo 01 pç
8 MANÕMETRO P/ PRESSÃO 0 a 50mca 0 1/2"
9 NÍPLE DUPLO 0 2"

DIVERSOS 01 pç
FnGo 09 pç

10 TE REDUÇÃO D 2" X 1"
n UNIÃO 0 2"

FoGo 01 pç
FoGo 02 pç

12 REGISTRO DE GAVETA 0/ ROSCA FEMEA 0 2"
13" TE 0 2'"" •

FoGo 02 pç
FoGo 01 pç

14 VÁLVULA DE RETENÇÃO 0 2" FoGo 01 pç
15 COTOVELO 45* 0 2"

16 ""luva de redução s 2"
PoGo __02.PÇ
FoGo Õ1 pç

17 TUBO PVC/PBA CL 15 0 50mm PVC 6,00m

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO OOS PATOS - MA.

Projeto de Abastecimento D Água barrilete de montagem
POÇO TUBLTLAR 6" x 300m

PREmanu municipal desaõ joão dos patos - má.

1/50 MJRY GUSTAVO
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VISTA PRINCEPAI
EíCAüV ]/7j

OaiDâDI: ^ ^

PREFETRIRA MLMCPAL DE SAG JOÃO DOS PATOS - MA.
fÍTLiLO; ~ ' '

PROJETO DE ABASTECIMENTO DiscitiumçAoi
EST. DE CONC. ARMADO PRÉ-MOLDADO

CAPACIDADE=10nn^/T 8m.

PRQPRirrAnini

PRBFElftJRAMUMaPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS -AIA.

RESP. TCCMIC» P/ PROJETO:

1/50
UAIA:

AGOSTO / 2017

RESERVAÇÃO

LOCAIIDADFN:

URY GUSTAVO
05/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

WWW.SAQJQAODQSPATQS.MA.GQV..BR

PERFIL ÈSQUEMÁTIGO DÈ POGO TUBULAR SÃO JOÃO DOS PATOS • MA

Tubo de boca

o;20m

Tubulação de reposição dé cascalho

Laje de proteção sanitária - (1x1x0,2m)

Selo sanitário ánelar

COISIVEISICÕES

P.1 - Diâmetro de perfuração = 17 1/2"
P.2 - Diâmetro dê perfuração = 12 1/4"
0.1 - Diâmetro de conclusão = 6"

Sga -Pré-filtro

pl-l] - Filtro Tipo Geomecânico Reforçado

- CImentação

-Revest Tipo Geomecânico Reforçado

José Jânio de Castro Lima

CREA 11962 D/PA

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Teie/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



N=9273250

N=9273000

N=9272500

r

POÇO PROJETADO
•C«iC772II9

RESERVATÓRIO a 10 M'
TORRE a e METROS

PROFUNDIDADE o 300 M

LEVANTAMENTO EM UTM -23M

DATÜM-WÓS84

Povoado - Volta da Jurema

Município - São João dos Patos - MA
Total de Residências -13

N=9273250

N-9273000

£ DA ea Mi • A Df^ATAfM POR COV/VEIODFUNAâA

E DE n Mi • A eCR AIPIATADA POA PREFEITURA

COTAKMVB. O^EJA

• PEaDEWM [pi pOTJDeSAlWRSaDENQAS

escoA CAâAMraM

PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS • MA

CNPJ: 06.062.038/0001-33

SISTIhA Ce AMTECUEKTO ce Aoua

ftifrr GUSTAVO

t»nfc>mLRAiAwapAtc<ÊJflJateex»PATca

fVJflAteK*
01



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^DCA.IWIA
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 IMM

Conselho Regional de Engenharia è Agronomia dò Maranhão

1. Responsável Técnico

lURY GUSTAVO MENDONÇA DE SOUSA

Título profissional: ENGEÍJHEIRO CIVIL

^ 2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

AVENIDA GETÚLIÒVARGÃS

Complemento:

Cidade: São João dos Patos

País: Brasil

Telefone: (99) 99986-2016

Contrato: Não especificádo

Valon R$ 3.500,00

Ação Institucional: Outros

. - - 3. Dádds dá Obra/ServIço

Bairro: CENTRO

UF: MA

Página 1/2

ART OBRA / SERVIÇO

NO MA20170122023

RNP: 111480654-4

INICIAL

INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

N®: 135

CEP: 65665000

Emall:

Celebrado erri; 12/09/20Í7

Tipo decóritratante: PESSOA JURÍDICA DE DlRElfÒ PUBLICO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DÉ SÃO JOÃÒ DOS PAtOS
POVOADO MUCAMBO E VOLTA DA JUREMA

Complemento:

Cidade: São João dos Patos

Telefone: (99)99966-2016 Emall:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 6.576409 Longitude: 43.491639

Data de Início: 06/ii^oi7 Previsãodetérmino:08/lo/20i6

Finalidade; Saneamento básico

4. Atividade Técnica • :

Bairro: ZÒNA RURAL

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

N®: S/N

CEP: 65665000

1 -ATUACAO

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA

41 - ORÇAMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0421 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM

FIBRAS SINTÉTICAS

41 - ORÇAMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0421 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM
FIBRAS SINTÉTICAS

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. •> #A0"435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

41 - ORÇAMENTO > ATIVIDADES DE A;R.T. -> #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Í2 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #81105 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/
FINS INDUSTRIAIS

41 -ORCAMENTO>ATlVIDADESDEA.R.T.-> #81105-INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO

P/FINS INDUSTRIAIS

Quantidade

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Unidade

un

un

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

- 6. Declarações ^

un

un

un

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

• • 7. Ehtidadè de Ciasse •

ABES/MA - ASS.BRAS.ENG.SANIT. E AMBIENT

6. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informações acima

.de.

Local dala

9. Informações

.de.

lURY GUSTAVO MENDONÇA DE SOUSA - CPF: 603.263.013-61

PREFErrURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - CNPJ:

06.089.668/0001-33

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Aautenticidade desta ART pode ser verificada em: https-y/crea-Ria.sltac.coiii.br/pubIícc/, com a chave: 0xY96
Impresso em: 15109/2017 às 09:67:42 pon, ip: 187.40.72.226



t Anotação de RéspohsabílidadeTécnica- ART ^DCA_IWIA
Lei n^ 6.496, de 7 de dezembro de 1977 I l#H

Conselho Regional dé Engenharia e Agrònòmia do Marànhão

10. Valor

Valor da ART: R$81,53 Pago em: 12/09/2017 Nosso Número: 83Ò1062178

Página 2/2

ART OBRA / SERVIÇO

NO MA20170122023

INICIAL

INDIVIDUAL

Aautenticidade desta ARTpoda ser verificadaem: https://crea-ma.sitac.com.br/pubiicQ/, com a chave: 0xY96
impresso em; IS/oa/ZOl? às 09:57:42 por:, ip: 187.40.72.226



NASA/ Ministério da SaúdeFundação Nacional de Saúde

Convênio FUNASA n." CV 0093/16, que entre sicelebram AFUOTAÇÃO NACIONAL DESAÚDE -
FUNASA e o RIÜNICEPIO I>E SÃO JOÃO DOS PATOS /MA na modalidade de SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.

AFUNDAÇÃO NACIONAL DESAÚDE - FUNASA, criada pela Lei n° 8.029 de 12 deabril de 1990, com Estatuto
aprovado pelo Decreto n.° 8.867^ de 14 de julho dè 2016, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ/MF

sob o'n;° 26.989.350/0001-16, sediada no Setor de Autarquias Sul - SAS, Quadra 4; Bloco "N", 5.® andar, na cidade de

Brásííià/DF, doravante denominada CONCEDÈNTÈ, riésté ato representada por seu Presidente, ANTONIO
HENRIQUE DE CARVALHO PIRES, portàdor da Carteira de Identidade n.° 2951610, expedida pela SSP/PI e do

CPF/MF n.® 767.810.894-04, nomeado pela Portaria n.® 1.472, de 14 de julho de 2016, da Casa Civil da Presidência da

República, publicada noDiário Oficial da União n® 135, de 15 dejulho de2016 e o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS/MA, comsedena(o) AV GETULIO VARGAS - SÃO jOÃO DOS PATOS/MA, inscrito no CNPJ sob o n®
06:0891668/0061-33, dorávanté denominado CONVENENTE, neSte ato representado por seu(sua) Prefeito(a),

WÀLDENIO DA SILVA SOUZA, portador(a) da Carteira de Identidade n.® 5152573, expedida pelo(a) SSP-PE e do
CPF/MF n.® 022.233.444-45, residente e dohiiciliado(a) ha(o) rua padre anchieta no 90 centro sao joao dos

pátos/iííá - SÃO JOÃO DOS PATOS, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO com registro no SICONV sob o n.®
831058/2016, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar n£ 101, de 4 de maio de 2000; na Lei nS 8.666, de 21 de

junho de 1993, no que couber; Lei n® 10.180, de 06 de fevereiro de 2001; na Lei nS 11.445, de 5 de janeiro de 2007,

regulamentada pelo Decreto nS7.217, de 21 de junho de 2010; na Lei r\- 12.305, de 2 de agosto de 2010, regulamentada

pelo Decreto n~7.404, de 23 de dezembro de 2010, quando aplicável; na Lei n- 13.249, de 13 de janeiro de 2016 (PPA

2016-2019); na Lei n^ 13.242, de 30 de dezembro de 2015 (LDO 2016); na LeinS 13.255, de 14 de janeiro de 2016 (LOA

2016); no Decreto n2 93.872, de 23 de dezembro de 1986; no Decreto nS6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado

pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU n2507, de 24 de novembro de 2011; e na Portaria FUNASA nS573, de 26 de

julho de 2016, e, no que couber, nas Portarias FUNASA n® 654, de 02 de setembro de 2016, e n® 730, de 21 de setembro

de 2016, exceto nos casos de rècursos oriundos de Emenda Parlamentar; e consoante o processo n®

2510Ò.006678/2016-74, mediante àsdisposições expressas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PREMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Convênio IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO

MúmcÍPIO DE SAO JOAO DOS PATOS - ESTADO DO MARANHAO, conforme as especificações constantes
do Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo independentemente de transcrição, e a legislação era vigor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARTÍCIPES

São obrigações dos Partícipes na execução deste Convênio:

I) Da CONCEDENTE:

a) promover a opêracionalização da execução dos programas, projetos 6 atividades, mediante a divulgação de atos



noiínatívós e orientações aò CONVENENTE, bem como a análisee aprovação da documentação técnicainstitucional e

jurídica, inclusive dóí^ojéto Básico/Termo de Referência;

b)verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONVENENTE, átendo-se à documentação no que tange: à

contémpófaheidade dò certame; aos preços do licitanté vericêdòr e sua compatibilidade comos preçosde referência; e ao

fespêctivó enquadfPerito dò Objeto coriveniado com o efetivamente licitado; e, ao fornecimento pelo convenente de

declàfàção expressa firmada pòr fepresentanfe legal do órgão ou entidade convenente, ou registro no SICONV que a

substitua,- atestando ó ateiidiméhto às dispbsiçõès legais aplicáveis;

c)-'ácòmpanhár è móriitòfaf a éxéciição'do objeto conveniàdo, assim como verificar a regular aplicação das parcelas de

recursos, condiciohaíndó'süa liberação ao cümprirhéntò dé metas previamente estabelecidas;

d) indicar servidor para acompanhamento e monitoramento da execução do presente Convênio, ao qual caberá emitir

pàrecef conclusivo acerca dá prestação de contas e da realização dò Objeto pactuádo;

e) promover a execução orçamentária e financeira necessária áo Convênio, providenciando os devidos registros nos

sistemas da União, obedecendo ao plano dé trabalho aprovado;

f) notificar o CONVENENTE, quando não apresentadaá prestação de contas dos recursos aplicadosou constatada a má

áplicação dos recursos públicos trárisferidos, e instaurando, se for o caso, a competente Tomada de Contas Especial;

g) analisar a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do Objeto deste Convênio, na forma e prazo

fixados no art. 10, §82, do Decreto n2 6.170/07 com a redação dada pelo Decreto n° 8.244, de 2014 e no art. 76 da

Fort^ia Interministèrial MP/MF/CGU h2 507/2011;

h) verificar a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, quando se tratar de obras e serviços de

engenharia.

II)'Do GÓT^NÉNTE:

a) dispòiíibilizar, por meio da intemèt, consulta ao extrato do convênio ou oütro Instrumento utilizado, contendo, pelo

menos, o Objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento dà aplicação dos recursos, bem como as

cohhatàções realizadas parà a execução do objetopactuado. Para eféitòdesta obrigação a disponibilização do extrato na
ínterriet poderá ser suprida Com a inserção de link na página oficial dó CONVENENTE que possibilite acesso direto ao
Portal de Convênios;

b) informar ao CÒNCÉDENTE quanto à celebração de outra parceria que promova ação complementar à execução do
Objeto deste convênio, apresentando cópia do instrumento e do plano de trabalho, consoante o disposto na CLÁUSULA
TÉRCÉIRA - DAS VEDAÇÕES, Inciso X, do presente Instrumento, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da nova
celebração;

c) fazer incluir nas respectivas peças orçamentárias do ente CONVENENTE os recursos previstos neste Instrumento

para répassè, nós termos do art. 35 da Lei n2 10.180, de 6 de fevereiro de 2001;

d)•inserir, regulármente; as informações é documéntos exigidos pela PortariaInterministerial MP/MF/CGU n2 507/2011,
mantendo o cadastro do Convênio no SICONV atualizado, inclusive quanto à ápresentação do(s) respectivo(s) Projeto

Básico e/ou Termo de Rèferência;

e) elaborar os projetos técnicos relacionados ao Objeto pactuado, de acordo comos normativós do programa, bemcomo
apresentar documentos de titularidade dominial da áréá de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo

órgão ambiferital competente, da esfera municipal, estadual, distrital ou federal e concessionárias de serviços públicos,



quando couber, nos termos dá legislação àplicávèl;

f) comprovar pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, nos termos do Art. 39 da Portaria

Intèrministerial n^MP/MF/CGU nS 507/2011, sendo aceita, para autorizaçãode início do objeto conveniado, declaração

do Ghefe do Poder Executivo, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que o CONVENENTE é detentor da posse

da área objeto da intervenção, quando se tratar de área pública, devendo a regularização formal da propriedade ser

comprovada até o final da execução do objeto do convênio;

g) executar é fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do Objèto, observando prazos e custos, designando

profissionalhabilitádocom a respectivaAhotáçãode ResponsabilidadeTécnica - ART, quando for o caso;

h) assègurár, nà sua integralidade, a qualidadè técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços conveniados,
em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção

dè víciós que possam comprometer a fruição do benefício pela população, quando detectados pela CONCEDENTE ou

pelos órgãos de controle;

i) realizar, sob sua inteira responsabilidade, o processo licitatório nos termos da Lei n- 8.666/1993 e demais normas

pertinentes à matéria, assegurando a suficiência do Projeto Básico/Termo de Referência, da planilha orçamentária

discriminativa do percentual de Bonificação e Dèspesas Indiretas - BDI utilizado e o respectivo detalhamento de sua

composição, por itein de orçamento ou conjunto deles, a disponibilidade de contrapartida, quando for o caso, sempre que

optar pela execução indireta de obras e serviços, bem como observar o disposto no capítulo lU, do Título Dl, da Portaria

Intèrministerial n® 507/2011, referente à composição de preços, e, ainda, as normas do Decreto nS 7.983/2013, no que

tange às obras e serviços de engenharia;

j) exercer, na qualidade de cònfratante, a fiscalização sobre o Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento -

CTEF;

k) prever no edital de licitação e no Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento - CTEF que a

resporisabilidadè pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta

finalidade, inclüsive a promoção de readequações, sempre que detectadas impròpriedades que possam comprometer a

consecução do Objeto conveniado;

1) registrar no SICONV o extrato dò edital de licitação, o preço estimado pela Administração para a execução do serviço

e a proposta de preço total ofertada por cada licitánte com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e

adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos

projetos,dos executorese da fiscalizaçãode obras, além dós boletins de medições, quandohouver;

m) fornecer à CONCEDENTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o

acompanhamento, monitoramento e avaliação do processo;

n) manter os documentos relacionados ao convênio pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que for aprovada a

prestação de contas. Na hipótese de digitalização, os documentos originais serão conservados em arquivo, pelo prazo de

5 (cincO) anos do julgamento das contas dos responsáveis da CONCEDENTE pelo Tribunal de Contas da União, findo

o qual poderão ser incinerados mediante tenho;

o) atüalizar as informações prestadas no cadastramento até que sejam exauridas todas as obrigações referentes ao

convênio;

p) préstár contas dos recursos do presente convênio destinados à consecução do Objeto;



q) ihstàürar processo administrativo ápuratório, inclusiveprocésso administrativo disciplinar, quandoconstatadoo desvio

ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do convênio,

còinunicando tal fato à CONGEDENTE;

r) operar, manter e coiisérvar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do convênio,

após ã execução do convênio;

s) garantir o pleno funcionamento do sistema implantado, quando for o 03:80;

t) estimular a participação dos beneficiários finais ria implementação do Objeto do còiívêhio, bem como na manutenção

dó patrimônio gerado por estès investimentos, qiiando for o caso;

u) áprésentar declaração expressa firmada pôr representante legal do órgão oü entidade convenente, ou registro no

SICOI^ que a substitua, atestando o atendimento àsdisposições legais aplicáveis áoprocedimento licitatório;

v) nó caso dos entes municipais e dõ Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as

entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros

pelo concèdente, como fonria de incrementar o controle social, em conformidade com a Lei n® 9.452, de 1997, facultada

a notificação por meio eletrônico;

Parágrafo Primeiro. O descumprimento de quaisquer das obrigações dispostas na presente Cláusula acarretará ao

CONVENENTE a prestação de esclarecimentos perante á CONCEDENTÉ no prazo de 30 (trinta) dias prorrogáveis
por igual período.

Parágrafo Segundo. Prestados os esclarecimentos de que trata o parágrafo anterior, a CONCEDENTE, aceitando-os,

fará constar nos autos do processo a justificativa prestada e dará ciência ao Ministério da Transparência, Fiscalização e

Controle (Controladoria-Geral da União - CGU).

Parágrafo Terceiro. Ao tottiar conhecimentode qualquer irregularidadeou ilegalidade, dela dará ciência aos órgãos de

controle e, havendo fundada suspeita decrime oüde improbidade administrativa, cientificará o Ministério Público.

CLÁUSULA TERCEIRA -DAS PROIBIÇÕES

É vedado aò CONVENENTE:

I - alterar o Objeto do Convêríio, exceto no caso de ampliação da execução do Objeto pactuado ou para redução ou

exclusão de meta, sem prejuízo da-funcionalidade do Objeto do convênio;

n - utilizar, ainda que ém caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no Instrumento,

rèssalvadò o custeio da implementação das medidas de preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de

Trabalho, hipótesena qualo CONVENENTEde verácornunicar imediatamente ao CONCÈDENTE;

in - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade

pública da administração direta ou indireta da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por serviços de

consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - realizar despesa em data anterior à vigência deste Instrumento;

V - éfétuar págainento em data posterior à vigência deste Instrumento, salvo se expressamente autorizada pela

CONCÈDENTE, déSde qUe o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência deste Instrumento;



VI - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência oü similar;

Vn - realizar despesas coiti taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou

recolhiméntos fora dós prazos, exceto no que se refere às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recursos

pela GÓNCÉDEÍ^JTE, e desde que os prazos pára pagamento e ospercèntuais sejam os líiesmos aplicados nomercado;

Vni - transferir recursos deste convênio para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres;

IX - realizar despesas com publicidade, salvO as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, desde que

devidamente justificadas, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de

autoridades ou servidores públicos e desde que previstas no Plano de Trabalho;

X - celeljrar outros Convênios com o mesmo Objeto deste, exceto quando se tratar de ações complementares;

XI - estabelecer contrato ou convênio coití entidades impedidas de receber recursos federais; e

Xn - delegar o serviço a concessionário privado em relação ao Objeto dO presente Instrumento, durante o período de

vigência estabelecido naCLÁÜSULA DÉCIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA, sendo que a desobediência a essa previsão
ensejará a extinção do Ajuste e a obrigatoriedade de devolução dos recursos transferidos.

CLÁUSULA QUARTA - DO REGISTRO NOSICONVE NO SIGA

Os atòs e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações

acerca de tomada de contas especial dos convênios e termos de parceria serão realizados no Sistema de Gestão de

Convênios e Contratos de Repasse - SICÒNV, aberto à consulta pública, por meiodo Portaldos Convênios.

Parágrafo Primeiro. Os atosque,por sua natureza, não possam ser realizados no SICONV, serãonele registrados.

Párágrafo Sêgundò. Deverão ser efetuados os respectivos registros no Sistema Integrado de Gerenciamento de Ações da

FUNASA - SIGA sempre que houver funcionalidade adequada disponível.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDICIONANTES

Pará que o presente instrumento tenha efeito deverá o CONVENENTE atender as seguintes condicionantes: apresentação

do Projeto Básicb/Termo de Referência e apresentação de informação relativa à prestação do serviço de saneamento.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

O Projeto Básico/Termo de Referência será apresentado no prazo improrrogável de 18 (dezoito) meses, nos termos do

Art. 37, §32 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n- 507/2011, devendo ser incluído em aba homônima no SICONV.

Parágrafo Primeiro. O Projeto Básico/Termo de Referência será apreciado pela CONCEDENTE e, se aprovado,

poderá ensejar a adequação do Plano de Trabalho.

Parágrafo Segundo. Constatados vícios sanáveis no Projeto Básico/Termo de Referência, estes serão comunicados ao

CONVENENTE, que disporá de prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, para saná-los.

Parágrafo Terceiro. A não apresentação do Projeto Básico/Termo de Referência no prazo previsto no caput desta

SubcláusulaPriméira ou o não atendimentodas recomendações técnicas para regularização do Projeto Básico/Termode

Referência no prazo estipulado no parágrafo segundo ensejará a extinção do Convênio.



Parágrafo Quarto. Os documentos previstos nos incisos m e IV do caput do Art. 39 da Portaria Interministerial

MP/MF/CGU n® 507/2011, que tratam da licença ambiental prévia e de coprovação do exercício pleno dos poderes

iriererites à propriedade do imóvel, poderão ser encaminhadosjuntamente com o Projeto Básico, após a celebração, no

prazo disciplinado no caput desta subcláusula, sem prejuízo do disposto no Inciso II, alínea "f, da CLÁUSULA
SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARTÍCIPES.

SUBCLÁUSULA SEGUIDA -DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DESANEAMENTO

0 CÒNVEI^r^E informará, no prázo de 90 dias, se oserviço de sanearhento básico éprestado diretamente por órgão
ou entidade integrante de sua administração ou indiretamente por mèiò de gestão associada ou de concessão.

Parágrafo Primeiro; Caso a prestação do serviço de saneamento seja mediante gestão associada, o CONVENENTE

deverá apresentar, no prázó rríéncioriado no cqpúí desta Subcláusula, o convênio de cooperação e o contrato de programa,

e se a prestação do serviço for mediante concessão apresentar o respectivo instrumento.

Parágrafo Segiindo. Na hipótese em que o serviço seja prestado indiretamente, a concessioríária deverá integrar este

Instfümento, devendo assumir, caso não esteja previsto no respectivo contrato de concessão, a obrigação de celebrar

térino aditivo ao referido contrato, estabelecendo que os investimentos realizados com recursos federais:

1 - integrarão o patrimônio do município e, em nenhuma hipótese o do concessionário;

n - não gerarão direito à indenização ao concessionário pelo ente federativo;

IH - não serão considerados na composição das tarifas do concessionário, no custo de depreciação, de amortização ou de

qualquer natureza;

IV - serãoregistrados por ambos, em item paórimohial específico; e

V - sejam excluídos do plano de investimentos da concessionária, com a correspondente compensação mediante

substituição por investimentos da mesma monta ou dedução da base tarifária.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

A CONCEDENTE, por força deste Convênio, transferirá ao CONVENENTE recursos no valor total de R$
25Ò.000;00 (duzentos e cinqüenta mil reais), sendo que a despesa a seguir descrita correrá à conta de dotação
orçamentária consignada naLeinS 13.255, de 14 de janeiro de 2016 (LOA 2016), Unidade Orçamentária 36211, Unidade
Gestora/Gestão 255000/36211.

Fònte: 6100000000 Prògrãma de Trabalho: 10511206876560021 ED: 4440 42 Plano Interno: Z3511000616 R$
250.000,00 NE n® 2016NE800205 de 11/05/2016.

Párágràfo Primeiro. As despesas decorrentes da execução do presente Convênio em exercício(s) subsequente(s),
correrão à conta de dotações orçamentárias dos respectivos exercícios financeiros, conforme previsto na Lei nS 13.249,
de 13 de janeiro de 2016 (PPA 2016-2019), sendo objeto de apostilamentó a indicação do respectivo crédito
orçamentário e a emissão de riota de empenho.

Parágrafo Segundo. Na hipótese de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo das metas constantes no Plano de

Trabalho poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade, mediante aprovação da CONCEDENTE.



CLAUSULA SÉTIMA - DA CONTRAPARTIDA

O CONVENÉNTE se obriga a aplicar, na execução do Objeto deste Convênio recursos próprios no total de R$
1.000,00 (hum mil reais), a título dé contrapartida financeira, conforme descrito rio Plano de Trabalho.

Parágrafo Único. Ós valores devérão serdépositados naconta baricária específica do Convênio, em conformidade com
os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.

CLAUSULA ÓITAVÀ - DÁS LIBERAÇÕES DÓS RECURSOS

A liberação dos recursos db Convênio obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e
guardará consonância Com as metas e fases ou etapas de execução do seu Objeto, observando a disponibilidade de
recursos financeiros, bem como as disposições do art. 54 da Pòrtária Interministerial MP/MF/CGU n- 507/2011, da
Portaria FUNASA nS573/2016 e o disposto neste Iristrumento.

Parágrafo Primeiro. O CONVENENTE deverá incluir os rècursos recebidos provenientes deste Convênio no
respectivo orçamento e, pára o caso de despesas a serem realizadas em exercícios futíiros, os recursos para atendê-las
deverão ser consigriados no plano plufianual ou em prévia lei que os autorize.

Parágrafo Segundo. Os recursos transferidos pela CONCEDÈNTE serão depositados e geridos na conta bancária
especifica do Convênio aberta exclusivamente em instituição financeira controlada pela União e, enquanto não
empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:

I - em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um
mês; oü

n - ém fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou em operação de mercado aberto lastreada em título da dívida
. pública federal, quando a utilização se verificar ém prazos menores.

Parágrafo Terceiro. Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão ser aplicados no Objeto deste
Convênio, estando sujèitos às mesmas condições de prestações de contas exigidas para os recursos transferidos, situação
na qual deverão integrar o plano de trabalho aprovado.

Parágrafo Quarto. As receitas oriundas dos rendimentosda aplicação no mercado financeiro, relacionadas aos recursos
repassados pela CONCEDENTE, não poderão ser computadas como contrapartida ofertada pelo CONVENENTE.

' Parágrafo Quinto. Para o recebimentode cada parcela dos recursos, o CONVENENTE deverá:

I - apresentar a licença de instalação ou dè operação, ou manifestação acerca de sua dispensa, conforme o caso;

n - comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada, quando couber, que deverá ser depositada na conta específica
deste Instrumento eiri conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso previsto no Plano de
Trabalho;

III - aténder às exigências pára a coritratáçao e pagamento previstas nos arts. 56 a 64, da Portaria Interministerial
MP/MF/GGU n2 507/2011, e na Portaria FUNASA n2 573/2016;

IV - estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho.

Parágrafo Sexto. A liberação das parcelas do Convênio será suspensa até a correção das impropriedades ocorridas, nos
seguintes casos:

I - quando não hoúvèr comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, constatada pela
CONCEDENTE ou pelos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal ou externo da União;



n - quando Verificados desvio de finalidade ria aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das
etapas e fases programadas ou práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas
contratações ou em quaisquer dos demais atòs praticados na execução do presente Convênio;

m - quando for descumpridã; pelo CONVENENTE, qualquer cláusula ou condição déste Convênio.

Parágrafo Sétimo. A qualquer tériipo, quaiídò detectada qualquer irregularidadena execução do Convênio, os técnicos
daCÒKCEDENTÉ,- rhediarite a emissão de parecer circunstanciado e" aprovado pelo chefe de área, poderão solicitar a
süspérísão do repasse dè recursos e ainda o blóqlieio dos recursos do ConvêniOi os'quais serão liberados se sanadas as
pehdêriciás, conforme art. i2 daPortaria FUNÀSA nS 573/2016.

Parágrafo Oitavo. Õ CONVENENTE deverá notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as
entida~des èmpfesariais com sede no município quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela CONCEDENTE,
como fôrma de incferiientar o controle social, em conformidade com a Lei nS9.452, de 1997, facultada a notificação por
meio eletrônico, nos termos do inciso XI do art. 62da Portaria Interministerial MP/Í>ÍF/CGU nS507/2011.

CLÁUSULA NONA - DOPRAZO PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO FÍSICA

Após ri liberação do recurso pela CONCEDENTE, compromete-se o CONVENÉNTÉ a iniciar a execução física do
Objeto no prazo máximo de 6 (seis) meses, proirogávél por igual período após solicitação devidamente justificada, a ser
analisada pela área técnica da CONCEDENTE, sob pena de rescisão do Convênio, salvo excepcionalidades
expressamente aceitas pela CONCEDENTE:

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO FÍSICA

A execução física do objeto do presente convênio poderá ser efetuada diretamente pelo CONVENENTE ou
ihdiretdmenté, mediante licitação oU por meio de unidade executora.

Parágrafo Primeiro. A execução física do Objeto definido neste Convênio poderá recair sobre Unidade Executora
especificai desde que:

I -haja previsão rioPlano de Trabalho aprovado;

n - a Unidade executora pertença ou esteja vinculada à estrutura organizacional do CONVENENTE, nos termos do art.
43 - A da Portaria Interministerial MP/MF/CGUn2507/2011.

Parágrafo Segundo. Na hipótèsé do parágfáfo primeiro deverão ser incluídas neste instrumento as obrigações da
unidade executora.

Parágrafo Terceiro. O CONVENENTE continuará responsável pela execução do convênio, sendo que a unidade
executora responderá solidariaifíeriténa relação estabelecida.

Parágrafo Quarto. Quando constatado o dèsvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do
convênio ou gestão firianceira do convêniò, responderão solidariamente os titulares do CONVENENTE e da Unidade
Executora, na medida de seus atos, competências e atribuições.

Parágrafo Quinto. Os atos e procedimentosrelativos à execução serão realizadosno SICONVpelo CONVENENTE ou
Unidade Executora, conforme definição contida no Plano de Trabalho.

Parágrafo Sexto. O acompanhamento, fiscalização e a apresentação da prestação de contas do convênio caberão ao
COI^NENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado somente poderão ser publicados após a assinatura do
respectivo convênio e aprovação do projeto técnico pela concedente, observando o valor máximo do convênio.



ParágVáfo Primeiró. A publicação do extrato do edital de licitação deverá ser feita no Diário Oficial da União, em
aténdimeiitó ao art. 21, inciso I, da Lei h® 8.666, de 1993, sem prejuízo ao uso de outros veículos de publicidade
usualmente ütilizados pelo converlente.

ParágràfO' Segündo. O CONVENENTE deverá incluir, nos contratos celebrados à conta dos recursos do presente
Convênio, cláusula que obrigue o contratado a conceder livre acesso aos dòcumentos e registros contábeis da empresa,
referentes ào'Objéto contratado, para òsservidófes'da CONCEDENÍE e dos órgãos decontrole, naforma do art. 56,em
confõrmidade'com o ãrt. 43, inciso XX, ambos dáPortaria Interministerial MP/MF/CGÜ n^ 507/2011.

Párá^grafo Terceiro. O GONVEÍ^NTE está oérigádo a observar, quando da execução de despesas com recursos
transferidos, às disposições da Lei n° 8.666/1993, nos termos do art. 62 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nS
507/2Ó11 e demais nòrraasfederaispertinentes.

Pàirágráfo Qüártó. Paráaquisição de bense serviços comuns, seráobrigatório o usodá modàlidade pregão, nos termos
dal.ei n210.520, dè 17 dê julho de 2002, e do regulaníento previsto ho Decreto n^5.450, de 31 de maio de 2005, sendo
utilizádá preferencialmente a sua formaeletrônica. A inviàbilidade dà Utilização dó pregãona forma eletrônica deveráser
devidamente justificada pela autoridade competerité do CONVENENTE.

Parágrafo Quinto. As atas ê as informações sobre os párticipaiites e respectivas propostas das licitações, bem como as
informações referentes às dispensas e inexigibilidades, deverão serregistradas noSICONV.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DOS PAGAMENTOS A TERCEIRÒS

Os recursos deverão ser mantidos na conta bancária específica do convênio e somente poderão ser utilizados para
págamênto de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses
previstas em lei ou na Portaria"Interministeriál MP/MF/CGU n° 507/20lie neste Instrumento.

Párágràfò Primeiro. Os pagamentòs à conta dè fecürsos do Convênioestão sujeitos à identificaçãodo beneficiáriofinal
da despesa, por CPF du CNPJ.

Párágrafo Segundo. Os atos referentes à'movimentação e ao uso dos recürsos a que se refere o caput deverão ser
realizados por meio dê Ordem Bancária de Transferências Voluntárias - OBTV, observando-se os seguintes preceitos:

I - movimentação mediante conta bancária específica para cada convênio;

n - pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços,
facultada a dispensa deste pfòcediménto nos seguintes casos, em que o Crédito poderá ser realizado em conta bancária de
titularidade do próprio CONVENENTE, devéndo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa, por CPF ou
CNPJ:

a)por áto do PRESÍDÉNTÉ DA FÜNASA;

b) na execução do Objeto pelo CONVENENTE por regime direto;

c) no ressarcimento áo CONVENENTE por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na
liberação de recursos pela CONCEDENTE e em valores além da contrapartida pactuada;

m - transferência^ em meio magnético, à da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, pelos bancos
responsáveis, das infófmáções relativas à movimentação nás contas mencionadas no inciso I deste Parágrafo, contendo,
pelò mfenos, a identificação do banco,da agência, da contabancária e do CPF ou CNPJdo titulardas contasde origeme
dè destinó, qúándo houver, a data e o valor do pagamento.

Parágrafo Tèrceirò. Antes da realização de cadapagamento, o CONVENÉNTE incluirá no SICONV, no mínimo, as
seguintes informações;

I - à dèstinação do recurso;



n - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

IH - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

rv - a meta etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

V - a comprovação do recebimento definitivo do Objeto do convênio, mediante ihclüsãõ no Sistema das notas fiscais ou
ddcúmèhtos contábeis.

Parágrafo Quarto. As faturas, recibos, notas fiscais, observando, nestas, o seu prazo de validade, e quaisquer outros
documentos comprobatórios dé despesas deverão ser emitidos em nome do CONVENENTE, devidamente identificados
com o número deste Convênio e mantidos os seus originais em arquivo, em boa ordem, no próprio local em que foram
contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pèlo prazo mínimo de 10 (dez) anos, contados da
daitá eih quefoi aprovada a prestação decontas, podendo mantê-los em arquivos digitais, se preferir.

CLÁUSULA DÉeCVÍA TERCÉIRÀ - DOACOMPAMIAMÈNTO E FISCALIZAÇÃO
I

A éxecuçãó será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do
objeto.

Subcláusüla Primeira. DOACOMPANHAMENTO È FISCALIZAÇÃO DOCONVÊNIO.

No acompanhamento e monitoramento do Objeto do convênio serão verificados:

I - a comprovação da boa e regular aplicação dós recursos, na forma da legislação aplicável;

n - a compatibilidade entre a ejtecução física do Objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os desembolsos e
pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

in - a regularidade das informações registradas pelo CONVENENTE no SICONV;

rv - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas;

V - a furicionàlidade e efetividadedo Objeto acordado.

Subcláusula Segunda. DOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOCONTRATO.

Caso a execução do objeto seja realizada indiretamente, caberá ao CONVENENTE fiscalizar, nos termos da Lei n®
8.666/93, o cumprimento do contrato devendo, ainda:

I - máhter profissional óü-equipede fiscalização constituídade profissionaishabilitados e com experiência necessária ao
acompanhamento e corittole das obras e serviços, que deverá estar presente quando das supervisões e fiscalizações
efetuadas pela CÒNCEDENTE.

II - apresentar à CÒNCEDENTE a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da prestação de serviços de
fiscalização a serem realizados, qüando se tratar de obras e serviços de engenharia;

in - verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas
especificações técnicas dos projetos aprovados;

IV - propiciar os meios e as condições necessárias para que os servidores da CÒNCEDENTE, do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União tenham livre acesso aos documentos relativos à

execução do Objeto deste Convênio, bem como aos locais de execução deste, prestando a esses, quando solicitadas, as
informações pertinentes.

Pairágrâfò Primèiro. A fiscalização do cumprimento do contrato por parte da CÒNCEDENTE se dará nos seguintes
termos:
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I - realizarvisitas ao local da execução do contrato, conforme programação específica, e caso não ocorramdeverão ser
devidamente justificadas;

n - registrarno SICONV e no SIGA,conforme o caso,os atosde acompanhamento da execução do Objeto e fiscalização
dó convênio, conforme o disposto nò art. 3^da Portaria Intèrministerial MP/MF/CGU nS507/20II;

m- podendo valèr-se do apoio técnico dé terceiros devidamentecredenciados, observandoas permissõeslegais;

IV - podendo delegar competênciaou firmar parceria com outros órgãos ou entidades, que se situem próxima ao local de
aplicação dos recürsos, para tal, observando a legislação vigente;

V - comünicar ao CONVEl^NTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de
ordem técnica ou legal, e suspenderá a liberação dos recursos, fixando prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogávelpor igual
período, para o saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos.

Parágrafo Ségundò. A execução físicà dò objeto será acompa"nhada' e fiscalizadarespondendoo CONVENENTE pelos
danos'causadòs a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo liaexecução do Convênio.

Párágráfo Terceiro. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos
servidores da CONCEDENTE, e dos órgãos de controle interno federal e externo da União, no desempenho de suas
funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos federais transferidos, ficará sujeito à
responsabilização administrativa, civil e penal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DACONTINUIDADE

Na hipótese de paralisação ou de fato relevante que Venha a ocorrer, fica facultado à CONCEDENTE assumir ou
transferir a responsabilidade péla execução do Objeto deste Convênio, de modo a evitar a descontinuidade das ações
pactuadas, nos termos do art. 43, VII, dá Portaria Interministerial MP/MF/CGU nS507/2011, sem prejuízo da apuração
de responsabilidades por eventuais danos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DECONTAS ^

0 CÓhíVENENTE deverá prestar contas dosrecursos recebidos no SICÓNV, de acordo como estabelecido nosarts. 72
a 76 da Portaria Intérmihistefiàl MP/MF/CGU nS 507/2011. O prazo para apresentar a prestação de contas é de 60
(sessenta) dias após o encerramento da vigência do Convênio, ou da conclusão do da execução do Objeto, o que ocorrer
primeiro.

Parágrafo Primeiro. A prestação de contas será composta, além dos documentos e informações apresentadas pelo
CONVENENTE no SICONV, dos seguintes documentos:

1- Relatório de Cumprimento do Objeto;

n - Nòtas e comprovantes fiscais, quanto aos seguintes aspectos: data do documento, compatibilidadeentre o emissor e
os pagamentos registrados no SICONV, valor, aposição de dados do CONVENENTE, programa e número do convênio;

m - Relatório de prestação de contas aprovado e registrado no SICONV pelo CONVENENTE;

IV - Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o Instrumento;

V - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

VI - A relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;

Vn - A relação dos serviços prestados, quando for o caso;

Vin - Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;

11



IX - Gópiàs dos despachos-de adjudicação e de homologação das licitações realizadas ou cópias dos despachos de
autorização e ratificação dasdispensas e/ou inexigibilidade de licitação, como respectivo embasamento legal, quando se
aplicar;

X - Termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE se obriga a manter os documentos relacionados ao
Convêniopelo prazo míninio de 10 (dez) anos, contados da data em qüe for aprovadaa prestação de contas;

Parágrafo Segundo. A préstação dè contas inicia-se concomitanteiriente com aTibèração da primeira parcela dos
retúrsos financeiros que deverá ser registrada pela tONCEDENTE no SICONV.

Párágrafo Tèrcéiro. A CÓNCEDENTE deverá registrar no SICONV o recebimento da Prestação de Contas.

Parágrafo Qiíàrtò. Quando a préstação de contas hão for encaminhada no prázò dé 60 (sessenta) dias, a
CÓNCEDENTE estabelecerá, mediante notificação, o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou
recolhimentodós recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e
acrescidos de juros de mora, na forma da lei, sob pena dè instauração de Tomada de Contas Especial.

Parágrafo Quinto. Sè, ao término do prazo estabelecido,o CONVENENTE não apresentar a prestação de contas nem
devolver os recursos nos termos do parágrafo anterior, a CÓNCEDENTE registrará a inadimplência no SICONV, 45
(quarenta e cinco) dias após a notificação prévia, por oinissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão
compétéiite a que estiver vinculado, pára fins de instauração de tomada de contas especial sob aquele argumento e
adoção de oufras medidas para reparação do dano ao Erário, sob pena de responsabilização solidária.

Parágrafo Sexto. É obrigatória a restituição pelo CONVENENTE deeventual saldo derecursos financeiros repassados
pela CÓNCEDENTE, inclusive os provenientes das respectivas receitas obtidas em aplicações financeiras, no prazo
estabelecido para a entrega da prestação de contas.

Párágrafo Sétimo. A autoridade competente da CÓNCEDENTE terá o prazo de 1 (um) ano, contado da data do
recebimento, para analisar a prestação dé contas do Instrumento, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro
expedidos pelas áreas compefeiítès, de acordo com o §82 do Art. 10 do Decreto nS 6.170/2007,com a redação dada pelo
Decreto n° 8.244, de 2014.

Parágrafo Oitavo. A manifestação conclusiva da análise da prestação de contas deverá ser registrada no SICONV,
podendorèsultar em:

I - aprovação, cabendo à CÓNCEDENTE prestar declaração expfessá de que ós recursos transferidos tiveram boa e
regular aplicação;

n - aprovação com ressalvas, quando evidenciadas impropriedade ou outra falta de natureza formal de que não resulte
dáno ao Erário;

in - rejeição, com a determinação de imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

Parágráfo Nono.A Ptestação de Contas está sujeitatambém às seguintes disposições:

I - Cabe ao sucessor do responsável pelo CONVENENTE prestar contas dos recursos provenientes de convênios
finnados pelos seus antecessores;

II - Na impossibilidade de atender ao disposto ho inciso anterior, deverá apresentar à CÓNCEDENTE justificativas que
demoristrem o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público;

in - Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador
solicitará à CÓNCEDENTE a instauração de tomada de contas éspecial;

IV - Os documentos que contenhaih as justificativas e medidas adotadas serão inseridos no SICONV;

V - A CÓNCEDENTE, ao ser comunicada das medidas adotadas pelo CONVENENTE, suspenderá de imediato o
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registro da inadimplência; desde queo administrador seja outro quenão o faltoso, e seja atendido o disposto nos incisos
n, nielV acima;

VI - O CONVENENTE deverá ser notificado previamentesobre as irregularidades apontadas, via notificação eletrônica
por rrieio do SICONV, devendo ser iiícluída no avisoa respectiva Secretaria da Fazendaou secretaria similar;

Vn - Enquanto não disponível a notificação eletrônica, a notificação prévia será feita por meio de carta registrada com
declaração de conteúdo, com cópia para a respectiva Secretaria da Fazenda oü secretaria similar, devendo a notificação
ser registrada no SICONV;

Vin - a inscrição de inadimplência do respectivo instrumento no SICONV será fator restritivo a novas transferências de
recursos financeiros oriundos dò Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União mediante convênios, contratos de
repáss'è'e termos de cooperação, nos"termos dó inciso V do art. 10 da Portaria Interministèrial MP/MF/CGUnS 507/2011.

IX - Ò ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado no SICONV, cabendo ao concedente prestar
dèctoação expressa de qiie os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação.

X - Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas tòdas as providências cabíveis para regularização da
pendência ou reparação do dano, a autoridade competente, sob pena de responsabilização solidária, registrará o fato no
SICONV e adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, com posterior
encaminhamento do proceSso à unidade setorial de contabilidade a qúe estiver jurisdicionado para os devidos registros de
suacoinpetência.

CLAÜSULA DECEViA SEXTA - DA PUBLICIDADE E DO CONTROLE SOCIAL

A eficácia deste Convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será
providenciada pela CONCEDENTE, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da sua assinatura.

Parágrafo Primeiro. A CONCEDENTE notificará, facultada a comunicação por meio eletrônico, no prazo de 10 (dez)
dias, a celebração do Instrumento à Assembléia Legislativa, à Câmara Legislativa ou à Câmara Municipal do
CÓNVENENTE,conforme o caso.Na hipótese de liberação de recursos, o prazoserá de 2 (dois) dias úteis.

Páfâgráfó Segundo. O CÓNVENENTE deverá'dar ciência da celebração ao conselho local ou instância de controle
social, se houver, formada por órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de saneamento básico,
bem como no seu planéjaménto e avaliação.

Parágráfo Terceiro. A CONCEDENTE providenciará a publicação no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte)
dias; a contar da data dá sua assinatura, dos extratos de termos aditivòs que alterem o valor ou ampliem a execução do
Objeto, dando publicidade aos demais pela inserção dos termos aditivos no SICONV, nos termos do Parecer
DÉPeONSU/PGF-AGU n2 32/2013.

Parágrafo Quarto. Eventual publicidade de aquisições, serviços ou de quaisquer outros atos executados em função
desteConvênio, ou que com ele tenhamrelação, deverá observar o disposto na InstóiçãoNormativa SECOM-PR nS 7 de
19 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DAS ALTERAÇÕES

Este Convênio poderá ser alterado a qualquer tempo, durante a vigência, mediante assinatura de termo aditivo, que
deverá ser previamente analisado pelo órgão jurídico, desde que não seja modificado seu Objeto, devendo a solicitação
dò CÓNVENENTE, devidamente formalizada e justificada, ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data de término da vigência do Convênio.

Parágráfo Primeiro. A manifestação do CÓNVENENTE deverá demonstrar o interesse e a capacidade técnica de
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execução do Objeto, alémda suficiência de recursos disponíveis e prazoadicional pára a conclusão do Objeto avençado.

Parágrafo Segundo. Nos casos de ampliação da execução do Objeto ou para redução ou exclusão de meta, as
modificações dèverão ser detalhadas no Plano de Trabalho, após análise e aprovaçãó técnica.

Parágrafo Terceiro. Eventuais reformulações de Projetos Básicos/Temos de Referência, serão analisadas e poderão ser
aprovadas pela CONCEDENTE, desde que fundamentadas e justificadas em relatórios técnicos elaborados pelo
CONVENENTE, observadas todas as exigências estabelecidas na Lei nS 8.666/1993, para alteração de contratos
administrativos, quando o objetofor executado mediante contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VIGÊNCIA

A vigência deste Convênio se inicia na data de sua assinatura e vai até 31 de dezembro de 2019.

F^arágráfò Primeiro. A CONCEDEOTE prorrogará ofício" a vigência do presente Convênio antes de seu término,
prescindida de prévia análise pela sua área jurídica, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a
prorrogação ao exato período do atraso verificado.

Parágrafo Segundo A prorrogação do prazo poderá ser efetuada por Termo Aditivo Simplificado padronizado assinado
apenas pela CONCEDENTE, previamente analisado pelo órgão jurídico, considerando-se a solicitação do
CONVENÊNTE, mediante ofício, no prazo previsto na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES,
bastante para respaldar e assègurar a sua manifesta concordância, para todos os efeitos legais.

Parágrafo'Terceiro. A alteraçãode que trata o parágrafosegundo desta Cláusulasomente poderá ser realizada caso haja
manifestação expressamente favorável da área técnica da CONCEDENTE quanto à justificativa apresentada, à
viabilidade da continuidade da execução do Objeto e à suficiência do prazo requerido.

CLAUSÜLA DÉCIMA NONA - DA RESTITUIÇÃO DERECURSOS

0 CONVENENTE se compromete a réstituir os valores que lhe forem transferidos pela CONCEDENTE, atualizados
monètáriámente, desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma aplicável aos débitos para com a
Fazenda Nacional, quando:

1 - não for executado o Objeto deste Convênio;

n - hão for apresentada, no prázó estipulado, a respectiva prestação de contas;

in - os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio.

Parágrafo Primeiro. Para os convênios em que não tenha havido qualquerexecução física, nem utilização dos recursos,
o recolhimento àConta Única do Tesouro Nacional deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora.

Parágrafo Segundo. O CONVENENTE se compromete recolher â conta da CONCEDENTE o valor correspondente
aos rendimentos da aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação dos recursos e
a suá ütilizàção, quando não comprovar seu emprego na consecução do Objeto déstèConvênio, ainda que não tenhafeito
a aplicação.

Parágrafo Terceiro. O CONVENENTE se obriga a réstituir eventuais saldos de recursos, inclusive os rendimentos de
aplicação financeira, por meio da Guia de Recolhimento da União - CRU a crédito do Tesouro Nacional, conforme o
caso, no prazo de 30 (trinta) dias após a conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Convênio.

Parágrafo Quarto. A inobservância das disposições desta Cláusula implica na instauração detomada decontas especial.
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CLÁUSULA VIGÉSim - DA DENÚNCIA, DA RESCISÃO E DA EXTINÇÃO

Ó presente Convênio poderá ser dehünciádo á qualquer tempo, ficando os Partícipès responsáveis somente pelas
obrigações e auferindo às vàntagens do fémpo em que participaram voluntariamente da aveiiça.

Parágrafò Primeiro: Constituemmotivos para a rescisão do Coiivênio:

I - o inadimplementò de qualquer das cláusulas pactuadas;

n - constatação,a qualquer tempo, de falsidade ou incorreçãode informaçãoem qualquerdbcumiento apresentado;

in - a verificação de qualquer circunstância qüe enseje a instauração de tomada de contas especial.

Parágrafò Segundo. A rescisão do Convênio, quando resultar dano ao Erário, ensejará a instauração de Tomada de
CoritasEspecial.

Parágrafo Terceiro. Õ Cònvêhio será extinto no caso do descumprimento das disposições previstas na CLÁUSULA
QUINTA - DAS GONDICIONANTES deste Instrumento.

Parágrafo Quarto. Sendo evidenciado pelos órgãos de controle, ou Ministério Público, vícios insanáveis que impliquem
nulidade da licitação realizada, o CONCEDENTE deverá adotar as medidas administrativas necessárias à recomposição
do Erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de
contas e a instauração de Tomada de Contàs Especial, independentemente da comunicação do fato ao Tribunal de Contas
dà União e aó Ministério Público.

CLÁÚSULA \TGÈSÍMA PRIMEIRA - DA REVERSÃO DE VALORES CRÈDITADOS

Fica a instituição financeira desde já autorizada a devolver à CONCEDENTE, a qualquer tempo, por ordem e
determinação expressa desta, devidamente motivada, os valores que eventualmente forem repassados, desde que haja
saldo suficiente na conta corrente beneficiária e receptora do crédito.

Pàrágráfo Único. Ós valores referidos no item anterior deverão sercreditados naConta Única doTesouro Nacional, via
Guia de Recolhimento da União - GRU, com o código identificador a ser informado pela CONCEDENTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes, compreendidos como os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos do
Convênio, necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este, serão de propriedade da
CONCEDENTE.

Párágrafo Pnmeiro. Os bens remanescentes adquiridos com reciirsos transferidos pela CONCEDENTE, poderão ser
doados após a consecução do Objeto, por ato do Presidente da FUNASA.

Parágrafo Segundo. A doação dos bens remanescentes somente será permitida após a verificação da regularidade na
prestação de contas e mediante certificação de que o bem é imprescindível para a continuidade do programa
governamental.

Parágrafo Terceiro. Ò Donatário ficará obrigado a utilizar o bem com vinculação direta e exclusiva aoatendimento do
programa govemamentàl.

Parágrafo Quarto. Sendo o presente Convênio rescindido por quaisquer dos motivos previstos na CLÁUSULA
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VIGÉSIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO os bens patrimoniais serão automaticamente revertidos ao
CONCÉDENTE.

CEAUStJLA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

É Competente pãfa dirimir ás questõès e omissõès déste Convênio, que nãò possam serrésolvidas administrativamente, o
foro dajustiçaFederal - SeçãO Judiciária doDistrito Federal, coni renúncia expressa a outros, pormais privilegiados que
sejam.

E,,pOr, estarem de acordo, lavròü-se o presente Instrumento,em 2 (duas) vias de igüal teor e forma, para todos os fins de
direito^ as quáis foram lidas e assinadas pelas partícipes.

Brasília-DF, dé dezembro de 2016.

Pela CONCEDENTÈ Pelo CÒNVENENTÉ

ORIGINAL AvSSINADO
ANTONlO HÈNRIQTJE DE CARVALHO PIRES WALDENIO DA SILVASOUZA

PRESIDENTE Prefeito
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDÀCAO NACIONAL DE SÁUDE

PORTAL DOS CONVÊNIOS

SICONV- SISTEMADE GESTÃODE CONVÊNIOS

N" / ANO DA PROPOSTA:

017247/2016

OBJETO:

IMPLANTAÇÃO DÉ SISTEMA DE ABÁSTECÍmENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS -
ESTADO PO..MARANHÂO .........

JÜSTÍFÍCATÍVA:
MeíKoràr a^qualidadè devida dos moradores das localidades, oferecendo Aguarde boa quàíidàde para o consumo humano com
fornecimento còntmuo assim, asse^am a redução e còntroíéde: diarréias, cólera,dengue, febre amarela, tracoma, hepatites,
còhjüiitiyités, poliomielite, escabioses, leptospiróse, febre tifóide, esqúistossomose e malária. Melhòrando aindao índice de
desenvólvimehto humano ria área da saúde pública do município. Sendo que obras de sanéamehto a partir de critérios
épidèmiológicos, sócio-ecoiiômicòs'e ambientais, voltadaspara a pròníoçãò à^saúdé e para a prevençãoe controle de doençase
agravos, cÓm'déslri<iúe para a redução da mortalidade infantil. Setó benefíciadòo Povoado Volta da Jurema localizadona zona
rural"dò rííüniòípiò; serãobeneficiadas 25 famüiasdaiocalidade

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:

36211

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBÒRDINADÕ OU UG:
FÜNDACAO NACIONAL DE SAÚDE

CPF DÓRESPONSÁVEL:
767.810.894-04

NOME DO RESPONSÁVEL:

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

ENDEREÇO DORESPONSÁVEL:
HOTEL MELIA, BLOCO H. BRASIL 21

CEP DO RESPONSÁVEL:
70316-000
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2 - DÀDOS DÓ PROPONENTE

PROPÓNÉNTÈ:
06.089;668/Ò001^33

R^ZÃO SOCIAL DO PRÕPÓNENTE:

ftóíicà'!© DE SAÓ JOÀÓ boSPATOS
ENDEREÇO JüMblCÓ DOPRÔPONENTÉ:
AVÉ^DAGEim
CÍdAdE:

SÂQJÒkÓ DÓSpatos
UF:

MA

CÓDIGO
MUNICÍPIO:
Ó9Í'9

CEP:

65665000• •

E.A.:

Administração
Pública Municipal

DDD/TELEFONE:

BANGÓ:

0017. BAÍ^ÇÓDp:BRASÍL'SA ,, "
AGÊNCIA:
0603:3

CONTA CORRENTE:
268143 ..

CPF.DO RESPONSÁVEL:

2è57l6:4l3;72 _
NOME DO RESPONSÁVEL:

"GILYANA EVANGÉLISTA DE SOUZA

ENDEREÇO DÓ RESPONSÁVEL: CEP DO RESPONSÁVEL:

65665000
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4 - DÁDOS DO EXECUTORA^ALORES

VAEÓR GLOBAL: R$251.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 1.000,00

VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2016 R$ 250.000,00

VAtÒRrDA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: RS 1.000,00

VALOR DA ÇONTRAPARTroA ÉMBENS E SÉR^ÇÒiS: R$0,00

VALOR pEIffiNDÍteNTO R$0,00

INÍeiO^DE ,30/12/2016

FiSi-bÈ VIGÊNCIA: 31/12/2019

VIGÊNCm DO CONVÊNIÒ: 2019
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5 - PLANO DE TRABALHO

Métàh"; 1

Espècíficação: IMPLANTAÇÃO DÈ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO VOLTA DA JUREMA

Unidade de Medida: UN Quahtidadé: 1.0 Valór: R$251.000,00

Início Previsto: 30/12/2016 Téhnino Previsto: 31/12/2019 Válòr Global: R$251.000,00

UF: •MA^ Município: O919-SAOJOAOD'OSPATOS CEP: 65668-000

Endéreçó: ZONARURAL,
• - ; -, •>< J .

Etâjp^ilse „
' i ^ M ' ... '

Especif1cái(
JURÈMÀ.r

SoV' •' . ,^IIvPLANTAÇÃO
.r.

DESISTEIÍIA de.abastEcb1E1^0;:DÉ /=iGUA NO POVOAPQ VOLTA DA

Quantidade: • Tl.' • Vãldr:

t ''i ^•251.000,%; J
Início Previsto: •

>0/12/2016 ; . :
Término Previsto:

.31/12/,201?

6 • CRÒN^OGRAMADÉ fiESEMOLSÒ
FUl^ÀCÀO NACIONALDÈ SAtiDÊ

MÊS DÊSÉMBÒLSÓ: DèzémEro ANO: 2016

meta N": 1 VALOR DA META R$ 125.000,00

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DESISTEMA E)E ABASTECIMENTO DEÁGUA NOPOVOADO VOLTA DAJUREMA

VALOR bOREPASSE: R$ 125:000,00 PARCELA N°: 1

MÈS^ÍDESEMbOLSÒí': Março ^ ^ ANO: 2017

•METAN": VALORPÀMETA , R$ 125.000,00,

(DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃ0:DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOÃDO VOLTÀ DA JUREMA

VALOR DO REPASSE: ^, R$ 125:000,00 PARCELA N": ,2

7 - CRÒNOGRÁMA DEDÈSÊMBOLSÒ
MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

MÊS DÉSÉl^ÕLSO: Èíezembrc ANO: 2016

:meTA'N®: 1 VALOR DA META RS 500,00

DESGÍUÇÃO: IMPLANTAÇÃO DESISTEMA DEABASTECIMENTO DEÁGUA ÍÍOPOVOADO VOLTA DAJUREMA

VALOR bÒ REPASSE: RS 500,00 PARCELA N": 1

^MÊSDESEMBibtSO: ^Março ANO: 2017 '

rMETAN": 1 . VALÒRDAMETA R$500,00

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SISTÉMAÍDE ^ÀSTECIIVÉNTÒ DE ÃGÜA NO POVOADO VOLTA DA JUREMA

VALOR DO REPASSE: R$;5OO,0O PARCELA N": 2
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8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

D^GMÇÃO DO BEMSÈRVIÇO:. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NATtJREZA DAAQUISIÇÃO: Recursos doConvênio NATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDEREÇO DELOCALIZAÇÃO: POVOADO VOLTA DA JUREMA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
CEP: 65668-000 :ÜF: MA MUNICÍPIO: 0919 - SAO JOÃO DOS PATOS

UNIDADE: UN QUANTIDADE: 1,00 V. UNITÁRIO:. R$ 251:000,00. V.TOTAL: R$251.000,00

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

natureza dá dEspesa r • 1. ' r >

Código Total Recursos Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de

Aplicação

449051' R$251;000,Ó0 R$25i.0aO,OO R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL GERAL: R$2fl.000,00
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10• DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro,para fins de prova junto ao
paraefeitos e sob as penas dá Lei, queinexiste qualquer débito em moraou situação de inadimplência como Tesouro
Nacional ou'qualquer órgão oü entidade daAdministração Pública Fedéral, que impeça a transferência derecursos oriundos
dá dotações consignadas nos orçamentos da UniãOi ria forma deste planó de trabalho.

Pèdè Dêféfimeritò,^

Local e Data Proponêrite

11 - APROVAÇÃO PELO eONCÉDENTE DO PLANODE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente

(Representante legal do Órgão ouEntidade

12 - ANEXOS

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arqüívo:

CV 0093-16--MA0405162488'-assinadopdf


