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Especificações Técnicas

Especificações Técnicas pára' Construção de Poço Tubular Profundo e

Captação dé Á^üás Subterrâneas, com 300 'metros dé profundidade, município de

São Jòão dos Patos - MA.

1. INTRODUÇÃO

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

para os sérviçós dé construção de dois poços tubulares profundos, com profundidade

de 3Ò0 metros, pàrà captação de águas subterrâneas objetivando as Construções de

Sistemas de Abastecimento de água nos Povoados VOLTA DA JUREMA E

MUCAMBO, rhunicípio de São João dos Patos - MA.

2. CÕNDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - A empresa contratada pára execução dos serviços supracitados ficará

obrigada a dàr ándámenfo convèhienté aos trabalhos, de acordo com a presente

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

base ãs normas da ABNT que tratarn de projeto e construção de poços tubulares

(NBR-12212 e NBR-12244).

2.2 - O cfonogramá físico-finánceiro da obra, apresentado nas propostas das

firmas licitantes, 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,

profissional técnico de nível superior, qualificado de acordo com o CREA, conforme

Decisão Normativa do CONFÈA n.° 059 de 09/05/97, com capacidade de fornecer

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

Livro de Ocorrências previsto no item 3.5.

2.4 - A(s) equipe(s) de perfuração empregada (s) pela empresa para execução

dós serviços contratados deverá ser constituída por òpéráriòs treinados e habilitados

e por sondador de experiêncià comprovada. Não sérá permitida a substituição de

' péssQáfsem autórizaçao exprèssa dá fiscalização.

2.5 - Toda a èquipe devérá 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 eniprèsa 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 rfiateriáis, que não considere adequados

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

normas vigentes.

2.8 - A substituição dos materiais e/ou equipanlentòSj. 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 ámbíerite, resultantes dè 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 ã empresa contratada todo e qualquer registro, licença ou

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

' necessários à reãlíração dá obra, de acòrdò com á legislação em vigor.
I

I

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

; • da PRÈFEITURA MUNICIPAL, mesmo depois da construção do poço, quaisquer
' Informaçòés é/ou documentos complementares, necessários ao esclarecimento de

dúvidas ou questões sobré o andamento dos serviços, materiais ou equipamentos

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

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

carácterísticàs físico-químicas indesejáveis èntrém no poço por negligência da

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

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

desihfetanfes 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 rnaior 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, ser preenchido com argila

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

jDerrhahécerá sendo de sua propriedade, sem ônus para a PREFEITURA

MUNiCiPAL. Nenhum pagartiento será feito pelo poço perdido e pelo serviço de

concretagem desse.

2.14 - Ocorréndo os fatos mencionados no iterh anterior, a empresa contratada

deverá, imediatamente após a concretagem db poço perdido, iniciar novo furo ao lado

; do mesrhO ou em outro local determinado pela fiscalização. A PREFEITURA
i

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

adequado dos détritos resultantes da perfuração do poço, bem como dos restos de

rnateríãis utilizados na co'ristrução dò mesmo, inclusive do flúido de perfuração já

utilizado.

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

máteriáís empregados e dos serviços realizados é previstos nesta especificação,

e'spèciàlmente contra defeitos de qualidade dè tubos dé revestimento e filtros,

devendo, se ocorrerem, serem corrigidòs às suas própfiás expensas.

2.17 - A empresa contratada não poderá fornecer informações técnicas obtidas

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

prévia autorização da fiscalização.

3. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E CANTEIRO DA OBRA

3.1 - A prepãrâção dos acessos e plataforma para instalação dos

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

canteiro de obra é da rèsponsabllldade da empresa contratada.

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

serviços após a fiscalização conistatar 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 dernais 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 dè 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 de 350 rtiètros nó diâmetro dè 12

• Bomba de lama tip'o pistão ou centrífuga com capacidade mínima de

deslocar o fluido de perfuração a uma velocidadè de Í3 cm/s no diâmetro

de 12 Va, equivaleridó a uma descarga da ordem de 110m% na boca do
jSoçò.

• Compressor de ar e respectivos acessórios, com de 350pcm e 150psi, com

tubulação de descarga com diâmetro interno mínimo de 3", tubulação de

injeção de ãr no diâmetro mínimo dé 1 %" (tubos de injeção de ar por fora

dá tubulação dè 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 viscosímettò de Marsh, kit para medição ou

medidor de pH.

• Medidor dé nivel elétrico de poço, com fio numerado em intervalo de 1,00

em 1,00 metro, com comprimento niínimo de 75% da profundidade prevista

para o poço

• Tubulação de 1 '̂̂ " pára 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

déclividadés 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

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

fluido de perfuração deverão ser cimentados.
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3.6 - Nà instalação do canteiro deverá sér abértò pelo responsável técnico ou

•géõlõgo da empresa contratada e pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL um

Livro dè Ocorrências coífi páginas numerada e seqüenciadas, onde serão anotadas

todas as ocofrénciás diárias, corhunicações entre a empresa contratada e a

•fiscálização. Nesse íivro deverá constar o registro diário de perfuração, contendo as

seguintes informações mínimas:

• Diâmetros da perfuração executada;

• Metros perfurados e profundidade total do poço no final dé cada jornada diária de

trabalho;

• Material perfurado;

• tipo de bróca utilizado;

• Composição dá'coluna de perfuração;

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

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

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

quantidade de Bénfonitá, aditivos, etc.)

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

3.7 - A disposição das ferramentas, dos máteriâis é equipamentos no local da

perfuráção deverá obedecer aos critérios de organização e praticidáde.

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

pessoas não autorizadas.

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

pára evitar danos áo 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 trábalhos è o proibirá rigorosamente a
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toda pessoa que não tenha sido expressamente autorizadà por esta última, sendo que

este deve ser isòlàdo de modo a não [Dèrmitir o acesso a p^essoas não autorizadas.

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

canteiro dâ óbra. A PREFEITURA MUNICIPAL não se respònsablllzará por roubos,

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

a execução dós serviços.

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

relação a seus operários ou de terceiros hão autorizados, com relação a acidentes de

trabalho, devendo a mesma observar rigorosamente as horrtias 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 cònclusão da obra a empresa deverá retirar do local, às suas

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

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

4. GARACTÉRÍStlCAS CQNSTRiUTIVAS

4.1 - O projeto executivo de cada poço, objeto destas especificações, com

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

preenchidos por pré-fiítro e granulorhetria do mesmo é intervalos de cimentação, só

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

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

respectivo projeto, podendo, coiitudò, sofrer umâ váriáçâo de 25% para mais ou

pará menos dé acordo cõm as condições geológícasido terreno e a critério da

fiscalizaçãò.

4.3 - Ihiciálitiénté, deverá ser executado o furo guia em diâmetro igual a 8 Vz

para coleta e descrição das arnóstras de calha, e posterior definição do projeto

défínitivo do poçò. Este furò, devèrá alcançar a profundidade prevista em cada

pròjéto, podendo entretanto, variar a critério dá fiscalização da PREFEITURA

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

4.4 - Após a análise das artiostras de calha o furo guia deverá ser alargado

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

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

cimentação dos intervalos de O.OOm a 10,00m para o espaço anelar entre a parede do

furo dè 17 1/2".

4:6 - O espaço ahelar a ser preenchido por pré-flltro, considerando o disposto

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

comprimento dá cimentação.

5. PERFURAÇÃO

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

perfuratriz do tipo rotativo, pelo método de circulação dirétá 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 - Ajoós secagem, às amostras deverão ser mántidàs ho local da obra e

acondiciònàdás ém sacos plásticos transparentes, êtiquôtados com o intervalo de

profundidáde e idéntificáção do poço, os quais deveráo sér posteriormente entregues

a^fiscallzaçâo.

5.5 - As amostras dos horizontes pótehciálmenté produtores deverão ser

coietadàs erh maior qüàntidade para possibilitar á èxèbúção da análise

granulòmétrica.

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

durante ós álargarhehtos dó furo.

5.7 - Após cada etapa dè perfuração òu dè aiargàmento, deverá ser efetuada a

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

diâmetro ãféridó dentro do furo, na presença da fiscalização.

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

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

substifuição de 0,65 a 0,95 ou a benonita. O fluido de pèrfuração, salvo em situações

especiais, deverá manter as seguintes caràcterísticás básicas.

• ViscÕsidade: 35 seg. a 60 seg. no funil Marsh

• Densidade: èntre 1,04e 1,14 g/cm '̂

• PH adequado a utilização dó CMC (da ordem de 8,5 a 9,0)

• Gontéúdô de areia; menor que 3% erh volume

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

água utilizada na construção do poço, deverá tèr qualidade química compatível com o

bòm rendimento do fluido de perfuração e ser isenta de contaminação bacteriológica.
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5.'10 ^ bürântè a perfuração ò fluido ütííizadõ deverá ter suas características

físifcb-cjüíftíibas cbhtfòladás cónstantenfiénte etti função das variações litológicas

ehòontrádás é anotadas no regiàtro diário de perfuração, sendo aferidas pela empresa

cdhtratãdá, ha preseriçà da fiscàli^ação, quahdò da soíicitáçãb dâ itiesma.

•5.Í1 -^A' adição de jjfbdutós químicos ao flúídó^ de perfuração visando à

correção dab cáfacterísticãs físicó-químicás do mésmo, sô será permitida mediante a

autòTizáçãó dà fiscállzação e désdé que hão sejam produtos conio óleo diesel ou

outras sübSfâritiãs capazes dé poluir o aqüífero.

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

duando sUáa cáfacterísticas físico-qüímicas ápohtarern para ocorrência de danos ao

aqüífero, dirhihüição da eficiência dó poçò, berri cómb comprometimento do

andamento cOnVénientè dos serViçós.

6. líIÁfÊRIÃÍS PARA GOWIPLÈTÂÇÃO DÒ POÇO
j

6.1 - O póço deverá ser revestido cotti tubulação erh PVG, específica para

rêvèstirtientò de poçòs tubulares, hova, no diâmetro dè 6", com ponta e boisa,

foscávèl, hêívuradà, para aplicação em qualquer prófurididâde, ou seja, tubos tipo

REFORÇÁDÕ de acdrdó com a norma NBR 13.604. Todas as varas devem ser do

rnestno fabricante. A contratada déverá dispor ho canteiro da obra de pelo menos 08

(oito) varás de tubos com 2,0Ò metros de comprinientò, além do restante da

composição, paia facilitar a élãbóraçâo dò projeto executivo do poço.

6.2 ^ Oá filtfós a serèrh utilizados deverão também ser do tipo REFORÇADO e

óbedècér a norrtia NBR 13.è04. Deverão ser filtros novos, em varas de 4,00m,

adaptáveis aos revéstirnéhtos rhehcionados no itèm ahtèrior, do mesmo diâmetro, tipo

é fàbricánté dós mesniòs. As abèrtüras dos filtros deverão ser dimensionadas de

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

formãçõés aqüíferas a sereni captadas após a realização da análise granulométrica

de areia.
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6.3 - Ü prê-filtro deverá ser Constituído por óãsGalho quartzoso, de grãos

sübarréddndãdòs é arredófidádos, lisos e uniformes, isento dè argila e siite, com

'compósição gránuiòrfiétnca'^ em funçãò dá. curvá gránulométrica da amostra

'do horizonte produtor.

6.4 - Depéridendo dá grânulométria dás fórmáçõés aqüíferas atravessadas

•poderá Ster néeèssáfiã à utilização de "mais de unia faixa .grahulométrica de cascalho

'bem còmò dé filtros córn diferentes aberturas de ràhhurá. :

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

da coluna de révestimeritò é o cap mácho da éxtrèmidade superior, deverão ser de

materiais compatíveis com os dos itéris 6.1 e 6.2.

6;6 - Õ matèriál empregado como séláhtè para o isolamento de horizontes

indesejáveis do ãquíférò o pará proteção sanitáriá dèvérã ser constituído por calda de

òimènto-püro.

6.7 - Deverão ser usados centralizadorès na cdiunà^de revestimento. Tais

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

parafusos dè 2", sèndo totaimèhte galvanizados.

7. PROCESSO DE GÒWlPLETÁÇÃO DD POÇO

7.1 - com base na descrição das aríiostras colétadas, nas informações do

diário dè perfuráçãore nos resultados dà ãiiálisé gráhulométricà deverá ser montado o

pèiílí' GÒiistrutivo do poço pelá empreSá Gõrittátádã, definindo-se a posição e o

iritèrvalò de còlocãção dos fèVeètimehtos, filtros, pré-filtró, bem como o(s) intervalo(s)

de cimêntaçãõ do poço.

CNPJ: 06.089.668/0Ó01-33 -Tele/fax: 3'55I-2328/2219
E-iíiail: preféitüràdesaojoaodospátos@yahoo;com.br



PREFEfrURÁ MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
AvéiiidaGetúlio Vargas, 135 - Centto. CEP65665-000

, . WWiW SAQJOAQDOSPATQS MÁiGÕV.BR.

7.2 - A desGíiçãb das amòstrás de cáíhá dèvèrá ser feita por geólogo da

emlprèsa contratada, ã quál fòfhecèrá o perfil litòlógieo do poço que deverá ser

ássiriádò por Seu réspòrisável técnico.

, 7.3^^ Caberá à fiscálizáçao, à aprovação'expressa dó perfil construtivo do poço

. ; á ser sugèridô pélà empresa contratada è ássinádò peío rèsponsável técnico da

rhesrfiá'.

\ j 7.4.- 0, projeto e:í:éGUtiVo dò poço, ápfóvádo pélá flscâlização deverá ser

( ^ ; íóbsérí/ádô e èxècutádò intègfálmeritei riâo sendo, perrhitidas niodificações
• pdètériòfés.

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

evitar rupturas ou deformações nos materiais que possam comprometer sua

finalidade Óu a introdução do equipamento dè bombeámentò.

, ~. 7.6 - Dévérão sèf observadas âs òrientáçõès do fabricánte dos revestimentos e

fiitroe pàíà cófrétà utiiizíãçãò dós meSmÒs.

7.7 - Nós' ròsqüéamentós dã'S varas de tübós cêgòs devera ser utilizada pasta

;; de sillcbríe pára garantir á êstanqUeidáde dá coluna dé revestimento nos horizontes

' iridesèjáveis do aquífèro.

7.8 - Ao longo da coluna de tubòs e filtros dèvérão ser utilizados

centralizadores, corh espáçamentó de 20 em 20 m, para que a mesma mantenha-se

èquidistárite dá parede do poço, facilitandò a descida dó pfé-fiifro.

7.9 - A colocação dò ;pré-filtro deverá ser féíta elh etapa única de modo a

formar áhèr óiííndrico contínuo èntre a parede do poço e a coluna dè tubos e filtros.
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7.10 - Na cõloeaçãÒ dò pré-filtrò devera sèf ütílizadb o pròeésso de contra-fluxo

injetado de lahlà. Q eascálhò deverá descér por meio dè tubulação guia de 1 Vi' em

,áçò gálvanizádò até 12,00 rfiètftís dò fundo dò poço. A roedida eni que o pré-filtro for

désGèndò, dêvéfãõ ser fètifàdósíos tubos ^üiás dédúàs érh düàs \>aras, ou de 12,00

érfi 12iGÍ0 rõètros, para gárántiá dè uma perfeita áGÒmodáção dò cascalho.

7.11 ^ Os trechos dó espaço anelàr do pòçò âcima dO' pré-filtro, e do espaço

ariélár entre Ò tübulão é á parede dó furo deverão sér cimentados com calda de

bimerito puro com densidade de 1,83 g/bm^ de mòdo á serem preenchidos totalmente.

A caldá de cirtientò deverá déscer péló mesmo tipo de tübo guia usado para o pré-

filtró.

7.12 - Sè for necessária urna cimentação superior a 30 metros, entre a coluna
I

de rèvéêtiméntó e a parede dÓ poço, a mesmã deverá ser feita, de acordo com o

fabricántè dós rèvestírheritos e filtros, em etapas sucessivas através da utilização de

tubulação guia para descida dá caldá de cimehtó. Estas etapas não deverão

ultrapassar áltufas de 30m è entre elas deverá ser aguardado um período de 12

hòras, qüè corresponde apróxihlàdamente à cürá da cimentação anterior.

8; LÍMPEZA E bESÉNVÓLVíiWÉNTÕ DO POÇO

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

se a base dò tubo de descarga á 02 (dois) métròs dó fundò dò poçó. O bombeamento

Será contíriüo até a cómpléta rerhoção dos resíduos do fluido dé perfuração.

8.2 - Ó desenvolvimento deverá sér exécutádó atrãvés do método de "air-Iift",

téndo-se o cüidàdb de não sé colocar o tubo ihjètór ná frente dós filtros. Deverão ser

feitas ètápãs de bonibearnehtó de 30 (trinta) rniníitós, alternadas com paralisações de

iO (dez) rninütòs óbjètivando-se provocar o fluxo e réfiuxo da água do aqüífero(s). O

dêsehvólviméritó deverá ser completado com á utilização de agentes químicos

díspérsahtés (polifosfátós) para facilitar a remoção das argilas.
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8.3 - A depender dás caràcterísticas locais do aqüífero a sèr explotado, poderá

ser.exigida a còmplémerifáção do desénVolvirnento do peço cohi bomba submersa.

8.4 - O desenvoívimènfò sèrá cònsídérádò còncluído quando for atingida uma

türbidèz igual óu nienòr que '5,0 UNT {Unidade néfèrométríca de turbidez) e o

conteúdo dé sólidos fõf infèfiòr á 10 (dez) mg para cádà litro de água extraída e

línipída.

8.5- Òs exames de turbidez ê conféúdó de sólidos serão realizados por

laboratório idôneo.

8.6 Durante o desenvolvimento deverão ser medidos òs valores de nível

estático, nível dinárnicò e vazão de bombeamento do poço.

9. TEStÈ DE BOWlBÈAÍWENtO È RECUPERAÇÃO

9.1 - Ó equipamento Utilizado para teste de bómbeámento deverá ser uma

bomba submersa, dimensionada para vazão superior a^ de produção do poço,

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

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

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

bombeamento com bomba submersa que rèsuítâr na produção de água fora das

características estábelecidás no item 8.4

9.3 - A empresa contratada deverá fornecer tubulação de descarga necessária

ao escoárnénto da água do bombeamento dè modo que não haja possibilidade de

intèrferência no teste

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

devérá sèr colocada tubulação auxiliar destinada â medir os níveis de água durante o

bombeámènto e a recuperação.
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9.5 - A medição dã vazão deverá ser feita pelo método volumétrico com tambor

de 2ÕÒ litros, aferidõ se a vazão do poço estirriada no testè de bombeamento for

inferior a 30.0001/h. Caso contrário as vazões deverão ser aferidas através do método

dè medidor de orifício circular.

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

regulágem sensível e de fácil manejo, permitindo, ássirti, controlar e manter constante

ã vazão tias 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 realmerítè o nível estático.

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

centimétriCa.

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

cdntiíiúidade dá operação durante o período do teste.

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

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

póderá ser redefinida pela fisbálização, 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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Pèríódo ( min ) Intervalo de leitura

(min)

O-ÍO 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 bombeamento do poço, deverá ser

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

do item anterior.

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

modelo fòrnecido pela PREFEITURA MUNlICIPAL, totalmente e corretamente

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

1Ò - SERVIÇOS GOMPLEMENTARES

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

retirando-se todos os rháteriais estranhos, inclusive ferramentas, madeiras, cordas,

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

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

10.2 - A solução de cloro, utilizada ria desirifecçàõ do poço tubular deverá

estar èm cóncentraçãó tál que, quando aplicada, sé obtenha no poço um residual de

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

mínimo; e borhbeado por 8 (oito) horas para retirado do nhaterial.
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10.3 - Quarenta e oito horas após á desinfécção dó poço deverá ser feita a

coleta de amostras da água pafá exames físicó-qüímicos ô bacteriológicos, na

preseriça da fiscalização. Para tanto, o poço dévêra estar com descarga livre por um

tempo mínimo de duas horas.

ió.4 - Deverão sér coletadas duás amostras, umá pára cada tipo de exame de

qualidade dã água (físicO-qüímico e bacteriológico), a ser realizado e levado para um

Laboratório idôneo.

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

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

vandalismo até sua utilização définitiva.
j

10.6 - Uma vez concluídos todos os serviços do poço, deverá ser construída

umà laje dè concreto (traço 1:2:3), com 1,00 metro de lado, envolvendo o tubo de

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

réssálto periférico dé 10 cm sobre a superfície db terreno.

11. GONGLUSÃO E REGEBÍMÉNTO 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 aneiar 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) DefiGíência de produção de água decorrente de má conclusão do

poço;

•f) Turb'idez supérióf a é,GÒ UNt óü próduçâo dè áreia superior a 10
(dèz) nig/i.

g) Colapso do poço, rompirhentó de revestimento, infiltração pelas luvas

do revestimento:

h) Não atendimento às obrigações legais;

i) Falta do reiatófiò técnico do poço conio especificado;

j) Não atendimento destas especificações técnicas;

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

Portariãn" 2914/2011/MS.

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

èrnpresa contratada, de urfi relatório final, que deverá incluir o preenchimento dos

rhodelos dá PREFEITURA MUNICIPAL de Relatório do Poço, Perfis Geológico e

Cõnstrútivo dó Poço e Testes de Produção e Recuperação, contendo todas as

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

devérão eoristar, ainda, no míriimo, as seguintes informações:

• identificação dó poço;

• Coordenadas Géogfáficás e altitude do terreno;

• Perfis e descrição litológica;

• Posicionamento e medidas de tubos" é centralizadores;

• Nível de pré-filtro e cimentação;

• Planilha de testes de produção explicitando condições de explotação

favoráveis em ferifios de NE, ND e Q;

• Análise físico-quíniica e bacteriológica;

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

marca modelo, características do quadro elétrico e certificado de

garantia dos rrièsmOs;

• Termo de garantia doS serviços do poço.
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11.3-0 recebimento défínítívo do poço só será efetuado seis meses após o

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

dos serviços na fôrma dá Lei e nos limites déstás Especificações Técnicas. O

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

dos sèrviçòs válida para obras de erigenharia.

São Luís, 06 de setembro de 2017.

José Janlo de Gástro Lirtiá

GEÓLOGO - CREA/PA 11962D
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ESTÜDO.HIDRQGEQLQGIGO

Este dÓGÜnieritb âpfèsenta às indiòáçÒés sàbre a viãbilidade técnica da

còristrüçãõ de Ò2 (dois) poços tübúlàrès prbWndòs párá serém ütilizados como fonte

/' •dè aguá jDãfâ •àbábtécér ós Povoados VÒLTÀ DÀ JÚRÉMA E lUlUCAMBO -
r ' 'Município dé Sãó Jdãò dòs Pdtòs - MA.

I.Iritrodüçãó

À construção destes poços tübúlaréS tem à fihalidadè de servir como fonte de

água pòtávéi pàfa impiàritáçãò dé SistènriaS dé abastecimèrito de água nos Povoados
VÒLtA DA JUREMA E MUGAMBÒ, município de São João dos Patos - MA.

Glimã

A região onde está lòcàlizadò os refèridos Pòvòàdós e consequentemente

séfãò õonStrUídòs os poços tubulares, aprésérita o período de estiagem os meses de

ríiaiò a outubro, e o mais òhúvoso, dèrióniinadó ná região de inverno, o período de

novenribfo á abril.

Segundo Rõppé/? ò clima da região é classificado como tropical chuvoso, com

á: média do^ mêá mais frio superior a 18 °C. A época máis seca coincide com o inverno

no hérriisféno cofréspòridehté; há um nies cdm précipitaçãb média inferior a 60 mm; a

rázão èntre as precipitações mensais mínimas e máximas têm que ser inferior a 1/10.

3. flidrògràfià

A região em estudo pertence à Bacia hidrográfica do Parhaíba.

Ó rio Párnáíbà tem o padrão de drenagem, predominantemente do tipo

dèndrítico; e em alguns trèchos é meandranfe. É um rio perene e suas cheias vão,

geralmente,' de novembro a abril.
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deoniòHòlògiá

A règiãb ém éstudó loGàlizá-sé ém áréâs óncíé predominam Chapadões,
éhápadás é "Cuéstas", cóm vàfiàçõbs de GÓtá dé pbücás dezenas de metros;

rèpreséritàdãs, principâlhnènte, por arenitos, siltltòs e láterítàs.

, ' S. déòlogiá.dà Ár^^^^

Nà áfeã de éstüdò, muniGípio de São João dos Patos, ooorrem

prédomlnântemènte roohás dâs Bacias dò Maranhão ou Párhaíba, com Idades

j 1 ^ váriandò do Pèrmiaho Supêfiorao Garbonífero. í
A èstratígràfia da região, do topo pára base, encontra-se da seguinte forma:

ForiTiàçãb ílílòtucà (Perfríianõ Superior); Fòrrnàção Pedra de Fogo (Permíano

Iriféribr) e Fòrriiáção Piáúí (Garbonífero).

Fdrmáção-Mòtlica: A séqüênciá é Gonstituídá na base pôr arenitos finos a médios,

fbséòs à esbfáriqüiçadòs com grãos subarrédondadbs á esféricos, foscos, friáveis. No

topo aprésèhtá fòíhelhòs e siitítos arenosos vèrmèlho, còhi fraturas preenchidas pela

aragònifa,GálGitá è bafltá, áíèm dè níveis dé sílicà (íilMÂ &LEltÉ, 1978).

Formação Pédrá dè Fogo; é còristituída por arenitos, siltitos e folhelhos que se

/ ihtèfcalârn erri proporçòes variadas; os arenitos são cláros, finos e muito finos,
i. !

' ènqtiahto OS siltitos e folhelhos são de tonalidades vermelho - púrpura e verde, pouco

rfiicácèos e dê baixa fusibilidade. Leitos e bancos de sílex éstão presentes em vários

rííVeis estratigráficos; leitos de gipsita, calcários brancos é aragonitas são mais

freqüentes no topo dá Formação.

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

Périsilvániahò, derivado térrnò "série Piauí" qúe foi utilizado por Smáll em 1913, para

designar todá a seqüênciã palèozóida da báciá.
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Nas Gámádàs da Fctniaçâo Piauí fõrârh dèlilDitadás e estabelecidas as

relações dè base com òs arenitos da-Formação Póti è dè topo com as camadas de

sílex basál da Formação Pedra de Fogo.

Nas cániadas situadas ná pàrté süperior da formação, denominadas

infòfmaiménté' de Gáícãdo Mocàm^^^ ocoffé uma fauna dè invertebrados, com

triiòbitás (KègéT^ 1951) e rnòluscos (Kêgel & Costa, Í951). Kegèl (1952) assinalou

tàrdbèm, deorfé^^ dè iriyérfébradòs fóssèis nã bòfdà oèste da bacia. A fauna

marinha,• do'èalcáríó Mocambo, ífói méncidnáda por l^ésrier &Wdoldridge (1964), e

dnáíisádã pdr 6árhpánha'& Rocha Garhpos (1979), Assis (1979, 1980) e Anneli et aí.

(19'94). Há apenás um registro rhacrofldrístico (Doíianiti, 1972).

As cámadas da Fòrmaçãò Piauí foram divididas por iLima & Leite (1978) e Lima

Filho (Í 992) èm duas partes: a inferior, constituída dè arenitos róseos, médios, com

intercalações de siltitós vèrmelhos e verdes; è á superior, composta por arenitos

avermelhados com intercalações de leitos e lâminas de siltitós vermelhos, finos leitos

dè calcários e evaporitós. Lima & Leite (1978) atribuíram à Formação Piauí um

ámbíénte dèposiciorial cohtirientài do tipo fluvial com córitfibuição eólica, em clima

sèmi-áfido a désérticó, cohi incurSõès marinhas. Lima Filho (1992) assinala sistemas

depósicionais làcustrè, deltáico, fluvial, evaporítico e márinhõ raso (plataforma

cárbonática), com aridez de clima ém condições severas e com a sedimentação sob

írifldênciadas variações da linha de còsta.

6. HidrógeÔIogíã

Os poços tubulares pròfuridòs a ser construídòs terão còmo aqüífero a ser

èxplõfãdo o pèrténcehté à Fórmáção Piauí.

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

metros, com'vazões espéradas 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 abastecera população. Por outro lado, é muito grande a
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probabilidade de sLicesso na construção dó poço haja vista o conhecimento da

geologia da região.

7. Conclusões

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

profundidade estimada de 30Òrn e vazão esperada de 15 a 20 m^/h. Na profundidade

pode havéf de variação de 25% para mais ou pafà menos, conforme especificação

técnica.- Vále ressaltar, que o Projeto final de càdá poço tubular deverá ser definido,

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

amostras dé cálhas. Por fim, os horizontes indesejáveis (calcários) deverão ser

isolados pára evitar á captação de água "dura".

São Luís, 06 de setembro de 2017.

José Jânio dé Cástro Llrha

GEÓLOGO - CREA/PA 11962D

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



ESPEGIFIGAÇÕES DÕ GLORADGR DE PASTILHAS

SÍSTEMA DE ÁBASTECIMENtO DE AGUA

SÃO JOÃO bO'S PÀTOS

INfRODÜÇÃO

O Clòrador de Pastiíhàs foi concebido para operar em redes
prèssürizadàs de até 7 kgf/cm^, para dèsinfecçõò de água potávei ou industrial,
'Utilizando pastilhas a base de hípoclorito de cálcio. D'e fácH instalação, operação e
manutenção, nao requerem energia elétricá para funcionar, utiiizando a energia
hidráulica da rede.

MATERIAL DÉ FABRICAÇÃO

É produzido erh aço carbono cõm revestimento interno de resina
especialmente desenvolvida, resisteríte a abrasõo e ataque químico do cloro.

FUNCIÒNAMÈNTO

O seu fünciohàméntò é através de ''by-pòss". A água brUta entra no
équipdménto serido Cónduzida poro uma "CÂMARA DÉ EROSÃO" ondefaz contato com
as pàstilhâs díssolvéndo-as dé fôrma homogênea, produzindo uma solução de cloro
super concentrada, que será reinjétada na rede, garantindo clóraçõo contínua e precisa.

BÂIXÕ CUSTO INICIAL

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

BAIXO CUSTO DE INSTALAÇÃO

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

BAIXO CUSTO DÈ OPERAÇÃO

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



V.

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

MANUTENÇÃO

Por não possuir partes móveis liõo requer manuterição periódica^
tiástandó urrià simples lavagem com água para eliminar ós resíduos das pastilhas que
eventualmente hão tenham sido dissolvidos.

ESPECIFÍGAÇÕES DÒ EQUIPAMENTO

Pressão máxima de operação: 7,0 kgf/crh^
Vàzãó de água através do equipamento: > 400 l/h
Cdlibração da dosagem de cloró: atràvés de ajustes da válvula de
djustefiho.

RECOMENDAÇÕES

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

PRÒCEDIMENtdS OPERAGIONAIS

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

2. Abrir a válvula de descarga da tubulação de saída, (nunca feche
todas ás válvulas, pois poderá haver um aumento de pressão no
interior do equipamento).

3. Retirar a tampa superior do 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 estanquéidade.

5. Fechar a válvula de descarga.

6. Abrir totalmente a válvula de isolamento.



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

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

9. Medir o résiduai de cloro na água após alguns minutos.
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ESPECIFICAÇÕES DÒ CUBICULQ

SISTEMA DE ÂBÂStECÍMENTO DÉ AGUÀ

SÃO JOÃO bÒS PATOiS

INTRODUÇÃO

A presente especificação contém informaçõès técnicas dos materiais e
rríõo-dé-obrò que serão utilizados ría construção de um abrigo (cubículo) de alvenaria de
tijolo cerâmicopara proteção do quadro de comóndòelétricodè um conjuntomotor-bomba
subriíefsível.

SfRVIÇOS PRELIMINARES.

O lócal onde será edificado o abrigo será'limpo e preparado para locação da
obra, utilizando rhàteridis adequados a este serviço como sárrafós e tábua nas dimensões
apropriadas.

SERVIÇOS EM TERRA

À seção da vala será (40 x 40) cm, seguindo rigorosamente a locação do
projeto anexo. Õfundo dà vala sérá compactado manualmente 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 de resistência^ com argamassa mista de
cimento, areia e barro no traço 1:4:4, atentando para não deixar braças. O baidrame
também será com pedra bruta de resistência e argamassa, no mesmo traço, com
dimensões de (40 x lOfcm, utilizando-se tábuas como guias para alinhamento e
nivelamento, conforme projeto arquitetônico.

ÉStRÜTURA DE CONCRETOARMADO.

Á 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 (lOxlO)cm, construída à altura de 2,10m e sobre o baidrame. Aferragem será
composta de 4 ferros corridos de 4,6mm e estribos a cada 25cm com ferro CASO de4.2mm.



ÀLVEMARIA

Em tijõlocérômico de furo com dimènsõés de mercado, a parede terá 10 cm
de espessura, (l/2 vez) corh prumo, esquadro e alinhamento em consonância com normas
da construção Civil. O tijolo será assentado com argamassa mista dê cimento, areia e barro,
ho traço 1:4:4; com às amarrações recomendadas pelas normas técnicas de construção.

COBERTURA.

Será érri concreto armado pré-moldado na espessura de 8cm.

instalações elétricas

Õs életros-duto serõb do tipo garganta, de 3/4" para a ilurríinaçao e rígido
dè 1" p-oro àlimentáçõo do quadro de comandà éíétrico da bOmba, todos embutidos na
parede. A tomàdá e o interruptor serõò dè embutir. A luminária interna será do tipo globo,
com lâmpada incàhdescénte de 60W. As luminárias externas serão com proteção contra
roubos, em ambas as fachadas.

Ò 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, espaçados em 5 cm, para ventilação do quadro elétrico, com dimensões de (0,80
x2,10)m, com caixa, dobradiça e fechadura do tipo trinco, cOm maçaneta de bola

REVESTIMENTO

Nas faces de parede, tanto interna como 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 25rnm, sêm ondulações.

PISO

o contra piso será de concreto não estrutural nó traço 1:4:8 (cimento, areia
e brita preta), nivelado, com espessura de 5cm. O acabamento será do tipo cimentado semi-
áspero no tràço 1:3 (cimento e areia média), com espessura de 20 mm.



PINTURA

Tanto afáce da parede interna quanto externa, será aplicada três demãos
de hidra cor branco, utilizando fixadorpara melhor aderência no reboco.

Na esquadria de rhétalon, aplicar-se-á esmaítè sintético, em 2 demõos.

SERVIÇOS COMPLÈMENTÀRES

Para melhor proteção do abrigo, em volta será construído uma calçada de
proteção cóm largura dè 30 cm e altura dè 15 cm, revestida corh argàmassa de cimento e
areia no tróçò 1:4 (cimento e areia). Nas faces laterais do abriigòserão instalados elementos
pré-moldadòs vazados, (Ü,50x0,40}m, conforme projeto, para melhorar a circulação de ar
no interior do cubículo.

LIMPEZA È ENTREGA DA OBRA.

Após conclusão da obra, será executada a lirnpeza finai para entrega dos
servi0s, com à retirada de todos os materiais considerados sobra de obra.



ESPECIFICAÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

SÍStÉMÀ DE ABÀStECÍlVlENTO DE ÁGUA

Recebimento é Aceitação dós Máieríais:

Os materiais precisaiv ser de melhor qualidade, pois os consertos ou
substituições são muito onerosos.

Esta qualidade deve ser constatada na época da compra, bem como na
ocasiaò dófornecimènto, o material entregue precisa ser inspecionado para verificar se não
houve nenhuma àvaria. Caso seja constatada falta de material ou peças quebradas deve
serfeito relato da ocorrência no recibo de entrega do material entregue ao transportador,
anotando todas as falhas ou falto no ato da 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
a integridade do materiàl. Tais cuidados estendem-se a todas as fases do transporte,
inclusive manuseio é empilhamènto no solo, más como máiór segurança.

MANUSEIO:

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

EMPILHAMENTO:

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



LÕGAÇÃÒ:

A locação será feita de acordo com o respectivo projeto, admitida, no
éntantà, ter flexibilidade na escolha definida de sua posição, em face da existência de
obstáculos não previstos, bem como da natureza do terreno qüe servirá de apoio. Quaisquer
modifica^es serão, porérh, feitas sempre de acordo corh a FISCALIZAÇÃO.

LOGALIZAÇÃO:

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

As tubulações pára as quais foram previstos ramais de serviços somente
para um lado da Rua serão localizados ho passeio, mantehdò-se sempre que possível
afastamento de l,00m entre as tubulações e os alinhamentos dos prédios.

ABERTURA DÉ VALAS

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

Nos trechos em rocha dura podem ser utilizados explosivos ou
perfurádores. Omaterial cavado será colocado de um lado da vaia de tal modo que, a borda
de escavação e o pé do monte 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
nós terrenos desmoronáveis e a partir de 02 (dois) metros de profundidade em qualquer
terreno, exceto rocha e moledò.

No caso de cargas móveis consideráveis, recomenda-se em geral adotar
um recobrimento mínimo de OíBOm. Emse tratando de trechos rochosos, os limites mínimos
acima indicados, de 0,60m e Ò/80m, serão acrescidos pára 0,80m el,0m, respectivamente.
Se o assentamento for feito no espaço da calcada o recobrimento mínimo será de OAOm.

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

Para permitir um bom trabalho, a largura da vala deve ser de 0,45m, no
mínimo, porém hünca inferior ao diâmetro externo do tubo màis 0,30rh.

Para que as pressões sobre a tubulação enterrada sejam menores,
récorhehda-se que as valas não tenham largura müito superior ao limite mínimo indicado.



o fundo da vala deverá ser rigdrosameríte retilfneo, entre mudanças de direção e
décilvidàde.

BASÉ GONTÍIMUA PARA ASSENTAMENTO DETUBOS:

No caso em que hão seja pòssível o nivelarhehto do fundo da vala entre
esta è- ds tübos àeverãd ser Irítérpostos urna camada àè terra drehdsa isento de pedras e

• córpds estrahhds, comespessura dè lõcm. Se ó fúrídò dá Vala apresentar um solo rochoso
óu com'focháém decomposição, a'carnada arenosdihtérposta deverá ser Í5 cm, no mínimo
o tubo deve se apoiar sobre o tèrrenó dèixahdo ò bdisa ou a luVà livre.

BASE EiÉiCÒNTÍNUA PARAASSENTAMENTO DETUBOS:

Éste' tipo dé base, de àplicaçõò esporádica (terrenos inconsistentes)
requer exame próprio da resistência do tubo dós esforços de flexõo resultantes das cargas

. permanentes e acidental devendo haver semprè no rhfnimo um apoio no caso de Junta
élàsiicá e dois em caso de Junta não élásticà. Deverá haver sémpre verificação de
colinearidade dos apoios e dá :pós:sibilidáde de móviniehto. A superfície de assentamento
dévé abranger urh arco dé 12^.

DlStRIBUIÇÃO ECOLOCAÇÃO DE TUBOS:

Os tubos só poderão ser puxados ou rolados em cima de sarrafos ou
rolétes dé madeira, sendo leves, podem ser facilmente carregados. Os tubos serão
alinhados ao longo da vala ao lado oposto ao da terra retirado dá escavação, ou sobre esta,
erh pldtaforrhá devidarhente preparada, quando não for possível a primeira solução.
•Deverão ficar livres de eventual riscò dé choques, resultantes principalmente, da passagem
dé veículos; rhâquihas, equiparhéntos e ferramentas. Antes de baixá-los à vala seu perfeito
estadò deve ser verificado, bem como seu interior, a fim de ser retirado todo corpo
.estráríhò. Se for necessário calcar os tubos, deve serfeito còm terra e nunca com pedras.

A' cada interrupção de trábàlho o extremidade da tubulação deverá ser
fechada com úm tarrípão, pára evitar a intródução de corpos estranhos e animais.



EXECUÇÃO DAS JUNTAS:

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

PVC / PBA:

í Limpàr cuidadosamente, com éstopa comum a bolsa do tubo
e a ponta do outro;

2 Intróduzir o anel dè borrachà no sulco da bolsa do tubo;

3 Àplicar lubrifícdnté (água de sabão ou glicerina) no anel de
borracha e nó ponta do tubo;

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

5 Introduzir a ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa.

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

ENSAIOS DA UNHA:

Antes de completar o recobrimento da tubulação, cumpre verificar se não
houve falha ría rhontagem dós Juntas, conexões, etc., ouse não foram instalados tubos no
transporte, manuseio, etc. Pára executar esta verificação, recobrem-se as partes centrais
dós tubos, deixando asJuntas e ligações de conexões a descobertas e procede-se ao ensaio
da linha. Este deve ser realizado de preferência sobre trechos que, para facilidade
óperacionál, excedem SOOm em seu comprimento, aplicándo-se a tubulação, peças
especiais, etc, compreendidas nesses trechos, uma pressão hidrostática máxima, não
devendo descer em ponto dá canalização a menos de 01 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 30cm, acima da geratriz do tubo deve ser preenchida com aterro Isento de pedra e corpos
estranhos adensados camada não Superior a lOcm, o restante do aterro deve ser

feita à maneira que resulte uma densidade aproximadamente igual à do solo de paredes
da vala, e também isento dè pedras grandes ou corpos estranhos.
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DEiVÍOlilÇÃO EREGÓMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO:

'Apenas nas ruàs pavimentadas onde sèrâo assentadas as tubulações de
travessias, a recupéraçõo é ímprèscindívei para pérrhitir o tráfego normal de veículos e
pedestres. Será executada manualmente com material da própria escavação, com uma
compactação adequada, de màneirà que não danifique a tubulação.

LIMPEZA EDESINFECÇÃO:

Antes dè colocár a rede dé distribúição èm serviço às tubulações devem
ser Idvddàs e dèsinfétados com uma quantidàdè de cloro qúe pródúza uma solução de
cOricentraçaò mínima de 5Ò mg/l. Èssa solução deverá ser mantida em contato com as
paredes internas dos tubos durante rio mínimo 24 horas. Nofim destas 24 horas a água
deverá conter ríò mínimo 25 mg/I de clóro ao longo da tubulação. A desinfecção deve ser
sempre o que ò exame bacteriòlógicó assim o indicar.

Se, se pretende reduzir ò tempo dà contato pode-se utiiizar 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.
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ESPEGlFieAÇOES TEGNIGAS DA CERCA DE PROTEÇÃO DO SISTEMA

A PRESÈNTE ESPECIFICAÇÃO CONTÉM INFORMAÇÕES. TÉCNICAS DOS MATERIAIS
É N/jÂÓ-DE-OBRA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO
SISTÉMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUÀ. .

I.Ó^ESTRÜTÜRA IDE COI^GRETÚ ARMADÒ:

i.1 Pará sustentar ás 2 folhas do portão de acesso ao sistema, será

Gdnstfüídó 2 Pilares dè cõncfeto arrhado fck=25MPa (preparo com betoneira),

inclusive formas. A seção será de (0,25x0,25x2,5Óm). A ferragem será composta de

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

2.0-CÉRCA Dè arame FARPADO:

2.1-Cerca com rhourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10cm,

espaçarnento 3m, cravados 0,5m, còml 1 fios de arame farpado n° 16 15x17

3.0-ESQUADRIA:

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

4,0Ox1,8Om, com 2 folhas de 2,00m x 1,80m, sendo que em 1 folha, terá também um

portão menor de 0,80x1,80m pára acesso à pedestres, ern 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, (vér dirhensão nó projétó).

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, AGOSTO DE 2017.
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META 01
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. D' AGUA

POVOADO MACAÚBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA DE DÍMENSIONAMÉNTO DA REDE DE
DISTRiBUIÇÃO
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MEMÓRIA DÈ CALCULO
PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA

POVOADO MAGAÚBA

SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.
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MEMÓRIA DE CALCULO

1.0-dBJETIVÒ

Dimensionar o Sistema de Abastecimento de Água para no Povoado Macaúba
riiral do münioipiò de São João dós Patos -MA.

2.0-META
Atender 100% da população existènté neste Povoado, com água em quantidade e

qualldadb, de'rítrb dós padrões 'dè potãbiiidade determinados peio Ministério da Saúde.

3.0-ÉSTUDd DEMOGRÁFICO DA ÁREA DE IMPLÁNTAÇÃO DO PROJETO
De acordo com levaritàmento topográfico e semi-cadastral realizado pela

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

Ano População

2017 65

2018 66

2019 63

2020 69

2021 71

2022 73

2023 75

2024 77

2025 78

2020 80

2027 82

2026 84 .

2029 87

2030 89

2031 91

2032 93.

2033 96

2034 93

2035 1(X)

2036 103

2037 106

na zona

4.0-ALCANCE DO PROJETO
Para o dimensionamento do Sisterha de Abastecimento de Água que está sendo

prójetado para o Povoado Macaúba, prevê-se o atendimento da população por um
período de 20 ahós, de acordo cóm 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 dé crescimento anual de 2,5%.

5.0-TAXA PERCAPTA DE CONSUMO
Considérãndó 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
adotado a taxa per capta de 140 litros por habitante por dia devido situar-se na zona rural,
com umá témpérátura que varia de 25 a 35°C no decórrer do ano.

6.0-VARIAÇÃO DE CONSUMO
Taxa Pér capta (l/hab X dia) = 140
Coeficiente de vazão diária (K1) = 1,2
Coeficiente de vazão horária (K2) = 1,5
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6;1-GGNSUMQ MÉDIO DIÁRIO
Ci = 65 X 140= 9100 l/dia = 0,11 l/s
Cf = 106 X 140 = 14840 I/dia = 0,17 l/s

6.2-CGNSUMO MÁXIMO DIÁRIO
Cl = 9100 X 1,2 = 10920 l/dia = 0,13 l/s
Cf = 14840X 1,2 = 17808 í/dia = 0,21 l/s

6.3-GONSUMO MÁXlMÓ HORÁRIO
01 = 10920 X 1.5 = T6380 l/dia = 0,19 l/s
Cf = 17808 X 1.5 = 26712 I/dIa = 0,31 l/s

7.0-CAPtAÇÃO É RECALQUE
7.1-VAZÃO REQUERIDA

Como no Povoado Macaúba não existe água supérficíal que possa ser
Utilizada para o abastecimento da comunidade, e se existisse o tratamento seria muito
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 final
do plano, para um consumo máximo diário com 12 horas de funcionamento é de 2,22m®/h,
ó que nos leva a propor, segundo o projeto hidro geológico anexo ao projeto, a
perfuração de urh Poço Tübular com 300,OOm de profundidade, revestido com tubos PVC
nervürado Standard de 6"

Pára o consumo máxirho diário com 12 horas de funcionamènto temos
Qi = 16380/ 12 = 1365,00 l/h = 1,36 m'/h Qi
Qf = 26712/ 12 = 2226 l/h = 2,22 m^/h Qf

7.2-CARÀGTERÍSTICAS DO POÇO TUBULAR
Profundldade=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 m®/h

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

serviços (Prefeitura municipal), o relatório técnico construtivo, para verificar se a
quáritidade 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
rhesmo, 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
fisico-químiCos e microbiológicos realizado por Laborafórlo de instituição reconhecida
como Caema, Funasa, Universidades etc. Os laudos deverão ser assinados pelo técnico
responsável pelos exames. Os laudos são para verificar se as águas produzidas estão
déntro dos padrões de potabilidade exigidos pela Portaria N° 2.914 de 12 de dezembro de
2012 do MINISTÉRIO DA SAÚDE.

É importante ressaltar que para a obtenção da vazão requerida no projeto é
fundamental o acompanhamento de um Geólogo, pois caso não seja atendida as
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especificações técnicas, nos aspectos relativos à perfuração do poço tubular,
produção e qualidade da água, todo ò projeto fica comprometido e sujeito ao não
-fecebirriénto pela cbncedente.

7.3 -CÁLCULO DA ADUTORA DE 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
derhanda inicial de consurho dá população de projeto. Utilizamos a fórmula de cálculo de
diâmetro econômico de bresser.

'D = 172 X Q'f'2
•D = 1.2 X 0,000611111/2
•D =' 1.2 X 0;000733333
,D ' = 0,02708 m
D = 27,08 mm

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

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

8.0-DIIVIENSIONAIVIENTO DA RESERVAÇAO
A etapa reservação, num sistema de abastecimento de água de uma comunidade, tem

Gonio objetivo, aténder a 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 ha rede de distribuição de forma a atender todos os

dorhicílios 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
fôrma a capacidade do reservatório para atender a população ao longo do período será de
175 da demanda de consumo máxima diária média, ou seja:

Para a reservação do Povoado Macaúba, no início do plano, será de 1/3 do consumo
máxirho diário, os cálculos índicam-uma reservação com capacidade de:
"Vi = . 16380/ 3 = 5:460 litros. = 5,46 I

Para a reservação do Povoado Mácúba, 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 Polietileno cor Natural, alta resistência com capacidade para 10m®
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 Polietiléno 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 águá.
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S.O^REDE DÈ DISTRIBUIÇÃO
O dimensíonamento da rede de distribuição dè água foi calculado pelo método de

Seccíònamento Fictício. Empregáram-sé parãrnetrós com base nas normas brasileiras de
elaboração de projetos de sistemas de abast. de água p/ cidades até 6.000 habitantes. Os
cálcLÍIòs estão em planilhas anexa e foram realizados c/ os dados abaixo especificados:
TaXa pér capta 140 1/hab x dia
Coeficiente de variação diárià ....Kl = 1,2
Coéficiéntè de variação horária K2 = 1,5
Coéfíciehte de distribuição linear de
vazão 0,00013764 l/sxm
Extensão da rede 2.375,77 metros
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9;i-QUADRO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
A rede de distribuição sei'á implantada com recursos oriundos do convênio,

cbnfornrie tabela abaixo

REDE INSTITUIÇÃO MATERIAL , COMPRIMENTO (m)

DN 50 FUNASA • 1 PVC PBA CLASSE 12 452.12 1
TOTAL GERAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO POVOADO MACAUBA 452.12

lO.O-LÍGAÇÕES DOn/ilCILIARES
Ó diménsíonarnento do projeto foi feito para os 13 imóveis existentes. Para a

.execução dás ligações domiciliares será utilizado colar de tomada com diâmetro de DE
6Òmm X 1/2" e tubos e conexões de PVC soldávél DN 20mm.

iO.I-QUADRO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES

As ligações serão implantadas Com recursos oriundos do convênio, conforme
tábéia abaixo

LIGAÇÕES 1 INSTITUIÇÃO 1 MATERIAL UNIDADES

NA REDE COM Ó DN 50 FUNASA COLAR DE TOMADA C/ DIÂMETRO DE DE 60mm X 1/2" 5

Li! 1

11.0-DII\/lÉNSIONAMENtO DO EQUIPAMENTO DE RECALQUE

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

Pára a bomba do poço PT termos:
Hg =72+ 8,00+ 5,00= 85,00
Hg = 85,00m

PERDA DE CARGA NA COLUNA DA BOMBA

Diâmetro = 2" (50mm)
Q = 1,11 m^/h(0,31 l/s)
K = 0,60 {F°G°)
Jo = 0,02396m/rh
Lo = 72m
hfo= 0,02396 X72 = 1,72m

PERDA DE GARGANA LINHADE RECALUQÉ

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

PERDA DE CARGA NA TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO

Diâmetro = 2''(50mm)
Q = 1,11 mVh(0,31 i/s)
K = 0,06 (PVCR)
J1 = 0,01466m/m
LI = 14,00m
hf1= 0,01466 X14,00 = 0,20m
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PERDA DÉ CARGA TOTAL
Hf = 2;Ó7m

Altura Manòmétríca Total
Ht= 85,00+2.07 = 88 m
Hm = 88m

GÃLCULO DA POtÉNGÍA DO MOTOR

•p = 0.31 X88 + 25%
50

P = 0;55 cv

DADOS DO EQUIPAMENTO:

-conjunto motor-bomba submersível elétrico, monofásico, vazão dé 1,11mVh e altura manométrica de 88,00m
e potência de 1,5GV.

COMO ESTÉ 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 de Novembro de 2017.
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TÉCNICAS

ESTRUTURA DÊ CONCRÈtO ARMADO
PRÉ-MÓLDADO H=8m

PARA UM TANQUE DÉ POLIEtILENO CAPACIDADE 10m®

DEZEMBRO/2017
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ESPÈGlhGAÇÕES tEtíNIdAS íDÃ
ÉStRUTlÜRA DÉ GdWGRÉTÒ ARMADO PRÈ-MGLDADG H=8m

PÁF^ GM TANdUÉ DÈ PGLIÉtlLÉr^OrGAPÀCIDADE 10m^
A preSèivite éspecifícAçãò Gontéwi ínfòrmáçõés técnicas dos materiais

; É- MÃG-DÈ-ÒBRA, QUE SÉRÂÓ UTILIZADOS NA iNStÀUAÇÂÒ 'DA ÈSTRUTÜRA DE CONCRETO
' • ARMADÓ PRÉ-MOLDÁDO PÁRA 1 TANQUE DE PÓLIÈTILÉNÕ CÀP. 10' M® A SER CONSTRUÍDA

.SISTÉMÁ. SIMPLIFrCÁDO DE ABASTECIMENTO D'AGUA, SENDO NO POVOADO
MÁCÁlílBA íLOCÀLIZADÕ NA RURÂL DO MÜNICÍPIOVDE SÃG ÜOÂÕ DOS PATOS-MA. CONFORME

-'PRO jETÓ TÉCNTCO anexo. "

sIrS^IÇOS PR^
'.i.i^LGGÁÇÃQ DA OBRA - está dévè^á ser féitá sègüihdo rigorosamente o
projeto àrquitétôriíco, còrh hivelàmento è àílhháttièntò pèrfeitos, utilizando-se
rhátériáis adequados e reéistehtes a erhpenos ou deformações em função das
intémpefiés. O gabarito sérá dè madeira de lei, tábuãs e sarrafos com

' espessuras ápfbpriáàas .para este tipo dè obfà.

^ ;^ÍNFF^-EStRtÍTURÁ
2.Í- ÉSCAVÁÇÂO DE VAUÂS, dèvérá ser exècutadà fia profundidade recomendada
pelo lãUdò de sõndágem. As demais dimensões serão ás indicadas no projeto

. arquitetònicó com 10 cm de acréscimo nas medidas pára facilitar a colocação e
èscofaméhto dbs painéis dè formas. As fàcês de cada vala escavada deverão ser
bèm aprumadas prevenindo qüanfO a desmoronamento. No fundo de cada vaia
será feito um: apiloamento c/ maçb de 30 kg para melhorar a resistência do solo.

2.2-CONCRÉTO, será còm rèsistência èquivaléritè ao fck= 20Mpa. A sua
àplicáção será féjta confbrme récòmendáçõés técnicas das normas brasileiras. A
fêrrá^èm sérá ém aço CÁ-50. A planta estfUtüfal, será de responsabilidade da
empresa de fabricação da estrutura pré moldada.

. 2.3-RÈATERRO DÉ VALAG, após os serviços dè concretágem e desforma da
irifraestfutura será feito o reáterro das valas escavadas, com o material da
pTõpriá êscávação, compactado manualmèrite em camadas de 20cm prevenindo
quàrito a fécalque.

• •2.4-AQUISIÇÂO de ESTRDTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (com pilares,
vigas e laje, com altura de 8,00m, para apoiar 1 (ufri) tanque de polietileno de alta
fèsistêhcla còm capacidadè pafa 1Óm®,

.í2.5- O TRÁíNSPORtE E Q DÉSkOCAMÉNtÕ DA ESTRUTURA, será contratado um
' cártijhhãb toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv-chi diurno. Inclusive Guindauto

hidráulico; cap; fháxima de cáfga 6200 kg, mbméhtb máxi chimo de carga 11,7tm,
alcance máximo horizontal 9,7Õm,

2.6-ÍNSTÀLAÇÃO DA ESTRUTUíRA sérá contratadà" 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
' èstrutural, anexa. Obs: Será de responsabilidade da empresa de fabricação de

estruturas pré mòldadá.
Será construída, nò entorno dos pilares, uma plataforma de proteção dos
mesmos, em còncreto ciclópico,(detalhe na planta arquitetônica do
reservatório) meio-fio, alicerce, baidramè, coritfápiso ou piso morto e
cimentado.
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,3-S;UPÉR ÉSfRUtÚRÁ
! !. ^3.1;- éõNGRETO ESTRÚTÜRÁL PRÉr,MOLDADO - vigas, pilares e laje de apoiò do
t fesen/àtôlriò serão em cohGreto pré-fábriGâdb com resistência equivalente ao
j . fGk= 20rí/lpa.
i ã^íKlSTALAÇÃÒ HÍDtóULICA PVe/PBA GLASSÉ 15 DtM SOmm DA ADUTORA DE

• RÉGÂLdÜEvcÃElte Ao TÃNQUE DE POLÍÉtiLENÓ DÊ 10m®
3.1 a 3;8 ISIêstes itens èstãò inseridos ós tubdSj conexões de PVC/PBA Soldável

i ' Glãssè 15 dè 0 5Õmm, è ò tanque dè pólietilèno corri capacidade para lOm®, que
, / deverá ser instalado Gõnforrne ésquema hidráüliéò anexo.

: : Í^^ÍNSTALAÇÃO m DI^ tSrhrn do rAf^QÜÈ DE PÒLIÈTILÈNO DE 20m^ e 30m^ À
} , ;;,FÍÉDEDÉDlStRÍBÜIÇÃÒ

'4.1 à "4.7 -Nestes itens estão inseridos òs tubos, conexões de PVC/PBA Soldável
òlàssé 12 dê 0 75mm, que deverá ser instãrado na descida do tanque para a rede de

i distribuição, còriforme èsquemã hidráulico anexo.

SiSÉRViÇOS GÒMPLÈMÉNTARÈS
5.1 - Será construída, no éntorrio dos pilares, uma calçada de proteção ou piso de
cóncrétó com concrèto moldado iii loco, feito na obra, com acabamento
convêhcionál, e=6cm, ármãdo em còhcreto ciciópico, (detalhe na planta

•. árqultètôriica do reservatório) meio-fio, alicerce, baidrame,

Ô.'2-LÍMPEZA FINAL, GÒncíüída todas as etâpas dè instalação da estrutura, será
feita à limpeza finàl da obra cOm retirada de tòdo rriaterial e ou entulho.

SÃO JOÂÒ DOS PATOS, DEZEMBRO DE 2017.
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ESPÉeiFlCAÇÕES TÉCMÍÒAS DA GÉRCA DE PROTEÇÃO DO SISTEMA
A PRESENTE ESPEGIFlGAÇÃÒ CONTÉM INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

E MÂO^DE-ÒBRA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DA CERCA DE PROTEÇÃO DO
SÍStEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, .

1.0-EStRÜtURA DÉ GONCRETO ARMADO:

1.1 'PáVà sustèntar ás 2 folhas do portão dè aoesso ao sistema, será

^òhstruídò 2 Pilares de conofèto árrhadõ fòk=25IVIPa (preparo com betoneira),

inclusivé fórrhas. Á seção será de (O,25x0,25)^2i5Om). Á ferragém será composta de

04 ferfo's corridos de 10:0 rhrh e êstribos a cada 16 cm com ferro CA-60 de S.Omm.

2.0-GERCA DÉ ARAME FARPADO:

2.1-Cerca com mòurõés de concreto, seção "t" ponta inclinada, lOxIOcm,

éspaçameríto 3m, cravados O,Sm, comi 1 fios de arame farpado n° 16 15x17

3.0-ESQUADRIA:

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

4,O0x1,8Om, com 2 folhas de 2,00m x 1,80m, sendo que em 1 folha, terá também um

portão mérlor 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 zàrcão e pintura em esrhalte sintético. Os portões serão fixados nos

pilárès. (ver dimensão no projeto).

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, AGOSTO DE 2017.



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,6Í%(H0RA)

ABRANGtNCIA :'MARANHÃÓ LOCALIDADE: SAO LUIS

REF.'COLÉTA: MEDIANO DATA DE PREÇO :JANEIRO/2017
ÉCTÁDÒDÒMAfeNHÃÓ .

!MUNiCÍPÍO DE SAÒJOÃb DOS PÀTOS

SiStEMA DEABÀSTECiMENTO DEÁGUA

PLANILHA DE.GUSTOS SÍNTÉtíCA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇOC/BDI PREÇO TOTAL

."'j' ... 1;

•r.OliOO. .. SERVIÇOS PREÚMINÃRES 2.716.88

oi.õi

Limpeza Manual do Terreno, còrh raspagem

superficial,, ,-.r. . .... . ...... m^' 225,00. 74209/dOl. , . . 2,58' 3.36 756,97

•- ..oi.02

Placa dá obfa (2,00x3,00)m em chapa de'aço

galvanizado m', 6,00^ . 74209/001 . , . 250.50 326.65 1.959,91

. A ... -

>..02.00 CAPTAÇÃO 171.410,53

. .02.01 , Perfurado de Poço TuBular 3D0m x 5" únd 1>0Ò- comp. 171.410,53 171.410,53 171.410,53

N--.. • - .

. 03.00 • RECALQÜEfELEVATÓRIA} . 28.424.53

, - 03;oi

Aquisido dé equipamentos de bofnbeamehto e
fecalaue-ÍElevatóría) . un 1,00 compos. 28.424,53 28.424,53 28.424,53

•. . . . .i ... .

.. . 04:00 , ABRIGO ..... . - 3.440,35

. 04.Ó1- . Cübícülo.de Proteção. . . und. 1,00 composição 3.440,35 3.440,35 3.440,35
.

.05.00 . RESERVAÇÃO • . . 23.743.22

-..05.01

Reservatório de polietileno de capacidade de
10.0001, ápiòadòs em estrtura de concreto pre
moldado und 1,00 composição 23.743:22 23.743,22 23,743,22

... . . , • -

. 06.00 - . ADUTORA DE RECALQUE - 196,86

.v.OS.OÍ,,

Fornecimento e assentamento de tubos e conexões

de PVC PBA DN50 inclusive escavação e reaterro de
vala: ... m 3;00 composição . . 65,62. 65,62 196,86

.... .

.07.00 . DISTRIBUIÇÃO. . 18.858.77

07.01 ,

Aquisição e assetamento de tubo rígido. Classe 12,

PVC PBA JE. DN.SO . , . m 452,12 . composição 41,71 41,71 18.858,77

. , OBiOO RAMAL PREDIAL . 729.18

08.01 ,

Ligação domiciliar comhidrômetro, em tubos e

conexões de PVCSòldável 20mm com 12m. und 5,00 Composição 145,84 145,84 729,18

.

, Ò9.b0 . SISTEMA DEDESÍNFÉCÇÃO . 272.45

. bsbi
Fómecirhehtoe inrtalado dorador de PVC tipo
PAStiLHASa ser acoplado na' adutora de recalaue. und. 1.00, 73612 , 272:45 272,45 272,45

.

io:qo SERVIÇOS CÓMPLEMENTARES . 5.207.23

1Ó;0Í

Cerca de proteção com estacas de concreto armado

pré moldado dè ponta inclinada de (10xl0x300)cm e
14 fiadas de'aram'e.paroado 16 SWG 4"x4". UND. 1,00 combosicão 5:207,23 5.207.23 5,207,23

TOTAL 255.000,00



ESTAPpDOMARANHAO:
MUNIGÍPIÓ DE SÃO JOÃO DOSJPÀTOS.
POVOADO MACAÚBA

' Item Etapas
Peso . _ Valor . 120;P|AS„. \ , 240. DIAS. L ,.11 asoiDiAs.'
r % (RS) CONCED. PROPÓN.; • ^ .CONCED.! PROPON. -1 GONCEDlvl" ^PRQPÒN. ' %

1
•

1,•
-r" "•

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,07 2.716,88 r 2.716,88, í,07 '

'

h
'

2-.0 CÁPTAÇÃQ SI,12 171.410,53 ' 171.410;53 Si,11
•» »

-

3.0 RECALQUE/ ELEVATÓRIA" 11,15 28.424,53 ' 28.424;53 - 11,15 ;
•

v

5.0 RESERVAÇAO : 9,31 23.743,22 23;743,22 9Í31
r

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

• " •

7.0, REDE DE DISTRIBUIÇÃO 7,40 18.858,77 18.858,77 7,40

'

8.0 RAMAL PREDIAL 0,29 729,18- 729,18' 0,29

V -

io;o SERV. COMPLEMÈNTARES ; 3,50 8.920,03 1_: • 8l92Ó,03 : 3;50
-

. , -

-1 1 , >

.

TOTAL
SIMPLES ; 100,00 ; 255.000,00" • 202':551;94; , 79,43 y 23.940,08 • • - - : :• ,,^9139 • 28;507,98 -... 1' 1"!11,18
ACUMULADO 100,00 : 255.000^00, 202i551;94T ií • - tJ 1:179,43 L ^"1226.492102 ' ' '' V- L ..;255lÓ00,0Q 100,00



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS OA MÃO-DE-OBRA: 87.61^(H0RA)

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE: SAO LUIS

REF.COLETA: MEDIANO DATA DEPREÇO:JANEIRO/2017

ESTADO DÒ MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS

SISTEMADEABASTEOMÈNTODEÂGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA ELEVATÓRIA
BDI 30.40;(

ite'm DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO
PREÇO

ÚNITÃRiO

PREÇO

UNITÃRl

0/BDI

PREÇOTOTAL

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

concreto.- . ' un 1,00 9540 877,21 877.21

2

Aquisição de transfórrnadorníonòfásico de distribuição,potenclade
ISkva,tensão nominal de 15 kv,- un 1,00 12076 S.OOO.CO 5.000,00

• 3 •• -

Cabode alumínio NUbitola 4AWGcom almade aço p/ linha de
trãnsmlsslo. .. m. 50,00 841 . 24,33 1.216,50

. 4

Ramalde serviço monofásico ém cabo de eobrede 10mm'rnelo
durbíp/metro deramal) fornec. de material. un 1,00,

i

7611 5.000,00 5.000,00

S

Aquisição de conjunto moto-bomba submersivel acopladoa motor

elétricomonofásico 220V,com vazão de até 10m*/h-,para uma
altura manométricade EOm.c.ae potência
estlmadadel,532,5ev,p'ara poço tubular profundo DN6*.bocalde
saldalílde 2' un 1,00 PM 7.000,00 7.000.00

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

4,59

1000

10,69

13,66

129,08

7 Cabo flexível pvc submersível 7S0v 2 condutores de 4.0mm2 m 300,00 PM 1377,00

8.

Aqulslçãodequadrodecomandoelétrlcop/aclonarmotorelétricomono
fásIcodel.Scv.IncluIndodIsposItIvoelétrIcodeproteçãocontrafaltadéf
ase.térmlco.voltímetro e amoerímètro. un 1,00 PM 1.000,00

9. AOxIlIar de eletricista com encargos complementares H 8,00. 88247 87,12

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

TOTAL

VALORDAOBRASEMBOICRS) 21.797,95
VALORDOBDI(RJ) 6.626,58

VALOR DA OBRA COM BDI 28.424,53



ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE : SAOLUÍS

REF.COLCTA: IVIEDIANO DATA^DE PREÇO: JANElRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO
muni'cíp7ódèsão joÃò dos patos

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA

' COMPOSIÇÃO.ANALÍTICA D0:BARRILETE DA BOMBA'

BDI 30,40%

1

' •ITEM DESCRIÇÃO UNID QUÀNT CÓDIGO
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

UNITÁRIO

/BDI

PREÇO TOTAL

1
1 .. 1.

Válvulade retençáo horizontal,de
bronze (PN-25),2",4ÒdPSI;támpà de
porca de uhlâo;é^rámidàde's c/
rosca • , ; . . un . i',do ^Í0408 145,11 145,11

1

2

Registro gaveta bruto em látão

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

i
' t

V. >
1

i
1 . .3' .

Manometro Ua 2üüpsi

(0al4kgf/crn2) dsSOmm-
conexãol/4"BPS,reto,caixa e anel

em aço

éstámpadol020,acabamento em
pintura elétrostática em epóxi
preto. un 1,00 12899 50,55 50,55

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

i
t 5

Té redução ferro galv 90* rosca 2" x

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

i
. 6

Bucha dè redução

def.galvani,c/rosca,de 1" x 1/2" un 1,00 764 4,5 4,50
1

!
7

Cúrva ferro galvanizado 908 rosca

BPSfêmeaREF.2" un 1,00 1790 27,96 27,96

, '8',

CurVa ferro galvanlzado'458 fosca
BPS fêmea REF. 2" un . 2.00: 1818 59,75 119,50
União'c/assento cônícobronze 0 2"

1 . . 9 . . un . 2,00 12428 74,76 _ 149,52

, . 10

Luva simples de ferro galvanizado

2" un 4;oo 3912 15,79 63,16

1

if' ^

i

•11

Niple ferro galvanizado,com

roscaBPSde2" un 9,00 4181 15,81 142,29

12'

Tubo de aço galvanizado com

costura;classe

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

1 .13,

Tubo'PVC PBACl15 JE DN50/DE

60mm R. de água (NBR 5647) m 3,00 12599 8,47
,

25,41

I
1 , ,14

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES. h 3,00 2696 13,70 41,10

15

Luva de ferro galvanizado c/ rosca

BPS dè 2" (edutor) un 15,00 3912 15,79 236,85

16

Tubo de aço galvanizado com

costura,c!asse

média,DN2",E=*3,65*mm,Peso*5,l
0* KG/M (NBR5580) edutor un 45,00 3912 30,15 1.356,75

VALORDAOBRA SEM BDI(R$). 2.603,09
VALOR DO BDI(R$) 791,34

VALORDAOBRA COM BOI(R$). 3.394,43



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87.61%(HORA)

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOÜ\UDADE: SAOLUIS

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

ESTAdÓpÓ MARANHÃO' ,
MÚNÍCÍPIO DESÃOJOÃO DOSPATOS

SISTEIVIA DÉABASTECIMENTO DEÁGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOABRIGO

ITEM DESCRIÇÃO UNIO QUANT CÓDIGO/SINAPl
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

UNITÁRIO/
BDI

PREÇO TOTAL

1.0. SERVIÇOS INICIAIS 43,68
1.1 Limpeza do terreno m' 9,00 73948/016 2,55 22,95
1.2 . LdcacSo da obra m' 4,96 74077/002 4.18 20,73

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 161,16

•2.1

Escavação mánuaíem terra
còmoactada mánual. rh* 0,75 93358 40,46 30,35

2.2 . ApIIoaniento de fundo de vala m* 2.12, 73373/001 50,13 106,28

2.3 Aterro apiloado corh empréstimo. m' 0.80 73964/006 30.68 24.54

.

3.0 INFRA-ESTRUTURA 340,66

3.1 Fundação em pedra argamassada m' 0.85 95467 283.88 241,30

3.2 BaIdrame de pedra ar^amassada. m' 0.35 95467 283,88 99,36

4.0 CONCRETO ARMADO 171,00

4.1 Cintas de concreto armado M 6.00 93204 28,50 171,00

S.O ESTRUTURAS VEDAÇÕES 360,82

S.l Alvenaria de tijolo cerâmico esp. lOcm m' 7,00 73132 43.80 306,60

5.2 Elemento vazado e=7cm m' 0.40 73937/003 136 54,22

6.0 COBERTURA 366,53

6.1 .

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO,
SOBRECARGA lã)KG/M2. VÃOS ATE
3.50M€=8CM. C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM.
INTER-EIXO 38CM, C/ESCORÁMENTO

m' 3.05 74202/001 56,68 172,87

6;2 .. Telhaménto ém telha cerâmica m' 3.05 94201 2.6.16 76,74
6.3 Estrutura de madeira m' 3,05 92565 25,11 76,59

6.4. Encalicamento de beirai m 8.60 COMPOSIÇÃO 4,69 40,33

7.0 . p;so5 244,85

7.1 Contrapiso em concreto ciciópico. m' 1,03 94779 24,6R 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

9.0 . E5QUADRIAS . . 413,92

9.1 Porta 0,80x2,10m de ferro completa un 1.00 73933/001 413.92 413,92

10.0 PINTURAS 82,59

10.1 Pintura esmalte em esquadria de ferro iti* 3.36 95468 24,RR 82,59

10.2 Pintura a cal m' 13.98 COMPOSIÇÃO 7:46 .

11.0 INSTALAÇÕES 118,55

11.1

Instalação elétrica com 4 pontos de
iluminação. un 1.00 93144 118,55 118.55

VALOR OAOBRASEM BDI(RS). 2.638,31
VALOR DO BDI (RS) 802,05

VALOR DA OBRA COM BDI (RS) - - 3.440,35



ENC&RGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MAO-DE-OBRA; 87,S1X(K0RA)

ABRANGÊNCIA: MARAN^<iO lOCAUDADE:SAOLUIS

REf.COLETA: MEDIANO OATA DEPREÇO: MNEiRO/2017

estado" DO MARANHÃO
MilNldPIOOESÂO/OÂO'DÓS PATOS

SISTEMA DEÀSASTÉaMENTO DEAGUÁ

COMPOSIÇÃO ANAUnCADO RESERVATÓRIO

ITEM DESCRIÇÃO UNÍD QUAlir CÓDIGO SINAn.
PREÇO

UNITÃRIÒ

PREÇO

unítArio/
eD'l

PREÇOTOTAL

IXi SERVIÇOS INIOAIS 225.59.

1.1 Umoeza do terreno m'' 16,00 73948/016 2.55 40.80

1.2 Loácãodeobra m> 21.24 73992/001 8.70 184.79

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 389J0

2.1 Esávac3o manual tolo dt 11 catêrorla. m' 2.43 7396S/010

7.'W7RrtK)1

103.23 250.85

2.2 AoUoamento de fundo de vala m*. 1.44 50.13

2.2 -

Aterro apiloadocom mterialda

esávacEò. m' 2.16 739641006 30.68 66.27

3.0' - INFRA-ESTRirrURA 10.355.93

3.1 Lastra de concreto cldislco; esO.lOm.- m' 0,20 6122 295.65' S9.13

3.2

aqulslção de estrutura de concreto

prémoldado

(c/pilares,«itaseIaje),c/h:B,OOm,p/apol
ar l(um) tanque depolietíleno de alta
resistência c/ cap. lOm'. 1.00

P.Mwww.

setleenenharla-co

m.br 7.500.00 7.500.00

3.3

Guindautohldriúlico.Cap.mizimade
carja 6200bg,momento míximo de
carsa 11,7 Irn, alcance rttiaimo

horúoiital 9,70m, Indusive caminhSo
toco pbtl6.000lig,polência de 1B9 cv-
chl diurno. h TÒ.OO 5930 29.24 2.046.80

3.4

Implantação da estrutura de concreto

prémoldado vb 1.00 PM 750.00 750.00

4.0 INSTAIAÇSOHIDRÃUUCA 6.242.97

4.1

Curva 90*PVC/PBAp/reda agua JEPB

S0a'DN50/OE60mm
Tubo PVC/PSAa 15 p/rede ague JE

ONSOiOE eomm

2.00 1845 11.37 22.74

4.2 M U.OO 12S99 8.47 101.64

4.3

Aquisição deTanque da Polietileno

Verticalde FundoPlano.comtampa
foscável,alta resisténda cem cap.P/
lOm». und 1.00 PM 4.500.00 4600.00

4.4

Curva S0> PVC/PBAp/ rede agua JE PB

90gONS0/DE60mm. und .1.00 1845 11,37 11.37

4.5

Tubo PVC/PBA a 15 p/rede agualE DN

SO/DEEOnim und. 12,00 12599 7.90 94.80

4.6

Adapta dorPVCSctdãvelc/nangeslIvresp/
O(.0'áeuaDE60mm x 2*. tind 1.00 69 36.92 36.92

4.7 Abracadeíra t*DOD2*comparaRjsos. und 3.00 396 2.52 7.56

4.8

Montagem eassenLtuboS PVCJunta
elastica.DNSOmml

OtlRPVC,ouPVCDEFdFO,OUPRFV}p/agu
alubos e conexões de PVC M 3.00 73688/001 ' 1.13 3.39

4.9

AqülslçãodeadapCadorPVCsoldivel,long

o.comflangelívre.SSmm x 3", para

caiiad"aeua und 3.00 74 190.38 571.14

4.10

Áqúislçlo de Registro gavetabrutoem
'atão forjado,bitoIa3*(REF1509} und 2,00 6012 289.52 579.04

4.11 •

Aquisição de

adaptador.PVCPBA.bolsa/roica, JE,DN
7S/DE SSmrfi. und 4.00 1824 26.54 106.16

4.12

Aquisição de Tubo PVC

PBA,aAâE12JE.0N7S/0Ea$mm,rede
jgua(NBRS647) 9.00 9846 14.52 U0.68

4.13

Aquisição de curva

PVC/PBAJE.PB.9(%raus,DN7S/DE8Sm
m.oara rede aeualnbr 10351) und 2.00 1824 26.54 53.08

4.14

Aquisição abraçadeira tipo

D,ema^p/fuaçãodetubos,0K3'com
pârafuVos de Rxacão. und' 3.00 398 3.62 1086

4.15

Montagem e assentamento de tubos

IVC junta elast/ca,DN7Smm
(OURPVC,ouPVCOEFOFO,ouPRFV)p/ag
ja tubos e conexões de PVC 9,00 73S'8B/002 161 13.59

.5.0 SERVIÇOS CONIPIEMENTARES 994.20

5.1

Execução de passeio (calçada de

iroteçlo)ou piso deconaeto com
concreto moldada Inloce.feite

emobra,acabamento

convencional.es6an. armado. 21.23 94992 45.18 959.17

5.2 jmoeza final da otrra m« 21.23 9537 1.6S 35.03

VALORDAOCRAaeU eEI(RS^__ 18.207.99
VALOROOBOIRSI 5.535,23

, V*LeROAOBIU>COUSDI(RS| 23.743,22



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

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUIS

REF.GOLETA : MEDIANO DATA DE PRÍEÇO : JANElRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃOJOÃb DOS PATOS

SISTEMA DE Abastecimento de AgúA

COMPOSIÇÃO.ANALÍTICACERCA DE PROTEÇÃO

BÍDI. 30,40^

ÍTEM DESCRIÇÃO' UNÍD QUÀNT
• • :i

XÕDIGO/SINAPI
PREÇO

UNITÁRI

lO

PREÇO

unitArio/b
Dl

PREÇO TOTAL

, , ^ 1

l':0. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO , 200,00

1.0

Construção de 2Pilarés de concreto

armado(Ò,20xQ,20x2,50m)fck=20MPa para
fixação do portão de acessoao sistema.

m* 0,10

COMPOSIÇÃO 2.000,00 200,00

2;o CERCA DE ARAME FARPADO 2,508,80

2.1

Aqúisiçâo e Instalação de Cerca com mourões

de concreto,séçâô"T"pont'a
Ínclinada,10xl0cm,espaçaménto3rn,cravados

0,5m,comllfiosdearamefárpado n^ 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

ácéssoão sistema 'ém tubos e chapas plana de'
ferro galvanizado medindo

4,00xl,80m,inclüindoguarnições,cãdeadose
ferragens. m* 7,20 68054

74145001

153,33 1.103,98

Pititúra esmalte fosco,2 demãòs,sobre

süpei^ície mefálica,incluso 1 demão de
fundba nticorrosivo.utilizaçãoderevolver (ar- m* 14,44 12,50 180,50

- ,

VÁL0RDA0BRASEMBD1(R$) - 3.993,28

VALOR00 BOI(RS). 1.213,96
VALOR OA OBRA CÓM BDl (RS) 5.207,23



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

ABRANGÊNCIA : MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUIS

REF.CÒLETA : MEDIANO DATA DE PREÇO :JANEIRO/2017
ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

SISTEMADEABASTECIMENTO DEÃGUA

COMPOSIÇÃO analítica rede de distribuição PVC PBACL.15 DN50

BDI. 30,40%

' ITEM DESCRIÇÃO UNID quAnt
' CÓDIGOy
•' SINAPI

PREÇO

UNITÂRI

, 0

PREÇO

UNITÁRIO/
BDI

PREÇO

TOTAL

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

2
Escavação manual dé vala em solo de

categoria.
m' 0,32

93358 25,00 8,00

2 Tubo de PVC PBA JE Ci-15, DN 50 m 1,00 89449 12 12,00

3

Assentamento de tubos e conexões de PVC

PBA Cl-15 DN-5Ü m 1,00 73888/001

73964/006

1,12 1,12

4 Reaterro de valas. m^ 0,32 30,68 9,82

VALOR DA OBRA SEM BDI<(RS) 31,99

VALOR DO BDI (R$) 9,72
VALOR DÁ OBRA COM BDI (R$) 41,71



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEÍTORA MUNICIPAL DE SÃO JÒÃO DOS PATOS

objeto/obra =?SISTEMASIMPURCAOÓ

local/implantação =.Sede Municipal de,SÃO JOÃO DOS RATOS.-- !,,
proforer\!e/propfie{ârio =Prefj Municipal da SÃO JOÃO DOS F^ATÕSf-r.Mà' ' •

ENCARGOS SOCIAIS -SINÃPI MA
. GRUPO ,

, --

•A1 , Prewdènda social

A2 Fundo dè oarantia oor temoo dè serviço , 8.00»^

. A3 Sáláiio Educabáo 2.50»/o

A4 Ser^nco Social da Industria fSesD 1.50»A

A5 Serviço Nacional de Aorendizaoem Industrial tSenail . 1.00»/o

A6 S^co de AdoIo a Pequena e Média Emoresa (Sebrael 0.60»/o

A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Aqrária tlncra) 0.20»^

A8 Sequro contra acidentes do trabalho (INSSI Risco qrave 3.00»/o

A9 Serviço Social dá Indrústria da Construção é do Mobiliário • Secbncí

A TÓTALDE ÈNOÀRGOSQUE REOEBM AS INOIDÊNOIÀS DE A 16;80°/c

B1 . Reoouso semanal e feriados 17,91»/.

B2 Feriados. ... 3,96%

,B3 Auxílio-enférmidade 0,91»/.

B4 13» salário . . 10,87%

. B5 Ucenca-oatémidade 0,08%

B6 . Faltas iustificadas. 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 REOEBM AS INCIDÊNCIASDE B 45;51»/.

Cl Aviso prévio indenizado 6,13»/.

02 Aviso prévio trabalhado 0,32%

03 Depósito por despedida injusta 50% sobre rA2+(A2xB)] 5,21»/.

04 Férias indenizadas 4,81»/.

,05 . Indenização adicional . 0,52%

, ,0 TOTAL DE ENCARGOS QUE REOEBM AS INCIDÊNCIASDE 0 16,99%

Dl Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 7,77»/.

. D2

Reincidência do Grupo A sobre aviso prévrio trabalhado e
reincidência do FGTS sobre aviso prévio indénizadõ. . . . . 0.54%

D TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDÊNCIAS , 8,31»/.

PERCENTAGEM GERAL ADOTADA 87,61%



ENCARíjOS sociais sobre preços da MÃO-DE-OBRA: 87,61%(HORA)

ABRÁNGÊNGIÀ : MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUIS

RÉF.'Gè'i:ÉtA : MÉblÀNÒ DATA,DE PREÇO :JÃNEÍRO/2017
estaDò do MA^NHÃQ .
MUNIGÍPÍO DE SÃO JOÃO ÓÒS PAtOS

sisTeMa de ãbàstecimento dé água

COMPOSIÇÃO ANALITIGArREDE DE lIGAÇAO DOMIçrilAR DEAGUAi

BDI. 30,40%

ítÉM DÊSCRIÇÃO ÜNID QUANT
CÓDIGO/

SINAPI

PREÇO

ÜNitÂRIO

PREÇO

UNITÁRIO

/BDI

PREÇO

TOTAL

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

2 Colar de Tomada dè 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. rh 12,00 9867 2,37 28,44

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

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

7 Jòelho de PVCLR de 1/2" x 20nnm un 1,00 3543 1,43 1,43

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

,

:; i .7. 111,84 •
VALOR DO BDI ÍRSI 34,00

, ' , . . tM yÀLOR'DAÒBRACOM BDIi(R$);.,,.., 145,84
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locaWfnpIá'ntaçâoé;Zona Rurat do Município de.SãoJoâofdos Patos -. -
'ma.,,"' ' íi'
PR0|ò®lriWPáEFlifÚRÀ»ÍÜÍSlciS

COJVÍQPOSIÇÀO BE BDI (%) =
discriminação .

GRUPO: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

GRURO::SEGURO E GARANTIA

GRUpOliRiseo:

GRUPOj! p:ESPESAS FjNANCEIRASj

GRUPO: LUCRO

- Despesas Admínistrátivas

. -Total deste'grüpò;

- Garantias

Totaldéste grupo =

- Riscos e imprèvistos

, Total déste grupo =

- Despesas' finãhcétras

Total deste grupo =

- Lucro

GFtUf>||tP'BUTOS (PlS, GO^Í^S; ISSQN è'ÇOMPV|lÍ^
Total deste grupo =

PIS

CONFINS

ISSQN)

CPRB

Total désté gàipo =

TOTAL DOBpl SI CPRB={[(1+AC+S+RtG);(.1+DF).(1+L)]/(14)} -1) =
TOTAL DOBDI Cl CPRB = {[(H-ACtS^R-i-G)..(H-DF).(1+L)l/(1-l)} • 1) =

OBSiSERÁ ADOTADO VALOR 30;40 %

VALORES DE BDl POR TIPO DE OBRA

(%)

4,01%

4,01%

0,40%

0,40%

0,56%

0,56%

1,02%

1,02%

6,80%

6,80%

0.65%

3,00%

5,00%

4,50%

13,15%

23,989^

30,40%

: 1 ^ TIPO DE OBRA . 1 Qúartil Médio 3 Quartil

Çppsijíiç§( '̂'̂ ,^iflciós. . , ,• 20,34% i'!'., 22.12%' b 25,00%

CpnstfúçSddè Rodovias e Ferrovias -• ' 19,60% " H: 20,97% 24,23%

Cons(mf|â^íe Redes de Abastecimento daÃgua. Coieta de Esgoto eConstn^ões Correlatas 20.76% : r V . 24,1S% 126,44%'

(^nstAção'e Mantite^Sa deEstações e'Re'des deDistnbuiçSo deEnergia Eléinca' 24,00% 25,64% , 27,86%

Píàniltfa dà'Còr^ 'ABcyServíços 24.00% . 25,84% 27,66%

F6rn_ecimBnidde'Materiàls'eEqdparTterttos • , '* ii,10% '14,02%- 16,80% •

Afórniijfa abálxo foi utilizada paiBeàlculo d6'BDIdà5 faixas aárria relacionadas', devendo seradotada como padtSo.
BDl" a(1*AC*S*R*G):(1*DF}.(1*Q]/(1-0} • 1

Onde:

AC" TAXA DEADMIt '̂iSTRAi;ÃO CENTRAL;
Sa TAXA DE SEGUROS;
R" TAXADE RISCOS;
G= TAXA DE GARANTIAS:

DF" TAXA DE DESPESAS FINÁNCáiRAS;
La TAXA DELUCRO/REMUNERAÇÃO;
I a TAXA DEíNCIDÊNCIA DEIMOSTOS (PIS, CONFINS e ISS).

• UMITSSDETAXASINnGRANTESDACOMPOSICAODOBDI/CONSTfaJCÃODeRODOVIASeFERROVIAI

' Item componente do BDl -Mínimo 1 ' r'^'M • Li'.;." '
.1 AdmlnlstrocSoCentroli •' - :r , 4,oioo«-

1- • Seguro e Garantia ,

. i'. •, . • .t,. - . , 'flisco , - ' • , . • • ,0,5000»'! "ífilili , .0,5800»

Désoesas financeiros • J.0200» .K; • 1,1100» "
. . lucra . .6.8500» ' - • " • • 73000»

Tributos: PIS. COWmSe ISSQN . .. . 7,3100», • " " •73500»:
TOTAl 19.6000%: . .. '20.9700% 24.2300%:'



POVOADO MACAUBA

PLANILHA DE CALCULO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA:

Trecho
Comprimento

m

"Vazão (l/S) Diâmetró. Velòcidadé

m/s

Cota Piezométrica

A Montante (m)

Perda de

Carga, (m)

Cotá Piezométrica,

A Jusante (m)

' Cbtã dó Terreno'(m) Pressão bispónívei-
ObservaçõesDN , ' intemo

"AJusante | Em' Marcha | AMontante | Fictícia mm m A Montante | A Jusante. 'AMontante", r"AJusante

R.1 30 . 0,002- 0,004 0,006 0,004. 60 . 0,0534 . 0,0018 261,670 0,000 261,670 253,670 250,300 - 8,000 c 11,370
1 -2' 61.97 0,006. 0,011 0.017 0,011 60 . 0,0534 0,01 261,670 0,000 261,670 : 250,300 250,300 . 11,370 - 11,370

—

2-3'' 59,84 0,017 0,010 0,027 0,022' 60 0,0534. 0,01 261,670 . - 0,000 261,670 . 250,300 • 248,380'' . 11,370 13,290
1-4'" 344,01 0,017" 0,058 0,075 0,046 60 . 0,0534 0,02 261,670 0,014 26'1,656 254,400 . 25'0;30Ó. ' 7,270 • 11,356

.4-5"' 120,6 0,075 0,020 0,096 0,085 60 0,0534 0,04 261,670 0,008 261,662 255,350 • 254,40Ó; 6,320 7,262
5 6'" 119,63 0,096 0,020 0,116 0,106 60 • 0,0534 . 0,05 261,670 0,011 261,659' 255,350 244,770 6i320 16,889

, 6 7'" 141,01 0,116 0.024 0,140 0,128. 60 0,0534 0,06 261,670 0,019 261,651 244,770 • 240,000' l'6,900 21,651
7 8'" 168,32 0,140 0,029 0,169 0,154 60; 0,0534 0,07 261,670 0,032 261,638 ' 240,000. 240,000 , 21,670 21,638
8 - 9'" 324,58 . 0,169 0,055 0,224 0,196 60 0,0534 0,09 261,670 0,103 261,567 240,000. 237,320 . 21,670 . 24,247
9-10'" 325,08 0,224 0,055 0,279 0,251 60. •- 0,0534 0,11 261,670 0,155 261,515 237,320, 234,920. . 24,350- . 26i595>
10-11" 326,06 0,279 0,055 0,334 0,307 60 0,0534 • 0,14 261,670 Oi217 261,453 234,920 228,430 • 26,750 33,023' '
11-12" 214.67 0,334 0.036 ^ 0,371 0.353 60' 0,0534 0.16 261.670 0.173 261.497 ' 228.430 226.300 . 33:240 .35.197

2235,77

Vazão de distribuição 0.380 i/s

Comorimento total de rede 2.236 m

Vazão cor metro de canalização 0.000170 l/s/m
Coeficiente Harén-Wiliiams C 140

Diâmetro da rede de àlimentacâo 60 mm Diâmetro comerciai METRAGEM (Ml TUBULAÇÃO
Cota Diezométrica rede de alimentação 261.670 m 40 mm 0 0

Cota do terreno na fede de alimentação 253.670 m 50mm " 0 0

iPressão mínima na'rede 10,000. mca- 60mm 2235;77 373

75 mm ' 0 0

85 mm 0. . . 0

110 mm- 0 0

TOTAL. 2235.77. . 373



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

POVOADOS Volta da Jurema e Mucambo.

REFERÊNCIA DEPREÇOS: SI-SINAPI=MAIO/2017 SE-SIESPO 2017 Bbl=30% CA-CAEMA2017 OR-ORSE2017

ITEM CODIGO 'DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND 'QUANT.
PREÇO

UNIT TOTAL

1.1 Cántèíro de poços

1.1.1 SE-010555
Mobilização e dèsmobilizaçâo de equipamentos
(períiíratriz, ferramentas e materiais). . Km. , 545,00: 4,00 2.182,18

1.1.2 SE-240201, Abrigo provisório e nivelamento da perfuratriz uhd. 2,00 335,40 670,80

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

: 1.2 Serviços de Perfuração

1:2.1 CA 240301
Pérflirãçào em sedimento no diâmetro de 17 1/2"

"dé 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 10 aSOOm 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 de Revestimentos e Compleméntação

1.3.1

òt."

M02300104

C -

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

1.3.2

.3E,-

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, vazada, de 6". un 1,00 154,65 154,65

1.3.7 SE-240416 Fornecimento e instalação do pré-filtro. m' 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 51^9863 ,
Fornecimento e instalação de tubo de recarga em PVC
Roscável de 2". m .11,00 77,40 851,42

1.3.10 OR6299 Laje de Proteção, conforme especifícções 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, Escovamento e Pistoneamento h 24,00 122,16 2.931,84

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

2.4.3 , OR5032 ,

Teste de Vazão com bomba submersa e gerador (24
horas) 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 Fisico 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 completação do pré-filtro em PVC
DN 50, roscável, com luvas 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

TOTALGERAL 171.410,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

PERFIL ESQUEMÃTIGQ DE PQGO TUBULAR - SÃO JOÃO DOS PATOS • MA

Tubo de boca

0.20nn:f

Tubulação de reposição de'cascalho

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

Seb sanitário ane ar

P.1 - Diâmetro de perfuração = 17 1/2"
P.2 - Diâmetro de perfuração = 121/4"

C|)C.1 - Diâmetro de conclusão =6"

- Pré-filtro

- Filtro Tipo GeOmecânico Reforçado

- Cimentação

-Rèvest Tipo Geomecânico Reforçado

José Jânio dé Castro Lima

CREA 11962 D/PA

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospaíos@yahoo.com.br
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PREFEITURA IVIUNIGiPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA.

PROJETO DE ABASTECIMEXTOlocAçAo GEOFERÊNCIADA
DAGLA

PROPRIETÁRIO:

PREFEITUUMLNICPAL DE SÃOJOÃO DOSPATOS - ÚA.

RESP. TÉCVICO P/ PROIETO:

TERRENO/ABRIGO/P.T E RESERVAÇÂO
LOCAUDADE:

POVOADO Uacaúba

1/50 AGOSTO / 2017 "^^^íjRY GUSTAVO 01/07
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VISTA PRINCIPAL

PREFEITURA MUMCPAL DE SÃO JOÃO OOS PATOS - IV1A.
TllULOi

PROJETO DE ABASTECIMENTO reservaçâo
I EST. DE CONC. ARMADO PRÉ-MOLDADO
I D AGLIA CAPAClDADE^IOm^^/TSm.

PnOPRlflARIO:

PREFEflLIU MlMldPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA.
mCAUDADFS:

RISP. TÉCNICO P/ PROJETO:

[ ESCALA;

L 1/50
A/^rtCXÍl / Om X DCStNHW:AGOSTO / 2017 jjjhy GUSTAVO 05/07



"ELErEODUTü 0 J/4"
VAI PAHACCONI.
MOTO-BOMBA

(EMEUT. NA PAREDE
ENOPtSO)

CORTE CD

OBEIRAL

VEM DA CEMAR

\ ELETRODUTO01'

VEM DA CAIXA 02

MED1Ç.A0TRIFÁSICA

PLANTA

LAJE PECONCRETO /

y
CORTE AB

1
f LEGENDA INST. ELÉTRICA

nos FASE. NEUTRO. RETORNO E TERRA NO INT. DO ELETRO

ElETRODinOEMBUTlPONOPISO.

ELETKODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU L/\JE.

,CON). INTERRUnOR E TOMADA A T.20 DO PISO E NA
Ó.1ES.MAPRUMADA PTO. DE LUZ NA PAREDE A 1.80 DO PISO.

QUADRO DECO-MANDO EMDlTnDQ NA PAREDE

BE R/U.

PLANTA DE

COBERTURA7\BADCA

REBOCO LISO

PINTURA HIDRACXJR

BRANCA

QUADRO DEMEDICAO MONOF.ASICO PADRAOCCMAR
L-J EMBUTIDO NA PAREDE

LAJE DE CONCRETO ARMADO
LAIEDt CONCKEIO ARMADO

FACHADA

LATERAL

I

FEKROLHO COM

PORTACADEADO

REBOCO USO

PINTURA HIDRACOU

BRANCA

BARRAS DElM/4

CHAPA PE FERRO

81/8*,PlN"rURAESMA)

SINTEnCOAZULDEL

FACHADA

PRINCIPAL
I

PREFIRA MUNICIPAL DE SAO JOÃO OOS PATOS

PROJETO DE ABASTECIMENTO " ABRIGO PARA OQUADRO
D ÁGUA de comando DA BOMBA

PROPRIETÁRIO:

PREFBTURA MUNIOPAL DE SÃOJOÃO DOSPATOS- MA.

lOCAUDADE: POVOADO: MACACIH

RESP. TEGMCOP/ PROJETO: PRAhCaA N":

H/i /r\'7
ESCAIA:

1/50 AGOSTO / 2017
ÜCSEAÍHU:

lURY GUSTAVO
U4/U/





P.

ozof'

PORTÃO DE FERRO MED. 4,00x l.SÜm DE
ACESSO P/ VEÍCULOS (MANUTENÇÃO)

_!.PgRTÃODE ACESSO P/PEDESTRE

BAIXA
.A.0

4,00 K l.SOm
Oi.

PILAR DE CONC. AÍ^IADÕ
MEDINDO 0,20x0,20x2,50m.

Ü-20' .'Á

rtC.F.SiO AO SrSTENlA

CERCA DE ARAME

FARPADO C/ 11 FIADAS

ESTAO\ DE CÓNC. DE PONTA
INCLINADA DE 0,10x0,10x2,5üin

CORTE AB

PILAR DE CONC. ARMADO

MEDINDO 0,20x0,20x2,50in. VISTA FRONTAL
PORTÃO DE FERRO MED.4,üO x l,80m DE
ÁCBáíG P/ VEÍCULCB QvlANUIENÇÂO)

Wffil

^iWFra::jhiFlr]iiiii;
•í—5— I — £—• -í- —••í

I - - S—~4 —

ESFACA DE CONC. DE PONTA

INCLINADA DE 0,lCb<0.1Ü.x2,5Qm

BLOCO DE CÒNCTETO
0,30X0,30 xÕ,60irt.

PORTÃODE ACESSO P/PEDESTRE
DE FERRO 0,80Xl.80m

DN St'rrmt

CERCA DE ARAME

FÀIÜ'ÃDOC/ 11FIADAS

Püíir de conc. armado

p,25x0,25x2,5Üm.

Porap de acesso para voíojIús
(manutenção) de Ferro 4,00 x l,80ui

Porfílo deacesso p/pcdestre "V
dê"Fcnpl(Wx"l,80jTi

í

ÍSSOAOSISTEMA

3FIÍ
IIX DN

RH DN rSvíOtiüi
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10,00 X 0,50m
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PnOPRIETÂRIO:

DÊPREFEDURA MlINiaPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS - m.

PROJETO.-

/ 2017

CERCA DE PROTEÇÃO
DO SISTEMA

RESP. liCNiCO:

DESENHO:
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fub. de ^
slçao do pi^srF
filtro PVC/H

Proteçac
Sanitária

n—lOm,

VISTA

LATERAL

BARRILETE (CAVALETE)

POÇO TUBULAR 6" x 300 m
NOTA*^ detalhamento da COMPi-EMENTAÇAO,QUE consiste

*NA ESPECinCAÇAO FINAL DOS DIÂMETROS DE ALARGA
MENTO. DEFINIÇÃO DOS TIPOS. INTERVALOS E COLOCA
ÇÃO DOS REVESTIMENTOS, PRÉ-FILTROS E CIMENTA-
DEPENDEM DA PERFURAÇÃO DO FURO PILOTO COM-
ANÂLISE DAS AMOSTRAS DE CALHA E RESULTADO DA
PERFIIAGEW GE

^ (Í2) VISTA SUPERIOR
1 Í1

V IIÜ
1

RELAÇÃO DEPEÇAS P/ BARRILETE (CAVALETE) P/ DIÂM. DE 6"
ÍTEM DESCRIÇÃO DAS PECAS MATERIAL QUANT.

1 LAJE DE PROT. SANTÂRIÂ EM CONC. (1.00x1,00x0,20) 01 pç
2 TAMPA P/ POÇO 0 6" EM CHAPA DE FERRO
3 ABRAÇADEIRA DE FERRO P/ EDUTOR

FERRO 01 pç
FERRO 01 pç

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

FoGo 01 pç
FoGo 3.00m

7 CURVA MACHO 90' 0 3" FoGo 01 pç
8 MANOMETRO P/ PRESSÃO 0 a SOmcc 0 1/2"
9 NIPLE DUPLO'0 2"

DIVERSOS 01 pç
FoGo 09 pç

10 TE REDUÇÃO £3 2" X T
11 UNIÃO 0 2"

FoGo 01 pç
FoGo 02 pç

12 REGISTRO DE GAVETA 0/ ROSCA FEWEA 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 0 2"
FoGo 02_pç
FoGo oi pç

17 TUBO PVC/PBA CL 15 0 50mm PVC 6.0Qm

PREFETIURA MUMCIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA.

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

PREF01UU MUMOPALDEStôJOÃODOS PATOS- MA.

1/50 lURY GUSTAVO
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Anotação de Rèsponsabilidáde Técnica -
Lei n<* 6.496, de 7 de dézénibro de 1977

Conselho Regiohal dé Engenharia e Agronomia do Maranhão

CREA-MA

1. Responsável Técnico

lURY GUSTAVO MENDONÇA DE SOUSA

Título profissional: ENGENHEIROCIVIL

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DÊ SÃO JOÃO DÓS PATOS

AVÊNIDA GETÚLIO VARGAS

Cbmplerriehto:
Cidade: São João dos'Patos

Páís: Brasil

Telefone: (99)99986-2016

Contrato: Não especificado

Valor: RS 3.500,00

Ação Institucional: Outros

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

Email:

Celebrado em: i2/og/20'l7

Hpo de contratante: PESSOAJURÍDICA DEDfREiTO PUBLICO

3. Dados da Obra/ServIço

f^ropriétário: PREFÈITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
POVOADO MUCÃMBO E VOLTA DAJUREMA

Corriplemento:

Cidade: São João dos Patos

Telefone: (99) 99986-2016 Emãíl;

Coordenadas Geográficas: Latitude: 6.576409 Longitude: 43:491639

Data de Início: 06/il^òl7 Previsão de término: 08/10/2018

Finalidade: Sarieamento básico

4. Atividade Técnica

Bairro: ZONA RURAL

UF: liilA

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 DÈ A.R.t. -> #A0421 - TANQUES OU RESÉRVATORIÓS EM
FIBRAS SINTÉTICAS

12 - PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

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

12 - PROJETO > Atividades de a.r.t. -> #biio5 - instalacao eletrica em b.tensao p/
FINS INDUSTRIAIS

41 - ORÇAMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #Bl T05 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO
P/FINS INDUSTRIAIS

CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

N»; S/N

CEP: 65665000

Quantidade Unidade

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

1,00 un

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

5. Observações

PROJETO DE SISTEMASIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

6. Declarações

Declaroque estou cumprindoas regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

. 7. Entidade de Classe

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

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informações acima

• , de

Local dàta

9. Informações

.de.

lURY GUSTAVO MENDONÇA DE SOUSA - CPF: 603.283.013-61

PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS - CNPJ:

06.069.666/0001-33

' AARTé válida somente quando quitada, mediante apresentação do cornprovante dó pagamento ou conferência no site do Crea.

Aautenticidade desta ARTpode ser verificada em: https-j/crea-ma.sltac.com.br/publlccií, coma chave:0xY96
Impresso em: 15^09/2017 às 09:57:42 por. Ip: 187.40.72.226



Anotação de Responsábilídade técnica - ART D B A mIWI A
Lei n® 6;496/dè 7 de dezembro dè 1977 wlxt#^ I l#H

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

10. Valor

VarÔrdáART: R$81,53 Pagoem: 12/09/2017 Nosso NOmero: 8301062178
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ART OBRA / SERVIÇO

NO MA20170122023

INICIAL

INDIVIDUAL

A autentlcldads desta ART poda ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publicQf, com a chave: 0xY96
Impresso em: 15/09/2017 às 09:57:42 por, ip: 187.40.72.226



MINISTÉRIO DA SAÚDE

FÜNDACAO NACIONAL DE SAÚDE

PORTAL DOS CONVÊNIOS

SICÓNV. SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

N® / ANO DA PROPOSTA;

024295/2015

OBJETO:

ImpIàhtáçãO deSistema deAbastecimento deÁgua

JUSTilTGATIVA:

Objetivo de reduzir a niorbimortalidade, prihcipalniènte a infantil, em razão das doenças éntéricas de veiculação hídrica, por
meio da implantáçâo de sistema de abastecimento de água adequado para o consumo humano.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:

36211 .
NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
^NDACAO NACIONAL DÉSAUDE

CPF DÓ RESPONSÁVEL:
767.810.894-04

NOME DÓ RESPONSÁVEL:
ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

^.NDÈREÇO DO RESPONSÁVEL:
. lOTEL MELIA, BLOCO H. BRASIL 21

CEP DO RESPONSÁVEL:

70316-000
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2 • DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:

06.089.668/0001-33

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
MÜNIGIPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:
AVENIDA GETUUO VARGAS, 135

CnjADÉ:

SAO JOÀO DOSPATOS

UF:

MA

CÓDIGO
MUNICÍPIO:
0919

CEP:

65665000

E.A.:

Administração
Pública Municipal

DDD/TELEFONE:

BANCO:

001 - BANCO DO BRASIL SA

AGÊNCIA:
0603-3

CONTA CORRENTE:

260134

CPF DO RESPONSÁVEL:

022.233.444-45

NOME DO RESPONSÁVEL:

WALDENIO DA SILVA SOUZA

endereço DÒRESPONSÁVEL:
nia,padre aiichieta n° 90 cenfro sãò joão dos patós/ma

CEP DO RESPONSÁVEL:
65665-000
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4 - DADOS DO EXECÜTOIWALORES

VALOR GLOBAL: R$ 255.000,00

VALOR DA CONTRAPARTÍDA: R$ 5.000,00

VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2015 R$ 250.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FÍNANCEIRA: R$ 5.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: R$0,00

VALOR DERENDIMÉNtOS DEAPLICAÇÃO: R$ 0,00

INÍCIO DÉ VIGÊNCIA: 31/12/2015

FIM DÉ VÍGÊNCIA: 31/12/2018

VIGÊNCM do CONVÊNIO: 2018
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5 - PLANO DE TRABALHO

Meta h°: 1

Especificação: Implantação deSistema deAbastecimento deÁgua

Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: R$ 255.000,00

Início Prévistò: Ü1/06/20Í6 Tènnino Prévistò: 30/09/2017 Valor Global: R$ 255.000,00

UF: ÍÍIA; Múnicípiò: 0919-SAO JOÃODÓS PATOS CEP: 65665-000

Endereço: AV. GETÜLIO VARGAS

Efáp^^é n": . 1

Especificação: IMPLANTAÇÃO DESISTEMA DEABASTECIMENTO DEÁGÜA
Quantidade: Valor: Início Previsto: Término Previsto:

; UN." ' R$ 255.000,00 • 01/00016^4,!-' 30/09/2017

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FÜNDACAO NACIONAL DE SAÚDE

MÊS EÍESEMBOLSO: Junho ANO: 2016

METAN": 1 VALOR DA META: R$ 125.000,00

DESGMÇÃO; Implantação deSistema deAbastecimento deÁgua

/Valor DO REPASSE: R$ 125:000,00 PARCELA N°: 1

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro . ' ! ,AN0: 2016

:meta n°; 1 • • ,
• •

vAlor da meta
1 ,

R$ 125.000,00

'DESCRIÇÃO: Implantação déSistema deAbástécimento déÁgua '

VALÒRDO REPASSE: R$ 125.000,00 PARCELA N": 2

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MUNICÍPIO DÈ SAO JOÃO DOS PATOS

MÊS DESEMBOLSO: Junho ANO: 2016

METAN°: 1 VALOR DA META: R$ 2.500,00

DÈSCiUÇÃO: Implántáção deSistema deAbastecimento deÁgua

VALOR do REPASSE: R$ 2.500,00 PARCELA N": 1

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro, ,, ANO: 2016

-METAN": 1
. . ... . . u '

VALOR DA META: R$ 2.500,00

ÒESCRIÇÃO: Implantação deSistema deAbastecimento de Água

VALQRDO REPASSE: , R$ 2.500,00 PARCELA N°: 2
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8 - PLANO DEAPLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEMSERVIÇO: Implantação de Sistema de Abastecimento de Água
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursosdo Convênio NATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: POVOADO VOLTADA JUREMA- ZONARURALDE SAO JOÃODOS PATOS

CEP: 65665-000 UF: MA MUNICÍPIO: 0919-SAO JOÃO DOS PATOS

UNIDADE: UN QUANTIDADE: 1,00 V. UNITÁRIO: R$ 255.000,00 V.TOTAL: R$ 255.000,00

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Código Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de

Serviços Aplicação

449051 R$ 255.000,00 R$ 255;000;00 R$0,00 R$ 0,00

TOTAL GEÍRAL: R$255.000,00
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10. DÉCLARAÇÃ:0

Ná qüalidade de representante lègal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
para efeitos e sob ás penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos
da dotações consignadas nós orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Dèferiménto,

Local e Data I^oponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONGEbÈNTE DOPLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedente

(Representante legal do Órgão ouEntidade

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

DECLARAÇAO DE CAPACIDADE TECNIGA.pdf
Lei 2014 deOl dejumo de 2014..pdf

Nome.dò Arquivo:

0156.2015-Sab João dos Patos-MA.pdf

pOÜ':'19:013

Documentos Digitalizados do Convênio



Minisíério da Saúde'
Fündoção Nodondl de Saúde

Coiivcnio KÜNASA «." 'CV 0156/2015, que cnlrc si ce|cbram A FUNOAÇ/vO NACIONAL i)F
SAÚDIi - FUNASA eoAlUNlCIFlO DE SÃO JOÃO DQS Í'A'I'ÒS AMA na modalidade dc Sislcnm
de Abasiccímoiilo cic Á^iia,

A.FüNDACÃO NÀCÍÒNAL de saúde - FÚNASA, criada pela Lei n.'' 8-,029 dc 12 de abril dc 1990. com Estatuto
íibfovadó pelõ Dçcfelü n." 7'-325, dc 19 "dc outubro dc20lO, ínscrílii nó QidaSlfü Nacional da 1'csspu Jufklica -CNlU/kD-
sob ò n.^26.989350/0001-1,6, kdiadü no Séior dc Autarquias Sul -SAS;.QLíádrá 4, Bloco "N", 5"andar, na cidade de
Brasília/DF. doravante dchoramada CONCEDENTE, neste ato repreàcniada por seir Presidenie, ANTONIO
HÊNUIQUE de Carvalho IMWES; portadUr da Carteira dc Idcinidadc n." 2951610, expedida pda SSIVPI e dò

CPEAIP' ri/ 767.810,894-04, nomeado pela Pontiria n." 3D0, .dc 17 de abril de 2014^ da Casa Civil: da iprcsidêneia da
República, publicada no Diário Oficial da União n'' 75, dc 22 dc abril de2014 co^ÍUíNICIPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS/MA. cbrit sedc naCo) A\' GETIJIJO VAIKÍAS -SÃO JOÃO DOS PATOSAMA. inscrito no CNPJ sob Qn°
Ó6.Ò89.668AtÓ()l-33^ doravanic denominado CONVENEjVrE, neste ato rcprcscnuido por scu(sua) Prefeito
WÃLDENIO DA SILVA SOUZA, portadorfa) da Carteira de Identidade ii,''5I.S2573, expedida pelp(a) SSP-:PLc.do
CPF/MF n.® 022.233.444-45, residente c dòmicilindo(a) naCo) rua padre niicliiehi no 90 centro sao jo.ao dos
]p:iioVma S.\O JÒÃO DQS PATOS, resolvem celebrar Opresente CONVÊNIO com registro no SICONV sob on"
821771/2015, fêgcndò-se pelo disposto no arL 30, VII, da Constituição FctíciaU na Lei Complementar n 101, de 04 de

.maio dc 2000; nà Lei li^ 8.ó66, de 21 dc junbp de 1993, no qUc couber, ná Lei ii" 11,445, dc 05 dc,,janeiro dc 2007,
regulamentada pelo Decreto n" 7.217, de 21 dc junho dc 2010; na Lei n'' 12.305. dc.OZde agosto de 2010, regulamentada
pelo Decreto n'" 7.404, de 23 de:dczcmbro. de 2010, qiiandg aplicávci; na Lei n*" 13.08Q, de 02 dc janeiro de 2015 (LDO
2015); na Lei ii" 13,115, dc 20 de abril de 20Í5 (LOA 2015); na Portaria Ptiiiasa n" 669, dc .16 de setembro dc 20!^ no
•qiie couber; no Decreto n" 9.1.872, dc 23 dc: dezembro dc 1986; no Decreto n" 6.170; dc 25. tlç i.ullu> dc 2007.
rcgiilameiuadò pela •Poríaria Intcnninisicriãl MI»OG/MF/CGU n« 507, dc 24 dc novembro de. 201 Uc na Portaria
FUNASA \f 637. de 23 dc julho de 2014; e-consoante oprocesso n" 251011.016877/2015-18. mediante a.s disposições
exprcsras nascláusulas seguintes:

CLÃIÍSUJ.A PUIMEIIUV - DO OBJETO

Cònstiuií objeto do presente Convênio ae.xceuçãO;da ação dc sãncanicnto básico no. município dc.SÃÒ JOÃO DOS
Pa3"0S /MA, lia implantação do Sistciiiíi üe Abastccihichló .dc .eoníbrme as especificáçae.^ consianies do
Plano dc Trabalho, parle iniegranlc deste Termo indepcrideiltemenie de ironscriçao.

CLÁUSULA SEGUNDA . DAS OBRIGAÇÕES ECOMPETÊNCIAS DOS )'AUTÍC1PES

SJoobrigações dos Panicipes naexecução deste Convênio;

I) Da CONCEDENTE:

a) repassar os recursos financeiros ao CONVENENJT., obedecendo aõ êroiioguuiia de desembolso constante no Plano
deTraballiõ;

bj munilorar, ãèompanluir c. fiscalizar oConvênio, hlêm da avaliar acxécuçào cos resultados,



' -s r •

6) proiiicíVÉr aòpciiícíorinlízntfao da cxccuçSo dosiprògraiiias, projetos catividades^ hiediamc li divilIgàçSo dc atos
ndmiálivos coricniaçOes aos conveiicntes, bem como aanálise caprüvaçío da documentaçüò idciiiCü mslilucional c
jurídica, inclusivê projçlo básico;

dVvenncar arcaliraçAd do praecdiíneniò.iicilalÒno pelo. CÓNVEN1:NT.E, ptePdo-sc ádocumcbUiçíSo no que tanger à
cdnicmpodmcidadc do certame:, aos preços dd iícítimte vencedor e:siia compatibilidade corn os preços de referência; ao
respectivo enquadramento do objeto convcniadò cõm ocfciivamcmc licitado; e; ao fomccimcnio pelo. CONVENENTR
de declaração expressa lirinnda por representante legal,:úu registro no S1C0NV que asubstitua, atestando, oaiendimênlp.
às disposiçòcslegais aplicáveis;

çj açbinpanliar catestar aaquisição dc béns.c aexecução dos seWiços rcalizàdos nQ âmbito do objeto convcniado; assim
coiiio verificáfa regular aplicação das parcelas de recursos, çdndicionandõsua libcrnçãoao cumprinTénlo de metas
,prèvííi.rnente çstabèlcçidáS,;ríos lermas prcvísios na;.I'o.ttaria Ihlemiínístcrral MPOG/NIb/COU n" 507/201 Una PòrtaVta
FUNASA n^ èoV/lÒid c.nesié Instrumento;

íj vefiilcar aes-istêncla dá Anotação dc Responsabilidade'[ ecnica -ART; quando sc iraiár dc obras escrviças de
engdníiaria,

c) indicai" técnico para acompanhamento esupervisão da execução do presente Convênio, ao qual caberá émltlr parecer
conchisis'0 accrcá da prcStaçuo dc contas cda realização do objeto pactuado;

IVj piümQvcr aexeóúção orçíimeniària efimmceirá'necessária ao Convênio; providenciando os.devidos Ccgí^bõsaiòs
sistemas da Uníão"i

i);nõlincar oCGMVENENI^E; quando não apreseiuadá íi.prcsiação de coiiíás dos rcciirsosiaplícados ou coiistaladii amá
ajjlícãçflo dos recursos públicos transferid.os, einstáiirando, sc for ocaso, acompetente Tomada dC Contas Especial,

i) analisar aprestação dü comas dos recursos aplicados riácOnscciíção do objeto deste Convênio, na; fbrma.cproz.o
lixados 110 art. lO, | '8". do Decreto n" 6,170/07 eno art; 76 da Portaria Imerminisleríal MPOG/MF'/CGÜ n" 507/2Q11.

II) Do CONVENENTE-

a) èncaminhar,projeto à FUiVAS.A, na rdrmá e prazos estabelecidos;

bieSccutár oobjeto pactuado na Cláusula Primeira, de acordo com o Plano dç Trabalho;

c) elaborar os. projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, dc acordo com os nonnaiivos do. programa, bem como
apresentar docimiéhios de titularidade dominial da área dc íntcrx-ençãOi Iicençaâ c.aprovaçOes dc projetos emitidos pelo
órgão ambienláí coíiipülente. Üa esfera municipal, csíadual, dii Distrito I-edcral ou icdcrabé concessionárias de serviços
públicos, conforme ocaso, nos termos dalegislação aplicável;

"cij exCcutar cfiscalizar os trabalhòs.necessários áconsecução do objeto, obscn-ándo prazos ccustosi dçsígnando"
profissional habilitado, com arc.spcctiva Anòtáção dc Responsabindade Tçcmca -ART;

e) assegurar, há sua íniegmlidade, aqualidade técnica dos projetos cda execução dúS produtos cserviços convcniados.-
eín conformidade chih as normas brasileiras cOs normativos dos programas. açCçs cálivídadcs, dcicmiiuando acorreção
de vícios que possam comprometer afruição dó beneficio pela população, quando déiectados pela CONCEDENTE ou
pelos órgãos de controle;

Drealizar, sob sua inteira responsabllidadc^ oprocesso lícitãlório nos termos da; Lei n® 8.666/1903 edemais normas
pertinentes ãniatéria, assegurandQa suficiéricia dn.prqjclô básico, da planilha orçnmcnlàriadiscriminaimn do percentual



dcUüiiíncaçSD e. Despesas. Tndire:iás-BDI ulíliVíidoc orespectivo deialhamcnto de sua coniposíçáo; por ítcnvclc
órçanicnio ou cõnjuirto deles, adísponibilidadfc dò CDntrapaHida. quando for ocnso; sempre que optar pela execução
indireta de obras c serviços, bem como obsciVar asnormas dp DccrciO n" 7.983/^013;

g) estabelecer, nas licitações, ocniério de áccrtabilidade dó preço iPáximO, limitado ao valor total'deste Convênio,

li) apresentar décíáraçãò expressa firraada pór representante legal do órgflo pirentidadc CONVENKNTE, ou registro no
^SICONVque a^substlUta, tUüStando qatendimento iis disposíçõcs legais aplicáveis ao proccdmicnlo licíUltáríol

í),üxerccr, na qualidade de contratante, a fiscüHzuçÜo .sobre ocontrato administrativo de execução oii rorriecímcnto -
CTEF;

i) pfcvcr nó edítál de licitação cnòxonirnto dc execução ou ibrnccimcritò—C JRPrqUc arcspOii-Subílídade pela'i|ualidaUc
das óbraS, niatcriaís cserviços cxccúuidosfróniecldós cda ciiipresá contratada para esta-finalidade, íiiçlusive.a promoçüo
dC-rcadcquãçõcs, sempre que dctcciadàs ímpropriçdades qud possanvcompromcter àconsecução do Objeto convcniado;

k) rcgistranVo-SICONV òextrato do edital de licitação, o. preço estimado pçln Administração para aexecução do serviço
ca proposta de preço total ofertada por cada lícitantc com oseu respectivo téfmo de homologação^
adjudicação, o: extrato do CTEF eseus respectivos aditivos, aAnotação de. Responsabilidade Técnica -ART dos.
proíctos, "dos excculorcs:c dá nscalizaçãó dcobras, c osbôleíms de medições;

[)esiimular a:particípaçào dos beneficíáriò^ finais na implementação do objeto do convênio, bem como nà mamilcnção do
patrimônio gerado por,estes .investimentos;

m)' prestar conlas dosirecursos iransfcndos pèla.GONCEDENTE destinados ãconsecução do objclò dò'convênio;

n)Tomecer àCÒNÇÉDENTE, aqualquer tempo, informações sobre as üções desenvolvidas ptira viabilizar o
acompanhameriio c avaliação dp piocèssó;

o) garantir que os invesílmcníos realizados com rccur.sos.rcdcrais integrarão opatrimônio do municjpio é, cm nenhuma
hipótese, poderão íntògrar Opatrimônio dc Goncessionária oii gerar qiialqueridircito á. IndcniTaçãó;

p) realizaf.nò SiCÔNV ns atos coS proceciiincntos. relativos àformálização, exc'cução.,;acompanhamcn!pyprésiaçãõ de,
-Conias c infomiações pccrCadé tomada de contas especial do convênio, quando couber,

q) incluir regularmente no SICONV as ínTorniaçõcs edocumentos exigidos peíá Ponaria Interministerial
MFOG/MFVCGÜ n" 507/2011. mãniéndo-o atualizado, inclusive quanto â aprcsénuiçao do JVojcto Bàsíco/renno de
RelcrcncTa;

r) instaurar processo administrativo apüratôrío, inclusive, processo administraiiw discíplinur, quando constatado odesvio
ou malversação .dc recursos públivos, ítrcgiiláridadc na execução do contrato ougcstão financeira do convênio,
comunicando tal fato à CONCEDENTF/.

s) disponibilizar; por mciiÒ'da'Íniernet ouvnn sua falta; em sPaséde, cm local de fácil visibilidade, çonsullá ao extrato do
convênfo ou outro instruíncntõ utilizado, contendo, pelo menos, pòbjciü, afinalidade, os valores eas;datasdc liberação e
detalhamento da aplicação dos recurSòs, bem como as contratações realizados,para aexecução do objcib.pactüado. Para
cfcíto dcsta obrigação aàrsponibiliza"ção do extrato na Internei poderá ser suprida com a inserção de linkria página
oficial do órgão ou eniidãde CONVTNENTE que possibilite acesso direto aõ POríal de Convênips;

t) comunicar ao Conselho Municipal de Saüde ou Instância de comròle Social da área vinculada ao progranta de governo
qiic ongínoii a iransfcrêncju sobre a celebração do convcniu; ,c



tiVb-übmclcr ãaprovação da GÒNCEOENtÈ,- (ittóiido for ücüsò. aindicaÇílo dc órgilo oii cntiÜadç-da'ydmàmlraçãó
publica, que pertença oú esteja vinculada àesiruíura organrzaclònál do CONVENENTE-, para cotnpor õpre,senle
msírutiicntü como panicipc, sobre oqual pode recíiir nrespònsabüidãde pela execução dos objetos na qualidade de
Unidatlcnxccuibrni

vj inaiitcr em opeiaçáo eduf maiuucnção, quando for ocaso, aos sistemas públicos resultantes dc obras cde serviços dc
engenharia;

tv} realizar acòtnpciisâçíío, qtiaiidò couber,.do'vàIor da iransferêneia prcA-tsw neste Convênio, caso oserviço de
saneamento básico seja prestado mediante dclegaçSo àcniídadc da AdministráçSo Púbifca dos nstadns e;Mtmícipios,
desde. que comprovada nidentidade entre'os objetos do Convênio c da conccssflo;

V) garantir opiéno funtionanienio do sísleina implantado, quando fóro casOvCíaprcScniar relatórió anua! à:
-GONCKDENTÈ, deiü[jíando àscondíçdes.aiuais dc iúncionamento do sistema implantado até o5'̂ ano de recebimento

• doobjeto, sob pcnadc rcSponsabirizaçSo do gestor,

' ^íirúgriiró Prlmçiró.;ô'descutnprimentü de quaisquer das obrignçjScs dispostas nasalincàs anteriores acarrc.laru ao
COjNVESníNTÈ a pfcstàçüo decsciarceímcntos perante a GONGEÜENTE,

PáraUfaÍM Segundo. l'reslacips os esclarCcimemos de qtlc trata oparágrafo anterior, aGONGEDENTE, ueeitando-as.
tarà constar no^ aíitõ.s do proccs.so ajustificativa prcsinçÍQ edará ciéncia áGontroladoriarGcralida Uniá4

Pursígráfo 'rèrcclro. Ao lümar conhecimento cie qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela.dará cicncia aos órgàos dc
controle e. havendo fundada suspeita dc crime ou de improbidade administrativa, cientiliGará oMinistério I'úblíeQ'

Panigraro OiiaVin. A:fiscal]7.ãçãõ pelo CÕNVENENTE consiste na atividade administrativa rcalizadade modo
íistemáttcò, prevista na Lcj n" S.66Ó/1993, com afinalidade dc verificar ocumprimcnio.das dispoSiçôcs coniratuais.,
técmcás c administrativas cm todos os seus aspcclo.s.

' Parágrafo Qíiinto. Afiscnlizaçáo pelo CONVENENTE deverá:

aj manter profissional ou, equipe dc fiscalização constituída dc profi.ssÍonáis habilitados ecom experiência ncces.sária aó
acompanhamento eeóntfole dasõbfasc setvíços;

b>apresentar àGONGEDENTE aAnotação de RCspónsabílidade Técnica -ART dá présiaçfio dc servjços dc
fiscalização aserem realizados, quando sc tratar de obms eserviços dc cngenhariaj C

cj verificár se Õs materiais aplicados cos-scrviçôs rcafizadosatendem os rcqiusllo.s dc qualidade estabelecidos pelas
especificações técnicas.dos projetos dcengenharia aprovados.

ill)Do NIUNlCÍPÍp INTEUVENlENTE.quandp couber:

íi) manircsiar consentimento mi exccução do presente Convénio,,que envolve arealização de obras no sistema de
'abastecimento dc água ou de csgoiaíncnlo sanitário em sua área ictríioriaj;

b) assumir,-cnso não.csieja previsto no respectivo contraio de concessão, uobrígtiçflo dc celebrar termo adil.ivp ao
rereridó contrato, estabelecendo que os ínvcstiíncnlos realizados com recursos Icdcrais pelo concessionário: integrarão o
patrimônio domiunícípio c, em nenhuma liipólesevo do concessionário, ehãO gerarão direito âIndenização pelo cnte
federativo; não serão considerados, na còmposíç3o"da.s tarifas do concessionário, custo de depreciação, dciumortização
Ou de qúulqucrnaiureza; cserão registrados pórambOS, em ilcm palrinioniàt específico.



IVJ Da CONCÊSSiONÁlUA INTÉlÍVESlKN'rK, íjuandó Couber:

àssunifr, disp nSo cslcju previsto no respectivo contraio dc concesSSo, nobrignçSo de cclcbrar termo aditivo ao
referido contrato, cstabeíecchdoquc óS invcstinVciiios realizados coni TCcursas lecierais pclò concessionário; inicgrarAóo

;pat'rmióiiÍo do município Cy bín nciiHunia hipóresc, ocio cohcesÍónárío,.e n3(? gèrarÈlo direito"áJndcnizaçüo pelo ente
fedbratívo; nfio serão considerados, na composição das tarifas do concessionário, cusio dcdepreciação, dc.amorli/iiçaó
'üii de qualquer nalure/cii escrào regisliados por ambos, ejn item patrimonial especifico

GUUISÚLA TEliCb:lia - DASritOlBlÇÒÉS

•í;védudoVo CONVkN ÊNTE:

áríerur oobjeto dò COnvcnto, ex-celo rto' càscMc aitipriação da execução db Objctó paciuado ou pani,redução ow
cxdusão dcnicip. scni;prejüi2o da funcionalidade do objeto do convênio;

IT) utilizar os recursos com tlnalidàdc diversa da csiabclccídamo Convênio cno Plano dôTrabalho, ainda que cm caráter
de emergência, ressalvado òcusteio da implementação das medidas de,preservação ambiental inerentes às obras
constantes no Plano de Trabalho;'

líl Jpaóar, aqualquer iluilo, scrvidor-ou eniprcga"do público ativo ou ínaiivo;C pensionista, integrante de quadro dc
pe^óal dc órgão ou cnlídádc pública da administraçSo direta ou indireta da União, Estados, do Distrito.l'edcral edos
•Nlunícipíôs, porserv.íços de consiilioria ou àssjstênçiil iccníca, salvo naS hipóteses,previstas cm leiS;çsp'ccincas cna íxi,
dé Diretrizes GírçáinentáríaS;

IV) real r/ardespesa cm data ahieriorâ vigência deste Instrumento;

Vl rcalizar despesas uiíiulp de:liL\a de adininistração, dc gerência ou similar;

Vf) efetuar pagámenio "em daca,postenprà vigência dè.sic Instrumento, .salvo se expressamente autorizada pela
GÓNCÉDENTE, desde que o, fau) gerador dá despêsu lênha ocorrido durante a vigência dusie lnsiri;iihcnu>:

Vi l) realízár despesas:com taxas bancárias, miiltasi juros ou correção monetária, inclusive referente a pnganicnios Ou
recolhimentos fora dôs prazos,, exceto no que se refere às inulias, se decorrentes dc atraso nairansfcrência de recursos
pela CONCEDENtií, c.dcsdeque os prazo.s para pagamcnío.e os perceniuais sejam os mesmos aplicados no ntefcãdo,

Vlll) transferir recursos para clubes; associações dc servidores ou quaisquer entidadds congêneres;

*1X) rcáíizar de.spcsa.sc<)iivpú&licídade. saivo a.S do caráter educativo, informativo óu de Oricntaçàò .social, de.sde que
' devidamente jíislíficadas, das quais liSo coiisiem-noines; símbolos ou imagens què caracterizem promoção pessoal dc
autoridades ousciN-idores públicos^c desde que previstãS no Plano dcTrabalho;

X) celebrar outros Convèrifos Com omcSmo objeto dcstCj exçelú quando se.tratar dc ações complcmcnlarcs,

XI) dclegarò ser\'iço âconcessionário privado cm. relação ao objeto do presente. Instrumento, sendo que udesobediência
aessa previsão ensejará a extinçflò do ajuste caobrigatoriedade dc devolução dos recursos transferidos; e

XH) estabelecer coiíiratò òU convênio com cniidádes,impedidas de receber recursos federais.

Pariií-rafíiiÚnico. ACONCESSIONÁRIA INTERVENlEN ri! deverá observar^esiriiamenie. aseguinte vedação na
execução do Convênio; dc intcgraf ao seu patrimônio, c/ou transferir, ainda que iíliiuío dc integração dc capital, õsi^cma
obictò doConvênio imploniado coin recursos públicos da GONCEDENTE



QÍUító~Dl0l'UÒJETíí lí^SlOT líE REFÍmÊNGIA

0 fírbjcib bàsicp/lcnTiò âerefeiiiibia devera í^ríipresentad^^ pfa2o:dc a!é 18 (dezoito) líiescs improrrogáveis, i\os
lerhios c!o Art. 37.^3" da Pçmr®rnictinínis(cr»al>!P0G/MF7CÒU n* 507/2011 .devendo sçrincluído cm aba-
komôniina no SICÒNV..

. Pàriigi^afo l*i'iínciro. 0 projeto bãsicb/lcHno dç rérèrôricía dcvcni scr,apresentado antcS da celebração do iiisln,ímCntOv
Sciidü mcüitudü á CONCEDEr^&úxigi-lü depok desdé'qüé antes da liberação da primeim.parccia dos recursos e

; 'deverá çôídcr ofcdnjurftó de élímcntos iieccssánbs esiindcntcs^ com riíviíl dè precísâb addqúádo;: para caracterizar, aobra
,.pu 'serv'iço; oó cpmplèxò de obíasmu íctríços,.elaborado com basenas mdícáçõés dós estudos técnicos preliminares, que
>ãsst*güréin avMilidadel&niCá coíideqtiüdo tratamento do impacto inijbientrd.dóieiòprecndiinçiito^ equo possibilite a

, 'àvália^odo custo.dá pbVá oukrviço dc chgcnbána ea definição dos méiOçlosx do prazo de cxccuÇão.

jbirãgVíifi) S*cg'undo;,'Caso p:p;òjeto básicoiou ó.termo de referência nao seja entregue no prazo eslabelePtdP hfesta
Cláiisula, ou receba pàrcccr conírÓrio à sua aprpvaçSò,,proccdcr-sc-á âcxtinçâo dojconvcnfa

Parágráiro'íercciro. Õprojeto bâsico/lcrmodc rc.fcrêncía será aprecfàdg pela CCjNCEDEN.rE e,scaptovado.ippdcrá
ensejar a udeqiuiÇSò doPiado deTrabalKo,

Parágrafo Quarto. Çôilstátádos viciòs sanávcís no projeto básico/termo de fofcrèiicía, Çstesserâo cõnVunicadóS ao
CONVENENTRiqucdíspprá de.prazo pára saná-los; Onão aicndimcnlo da.s reconicncJàçõçs lécqiciis pdrá rcgCilarizaçflo
do-projeio, no praZo estipulado, ensejará u-extinçâo do Convênio eocancelamento da trarusferènçia dos recursos.

Parágrítfó fjiiiiiítri. guando houver, no Pláno /ÍÇ Trabalho, aprévisno dè transf^erencra de recursos para aelaboração dP
projeto bàsicò oíí dp lcrriiP dc rererêncía, ê faciiUada aliberação do,montanje coirespóndènlè aô eusltt do serviço,

CLÃUStÚA Qlíl^:rA- ÜOS RECURSÕSiiNíysCEIKOÍi

A "CONCEDÈN.TE. por força deste Gonvènip, iransícrirà oo COís'V:ENBNT£ recursos no. valor .total de US
25bVÕ0ü;0'0;(üúZcntos.c cinqucíiia mil reais), sendo qúe bdespesa correrá á conta de dotação;orçaniénlária consignada

' ísa tel n' Íji lã^de aí) de abriT dc 2Í)15 (LÒA 2015),; èino(s) Progiatnãís) de Trabalho:: •|05.I220:6SIPGP0021, ÜG
• ::2o5ad0,'Oestãd

.FnhtciOjOOOdólIOQ Ek 444042RS R NÈ n" 20Í5NE8"()0557 dc:037l2/2DÍ5:

Pár:igrafo'Príméir«..>\s despesas decorrentes da execução do presente Convênio cm cxcrcicio(.s)í?ubsèquentc(siv tiõ que
cütrê^òndc áCONCEDEiMTE, correrão âçonlá de suas douiçõcs orçamciílárias dos respectivos exercipiqs financeiros',
sendo objeto de apOsiil.ma indicação dO respectivo crédíjo eempenho, bcYri çoriiò, se hóuvcr.da.comrapartída de rccú^çS
dõ gonveneiNTe;

' Parágrafo Segundo.. Ein caso dc dco.rfçhemrdcíeanCclamcnlo de Restos a Pagar, òqiiántiiálivo das metas cons.tanies np
Piano; de Trabalho poderá ser reduzido ale á etapa que apresente funcionalidade, mediiínte âprovaçãó da.
CONeEDEHTE

CLÁUSULA SEXTA - lÍA CONl IU^pARTÕ)A

GCOiNV;ENEN^rÍ;sC obriga aaplicar, na çonsccuçãó dos fins pacduadús por este. Convênio recursos próprios no total
de RS 5.0,00,00 (ciricó mil rcal-s), a titulo de çonlrapartida, conforme dcscritó no Plano de Trabalho, observado o
disposlo naLei deDiretriZcs Orçamentárias vigente.



t V

Pimígrnfíi Primeiro. Acontraparlida, conlbrmc previsto, no Plano dc Trabalho, será calculada sòbrc ovalor lotai do
bbjclõ c;devcrü ser alendida por-mcto de recursos financeiros cdc bens ou servidos, sc.ccOnomicamciUc mensuráveis^

eoiilrâpartidü. tiuanda"nnan£íiira, deverá.scr depositada na conta bancária específica do Gofivènio, cni eontbrmidadc
bom ds prazos csiãbelccidõS no cronqgcaina dc déséinbòlso,

II) aeoritrapartidu por meio de bens eserviços, quando aceita, deverá Scr economicarnemc mensurável devendo consuit
. do Plano dc Trabalho a lòrma de atcríção dO valor córrcspdndénle cm .conrormidade^coin os valore^ praticados no

mercado óu, cm caso dc "objclòs padronizados, com paráriiçtros prevíahicnlc csiabelccídos;

iil) acontrapartida, áser aportadh pelo CO.SVKNKNTK, SerA calculada observados os percentuais c as condições
éstabcleciÜas naleifcderjl anua! dédiretrizes orçámentárias;

• iV) o" proponente devççá'copiprorar .que os; recursos, bens e- serviços referentes á' contrapartida proposta estão
devidamente assegurados;

V) acoiitrapartida financeira,, sendo oCONVUNENTÉ ente público, deverá ser coniprovadà: por meio de previsão
Orçamenlúriu.

Parágrafò Scguiuló. OGONVeNENTK se comprornelcíi alocar recursos cm valor superior ao limite ma"ximp, definido
na lègíslnçao retro mencionada, quando for necessário para aexcciiçílo do objeto.

ÇLVtlSlJLA SÉTIMA - DAS LIIlEUACf^KS DOS líECtíRSOS

Aliberação do.s rccur.sos do Convênio obedecerá áo cronograma dc desembolso previsto no Plano dc Trabalho c
^guardará.consonãncia cbm as.metas cfases Ou etapas de execução do scií objeto, observando as disposições do,ari,54 da
Pí)naria Inlermínisteriàl .MPOG/MPVCÜU n*' 507/2ÜM. da Portaria FUNASA n" Ò37/2ÜV-! e-o disposto neste
Instrumento.

, PaVágrafo Primeiro. OCONVENENTE devera incluir os recursos recebidos proveuienles dicstc Convênio no
I -respectivo orçamento cipara ocaso de de.spçsas aserem realizadas em exercícios futuros, os recursos para aiendé-las
' deverão ser consignados no plano plurianual oii em prévia lei que os autorize.

Parágrafo Scgiinilo. Os recursos transferidos pela CON'GEDENTE serão depositados cgeridos naiconia bançana
< ' especificado Convênia exclusivamente cm inslituiçnq finariceiracontrolada pela União c, cnquanlo não cmprcgadosna

; sua finalidade, serãoobrigatoriamente aplicados:
i

Ucnvcaderiieta dcpou|ianç.a ílc Insliiuição financeira-pública fedéral. Sfl aprcvisão.dc .seu uso for igualou Supcnorfl-um
mcs: c

H) cm fundo de aplicação financeira dc curto prazo, ou em operação dc liicrcaÜo aberto laslreada cm titulo da dívida
pública federal, quando autilização se verificar em prazos menores.

Panigrafp Tèrcciro. Os. rendimentos das' aplicações financeiras somcnio poderão ser aplicados no objeto deste
Convênio, estando sujeitos,as mesmas condições de prcsta^ções dc contas exigidas para os recursos inmSíeridos.

Parágriifo Qunrlo. As receitas ófitmdas dos rendimentos da aplicação no mercado financeii-o não poderão ser
computadas como coniraparilda orertacía pelo CONVENENTE.

Parágrafo Quinto. Para orecebimento década parcela do.s rccumos, oCONVENENTE deverá:



V.

I

V-'

I) comprovar o:cii'mprÍiiKiu6 da comrapariídá paciiiada que deverá ser depositada na cdiita.cspecincp deste Instrumento
cm coníbrmidadc com os pratos estabelecidos no cronògranta de descmlsolso previsto no Plano de Trabalho;

II) atender às exigências ipara a coiurataçâo c pagamento previstas' rios..Aris, 56 a da Portaria Intermiriisteríftl
MPOí^^IF/CGUn"507/201,1; e

lil)estar cm síuiaçào'regülar com a cxecução'do Plano de Trabalho.

farâgriiTõ Sexto. Alítierâçflo das parcelas do Cònvênrb será suspensa até acorrcçílo das impropricdade.s ocorridas, nos
• segxiintéS casos;

T) quando não houver comprovação dã boa e regular ãplicdção da parcela aníerlòrmenlc rccebldaj constatada pela
CÓNC>:Í)KNTÉ qú pelos órgãos do. Sistema dc Cóntroíç interno da Administração Ptiblica;

fí) quando venTicádo odesvio de finalidade na aplicação dos rccursbS, átrasòs hão justificados no cumprimcntõ das
etapas clascs programadas, práiicds atentatórias aos princípios lundiuncnlais da Administração Publica nas coniraiaçftes
c dcmaj.s atos. praticados nàexecução dO eonvênio; c

ííí) quando tbr dcscumprida,;pçlo CONVKNÈNTK,.qualquer cláusula ou condição do Convênio.

IhirilgrafO Sétiinó. OCObfVENTKNTE deverá notificàr os partidos políticos, os sindicatos de traballiadores e as
entidades empresariais eom scde no município quando ocorrcTa liberação dc recursos financeiros pòía FIIKASA, como
forma dc incrementar oControle social, em conformidade com a Lei n" 9.452, dc 1997, facultada a notificação por meio
eletrônico, nos lermos do inciso XI do nri. 6® da Portaria Intermimsieria!MPOG/MF/CGU n** 507/2011.

Parágrafo OiiaVo. Os rccúrsòs financeiros^ relalivos ao repasse da CONÇEDENrE somente serflO'liberados após a
apicseniaçâò, pelo GONVE.NE.N'PE; da ÍJcença Ambiental dc Instalação, quandò couber.

-Panigrafò Nofio, Aqualqucr tcmpo, quando dcícclada qualquer irregularidade na execução do Convento, os técnicas da
CONCEI)EN'ívE, mediante üemissão dc parecer circunstãncíado e aprovado pelo chefe dc área, poderão solicitar a
suspensão do repasse dc recursos eaiiida obloqueio dos recursos repassados, os qüaís serão liberados se sanadas as
pendências, confórme art. 12 da Póriãría EÜX'ASA ii" 637/2014.

GLÁliSLÍLÀ ÒÍTÀVA - UÒ PIG\ZO PAlW ÓINÍCIO Í)A E.\ECÜCÃO FÍSICA

Apó.s a liberação dü réâir.so: pela CONCEDEN'1'E. comprumeie-se uCONVÊNENq'E ainiciar uexecução Jisica.do
Objeto no prazo máximo de.6 (seis) meses, prorrogável apòs,solicilíiçãodcvidamemejustíficada, aser analisada pelaarcn
técnica da CONCEOEiNTfC, sòb.pcnádó canceliimcnlo oficial da iransfèréneia.

CLÁUSUI.A NONA - ÍU UPISPONSÂIÍIEIDADE PEl.A EXECUÇÃO FÍSICA

AcxcciiÇãõ do objeto deste msinimcmo, sendo oCONV-ENENTE^enie. póblíco, poderá recair sobre unidade.e.xecutora
específica, desde que;

I)baja previsão nb Piano deTrabalho aprovado;

lí)aunidade exccutorh pertença òu esteja vinculada àcsirulura organizacional.do C0NVENEN1E.

Parágrafo Primeiro. Indcpendcnic da transferencia da responsabilidade pela execução física; continua o
C.ONVENENTE responsável pela execução do eunvcnio. respondendo,a unidade cxeçuluni solídanamcntc na relação
estabelecida. 1
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rànígrafo Scgiííulo. Quando constatado odesvio ou malversaçüo, do redürsos públicos, irregularidade na execução do
contrato on gcsiãO'financeira do corivcnio, féspondcrüò solidárianicntc os titúkircs do GÒNVfiíVhN IK c da unidade
executora, náliicdida deseus atos, conipetências e atnbüiçúes.

Í^arátírafo Tei-céh-o. -A- únidaüc executora dcvcrã dicnder ü iodos os disposfiivos da Poriafiá íntcrinihistefíal
MPÒG/MtVCGÜ n" 507/2011 qiiescjam aplícáveís ao COiNVENlvNÍ"E. !

Paragroro Quarlo. Os álos cprocedimentos rclaüvos àcxecuçflp serão ceálii^ãdosino SlCQNV pela, CONVENENT^^
ou unidadeexecutora, confqririe dcííniÇão còntidámo Planode Trabalbo,

•pstfágraro Quinto. Odcompaniiamcmo. fiscalização caprestação de contas do convênio caberão ao CONVENENTE;

GÉXyJSULA DÉÇÍMâ -da côní ra iação com TEIíGEÍUOS

o GONVEXENTE deverá incluir, nos contratos celebrados à coma dos tçcwtsas do presente Convênio, cláusula que
üb-rigúc ocontratado a conceder livre acesso aos documentos c registros contábeis dà empresa, rctcrcntcs ao objeto
donlratádo. para os servidores da CONCEDÊNTE cdos órgãos dc.contíole,;na forma db, ârt. 56. çm coiironnidbde com
óiirt. 45, inciso XX, da Portaria rnlenninislenal MPOG/MF/GGÜ n" 507/2011.

Varágrafo Primeiro^ OGONVENENTE está obrigado a observar, quando da execução de despesas çom recursos
iranslcridos, às disposições da ;Lci n" S.665/1903.. nbs, termos do art. 62 da ipórtariá IniermíniSterlaí MPOG/MF/CGU n"
507/2011 e demais normas fcdcfais pertinentes aoassunto em relação a licitação c.contráios.

Parágrafo Segundo. Para aquisição de bens cserviços comuns, sçrà obrigatório ouso da modalidade pregão, n.os
ibrmos da Lei n® IQ.520. dé ITdcjulho de2002, cdo regulamento previsto no Decreto n^5.'150; de 3i de maio de 2005^
sciidò utilizada'preferencialmente asua forma eletrônica, Ainviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica
deverá ser dcvidámentc justificada pela autoridade coinpctenlê do CONN^XENTE.

•Panigrafo Tcrcéii-o. As atas eas informaçôes sobre os partícipântes erespectivas prupostas.das ITcitações, bem.como.íifí
informações referentes às dispensas c inexigibiíidadcs, deverão ser regi.stfadaS.nó SICONV.

Párágrarü Quarto. O•GONVENENTE dev^c"registrar no SICONV oextrato do cdital dc liciifiçõo, oprcço estimado
pela Administração para aexecução do .seryíçü èa proposta dé preço tolál: ofertada por cada libítaiite com oseu
respectivo CNPJ:, otermo de homologação cadjudicação, oÇxiraio do Dl Ef cseus respectivos utíiiivps.

Parágrafo Quinlò. Nas cònlralações dc bens, obras cserviços o GONVENENTE poderá utilizar-se db sistema de
registro.dc preços dos cutes federados.

CLÀliSUIA DÉCIMA PRINIEIÍÍA - DOS PAGAMENTOS

' bè recursos deverão ser mantidos na conta bancária específica do convôpio. c somente poderão ser iiiilizatigs para,
pagamento :de dc.spcsas .coiisiames do Plano de Trabãibo ou para aplicação no mercado finaiíceiró. nas hipóteses:
previstas eni lei ou Portaria'Interministerial MPOG/MF/CGU n" 51)7/2011 eneste Instrumento,

Piiráitrafu Primciró. Os págàmcnios àconta de recursos recebidos da CONCECENTEestão sujctl^ a idetuificação^do
beneficiário final dadcspesá, pòr CPF ouCNPj^

Parágrafo Scgiinilò. Qs mos rcfcremes a movimentação eao uso dos recursos a que sc refere oçapn/-deverão ser
realizados por meio de ordem bancária de transferências voluntárias - OBTV, 6bsca'ando-se os seguirites pfçccitos.



I)hiovímcniüçüD iticdiariic-Coíiin Bancária específica para cada convênio;

•' 11) pagamcmos rcáfizddos mediante crédilo na coitta bancária dc liuiiaridádC dós fornecedores cprestadores de serviços,
facultada a.dispensa deste procedimento "nos scguínfes casos, cm «^iic ocrédito ^poderá ser realizado em conta bancária dc
titularidúde do próprio CÓNVKNENTE, devendo SCr registrado no SíCONV ôbéneficiàrio final da deitpesa. por CPF ou
CI\'P.Ií

a) por aío da aüiòfidade máxima díi-COS'ÇÈD EN'TÍC;

'b) na execução do objció pelo CONVEiVENTK por regime dlrctb; c

c) no ressarcimento ao ÇONVENÈNTE ,por pagamentos realizados ás próprias cüsta.s decorrentes dc atrasos na
liberáçíiõ dC recursos pcla CONCEDENTE e.ciiv valores alem dáconiraparlida pactinida;

lll)i írànsTcrênciii, em irlcio mágncÜco, à Secrctariíndo Tesouro: Macibnaí cio Ministério da l-uzenda, pelos bancos
responsáveis^ na forma .1 ser .regulamentada por aciucla .Secretaria, das informações relativos à movinicjiiaçflo nas contas
mencionadas nó inciso Ideste parágrafo; contendo, pelo menos, a identificação do banco, da agência, da Çoiua bancária c
doCPF ouGNPJ cio litiilár dás contas de origem cdedestino, quando liouvér, a dato e o valor dopagamento.

Pilniííniro Tcrceiroi AliteS da realização de Cada pagamentp. o CONVENENTE incluirá no SICGNV, nò mininio. as
seguintes informações:

I) a dcstihação do recurso;

II)o nome e eis'PJ ouCPF do fornecedor, quando .for o caso;

III) 'õ.'c£>mfato à que se refere o pagamento realizado;

IV) a meta etapa ou fase do Plano deTrabalho relativa aopagamento; c

V) acomprovação dorwccbimcniQ dcfiniliVò do objeto dò convênio, mediante mciusão no Sistema das notas fiscais ou
dociímcntos contábcí.i

Parágrafo Quariru As faturas, recibos, notas nscais. obsers-andü, ncsi;^, bseu prazo de validade, cquaisquer outros
documentos éomprõbatórios de despe.sas deverão ser cmilídôs em nome do CONV^ENENTE, devidaméme identificados,
coni o número deste Convênio c mantidos ns seus originais cm arquivo, cm boa ordem, no próprio, local em que foraní
contabilizados, ãdisposição dos: órgãos de controle inlcrno cextcriiò, pelo,prazo mínimo dc 10 (dez) anos; contados da
data em que foi aprovada a prcstaçãb^de Contas, podendo mantê-los em arquivos digitais, se .preferir, obscia-ando f>
disposto no parágrafo'décimo nóno da Cláusula Dc'cima.Scgunda.

Parágrâfo Quinto. Alü do dirigente máximo da ÇONCEDENTE poderá autorizar, mcdiamc justificativa, opagamcnlp
cm espécie a fornecedores cprestadores de serviços, desde que Identificados no recibo pertinente,

Cli,/VIISUI,A DÉCI'\ÍASEGUNDA - DA riSCÁUlZAf^vVO

ACGiNCEDENTE-cxércerá função gerencial tlscaíizadora durante operíodo regulamentar da exècüÇãri e íla prestação
dé contas dcsié Gonvênio, direiamenie ou "através da Supcrintcndêncra ÊsXadluil da FUNaSA no re.spçclivo Estado,
ficojido assegurado aos seus agentes qualílicadôs o poder discricionário dc rCorientar açOes c dc acatar ou não as
.justificativas com relação às eventuais diSfunçCes havidas na sua execução, sem. prejuízo da, ação. das unidades dc
controle interno e externo,.
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'p!ir:ífíriiro rriiiipírõ. Acxòcuçao fisíca do objeto será áçdmpâniiada ôfiscalizada de íorma agarantira regularidade dos
iítüs praticados c a plehíi"Cxccui;5o do objeto, jcspondendó o CON\'ENRNTE pelos danos, causados a terceiros,
decorrentes deculpa ouddlo naexecução dòCònvônio.

ráragrafo Segundo. O; CONVENENtE devera designar profissional qualificado, espcclficamenle, para atuar na
.condição de responsável té.cnicó pelo acómpunliamehto cpela fiscalização da execução do Convênio, oqual deverá estar
presente cfiuittdo daS supervisões c fiscalizações ét*ciuatiás pela CONCEDENTÉ.

Parilgràfo Terceiro. AtÒNCEDEN-rE deverá verificara exislcnCiade'AnotaçSo.de RcspótisabilidadeTCcnica -ART,
quando se tratar de obras e ser\'iços deengenharia.

..Eârjíiírufa Qiiarlõ. Os íigemes qúe nzêrern parte dò ciclo de trahsferéneia de recursos são tesponsáveis, para todos os
cfciias, pelos atos qüc praíicarcni'lio aconipaahaincníò da.exccução do coávcniq,

ibii ágriifo QúiWtü. Será comunicada ao CONVENIÍNTE qualquer irregularidade ou imprecisão constatado no Elano de
Trabalho, qUe deverá ser sanada no prazo esiabelecidò pela CONGEDENTE. Aausência dã manilesiação do
CONVENENTEní) prazo estipulado implicará a desistência no prossegtiímento do convênio.

Eárágrafo Scx.lo. ;ôs processos, doeumcnios ou informações referente? á ç.xecução deste Gonvênio náo poderão ser
sonegãdòs aos ser\'idores da ÇONCEpENTÈ edoS órgãos de conlrglc interno dp Poder Executivo eexterno da União..

Pitrágrafo Sétimo. OCONVENENTE deve propiciar os meios cíis condições necessárias para qiiC Os têcnieqs-da
CONC.EUENTE, os servidores do Sistema de Controle Iiitemo da CONGEDENTE cda União edO Tribunal de Contas
da União tenliani lívre acesso aos documentos rc.liílivos à-cxecução do objeto deste Convênio,.bem como aos locais de
execução deste, prestando açsu^. quando solicitadas, as inlorniaçôcs pertinentes;

Parágrafo Oitavo. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, eônstrãnglmcnio ou obstáculo áatuação dos
servidores dá CONCEDENTE, cdos órgãos dc controle ínlerno.c e.xternq da União, no desempenho de suas funções
insiilucionãis relativits. ao acompanhamcrilQ e fisl-alízáçao dos recursos federais transferidos, ficará sujeito à
responsabilização adminisiratixa, civíl e penal;

ihtrágrafo Nóno. ACONCEDENTE deverá, prover as condições necessárias á realização das atividades de
acompanhamento do oBjcto pacluadò. conforme oPlano de Trabalho caaiictodòlogia estabelecida ne,stç Instrumento,
programando visitas ao Iqcal da execução com íiil finalidade que; caso não .pcOrrám, dcvciãO -ser dcvãínmcnie
justificadas;

Vai-ágrafo Decímo. Aexecução .do Convênio será acompanhada, por um .represcnianic da CONCEDEN.TÊ.
especialmente designado cregistrado no SICONV, que anotará ení registro próprio todas as ocòrrênclás relacionadas à
consecução do objeto, adotando as medidas necessárias àrêgularfzação das falhas observada?;

Parágrafo Dccínio Primeiro. A. CONCEDENTE deverá registrar no SICONV os atos dc aconipanhanicnto da
execução do objeto cfiscalizaçâado cOnvcnio, conforme disposto no art. 3''da Portaria ImcrmimstenaliMPüU/MF/CGU
n^:507/2011;

Párágrnfo. Décimo Segundo. ACÕS'CEDENTE. no exercício'das atividades dc fiscalização cacpmpanhámciiio da
execução do objeto, poderá'.

Ij yálcr-se do apoio técnico de terceiros devidamente credenciados, observando as pcrhiissücs legais;

II) delegar competência 6ü tlrriVar parceria convòutros órgãos ou ent|ades, que se situem próxima ao local de aplicação
n
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'(íós rtcursos, para tal, obscr\'andú'a legislaçàò vigente; c

lin rcoríemar ações cdecidír qiiãiiio á aceitação dc jiisiincalivas sobre ínipropríedàdes idíriilíncodas na exccuçíio do
instrumento. •

l^írlÍBrufoi)écimotci•^eíro. No acompanhainenlü cfiscalização dò objeto do convcnib scròo vcriUçados:

I) acomprovação da.boa eregular^plicàçao do.s recursos, na forma da Icgislaçaò aplicável^

.llj àcoiii-patíbilidadc entre a:e.vccuçào fisíca dd objeto, oque foi cstíibelecido tio Plano dc trabalho, cos desembolsos c
pagamentos, cbafórmc osicrdnogramas aprcsciitadosÇ

III) a regularidade das informações registradas pelo Eno SIGONV; e

IV) Dcumprimento das liiciasdô Plano dc Trabalho nas condições estabelecidas.

'Piiriignirn Dcciiiio QiiaHmÁ CÓNCEDÈSTE comunicará ap CO^VEN^TE quaisquer irregularidades decorrentes
tio iiso dosjecursos ou outras pendências de ordem íícniea ou legal, csuspéndcrít nliberação dos recursos, fixando prázó
dó :úé JÜ' (trinta) dias, prorrogável por igual pcriodo, para o saneamento ou apresentação dc informações c
csclárecimcnips.

Parágrafo Décimo Quínlo, Recebidos OS esclarecimentos e informações solicitadas, a CONÇKDK>' HE apreciará c
decídiraquanto â aceitação dasjusiíficáiiVas apresentadas.

Parágrafo Décimo Sc-tio. Caso não haja areeubríziiçao no prazo previsto, aCONCEDENTE:

Ij;realizará a ápuração do dano; e

incomunicará Dfalo ao COjNVENENTE para que Scjà ressarcido ovalor referente ao dàho.

Parágrafo'Décimo Sclimô. Onão áiendimcnto das medidas saneadoras previstas no parágrafo décimò Sexto ensejará a
instauração dcTomada dcContas Espcciab

Parágrafo Décimo Oitavo, ÁGOSCEDENTÉ deverá comunicar ao Ministério Públicô conipefente quando detectados
indicies dc crime oü improbidade .administrativa, conforme previsão expressa 'no ãçt 71 da Portaria Inlcrmimstcrial
MPQG/MF/ÇGU n"507f2ón.

Tarágfafo Dcciirto Nono. ACOS'VENENTE-deverá manter os: documentos relacionados ao convêmo pelo prazo
mínimo de ÍO (dez) anos, .contados dá dauà crfi que foi aprovada ápréslação dc contas, rcssálVáda ahipótese, de
digitalização, situação, cm que os documentos deverão ser conservados cm arquivo, no prazo dc:'5 (ctnco) anos.do
iulcaménto das comas dos responsáveis pelò Tribunal dc Contas da União, findo oqual poderão ser incinerados mediante
termo, dè acordo com os termos dos §§ 3" cr-. do arl: 3^ da Portaria IntermínisterialMPOG/MF/CGU n" 507/2011.

• Plirágfiirõ Vigc.sinid. ACONVENENTÉ. áSsi^inic nresponsabilidade pclaS iílformaçôcsrconsignadas no jlelaiôno dc
Andamento, mcluslvc no que diz rcspciio à:documcníaçao anexada, nos Icnnos da Portaria FüNAS/V P? 637/20)4,

CLÀÜSUL.\ DÉCIMA TERCEIRA - DA CONTINUIDADE

Na hipúlese-de paralisação ou de fulo rélèvante que venhu aocorrer, ílcá raCtillíido áCONCEDENTE assumtr OU
tránsfcrir arêsponsabilidade pela execução do objeto deste Gònvêniò, dc modo aevitar adesconiinuidade das aições,
pactuadas, nos icnntís do iin. 43, VII. da Portaria Inlcrnunisterial MPÕG/MF/CGU n" 507/2013, scm^ prejuízo a.
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apíiraçüo ds responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA IMíUSTAÇÃO DÉ CONTAS

ÕCONVENENTE deverá prçswr conias dos recursos recebidos no SICONV. dc acordo com ôc-siabclccido nos arts, 72
u76da J^oruiriu Inteniiinislerial MPOG/MI-VCGU n'''507/201 L O prazo para apreseiilaf a prestação do contas c deatè 60
(sessenta) disis após o'cncerramento daA'igència do Convênio, ouda concliis3o do daéxecuçSo do objeto, o cjuc ocorrer
primeiro.

PaníjjraTü Prilnciro. A prestação dc contas será composta, além dos dofcumcntòs e informações apresentadas pelo
eONVENENTE iiô SICONV, dos seguimcs documentos;

I)"RcIáU)río de Cumprimento do Objeto;

II) Notas e.comprovantes íTscnís, quanto aos seguintes aspectos; data do dociimciuo, compatibilidade entre oemi.sSor eos
pagamentos registrados iio SICONV, valor, aposição de dados do CONVENENTi; programa eitiinicro do convénTo:

III) Relatório deprestação de cohlas aprovado e registrado no SICONV pélo GONVENENTE,

IV) Declaração derealização dos objetivos aque scpropunha o insimmento;

Vj Relaçào de bens adquiridos, produzidos ou coiVslruídos, quando for o caso;

VI) relação dc treinados oucapacitados, quando for o caso;

VII) A relação dosseriúços prestados, quando for o caso;

VIII) Comprovante dc recolhimcmo do saldo derecursos, quando houver,

TX) Cópias dos despachos de adjudicação c de homologação das licitações realizadas ou cópias dos despachos dc
autorização crallftcaçâo das dispensas c/ou inexígibílídadc dc licitação, com orespectivo embasaménló legal, quando se
aplicar;

X)' G6pÍii tia declaração expressa, prevista na letra "i", 11, daCláusula Segunda;

XI) Termo de compromisso por meio do qual o CQNVENEN TE se Obriga a manter os documento.s relacionados ab
Convênio pelo prazo inínimó de 10 (dez) anos, contados da data em que tbí aprovada a,prestação dc contas, observando
odisposto no parágrafo décimo nono da Cláusula Décima Segunda deste Instrumento;

Xíl) Termo dc compromisso por meio do qual o CÔN\''ENEN'TE sc compromctê, ã apresentar relatório anual, á
G0NCEDEN'TE, detalhando as condições aluais dç funcionamento do sistema implantado álé o quinto ano do
recebimento do objeto.

Ihirágrafii Scjiuildo. Aprestação dc conias inicia-sc concOrnílaiUcmenie com a liberação da primeira parcela dos
recursos: financeiros que deverá serregistrada pela CONCEDENTE no SICONV.

Parágrafo 'Terceiro. ACONCEDENTE deverá rcgistrarno SICONV orecebimento da 1'resUição dc Cóído^.

Pánigrafn Onoito- Quando nprestação dc contas mio for encaminhada no prazo dc 60 dias, a CONCEDENTE
csiabelécciú, rncdiumc nolíncaçãó, o prazo máximo Uc 30 (trinta) dias para sua apreseniáçÜO, ou rccolhimcnio dos
recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamcnic cacrescidos de juros
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dc inora, na forma da lei, sôb pena de ínslauraçflo de Tomada dc Conlas Especial.

I^aráyrâro Quinio. Sc, áo termino do.pra^o cstabclécido, pCO.NVENKNTK «ao aprcseniar aprcslaçüo dc contas nCm
devolv^cr .ps: recursos nos terniòs do. pariigrafo anierior, a CGNGEl>ENTi: registrará .a Inadimplência no SIGQNV,
45[;quarema.c cinco) dias após anotintaçíío. por omissão do dever dc prestar contas ecòmunicará ofalo ao órgão dc
•cOíilábilidade analilica a que êsliver vinculado, para fins dc instauraçap de tomada tlé coinãs especial, sob aquele
áfUunicnlo eadüÇHü de outras medidas para rcparáçilo dO dano ao erário, sob pena de rcspopsiibílizaçao solidária.

Parágriifn.Sitxio. Èobrigatória a restituição pelo CONVENENTE á COXCEDENTE-de eventual, saldo de recursos.
incHísíve os provenientes das. receitas obtída.s em aplicações riiianceiras, na data da conclusão ou da extinção deste
Cpnycnjo.

Paragrafo Scliind, Ca^ó nãõ tenha havido ciualqucr execução físiCa^C heiii uU[iza(;üO;"dôS recursos,;o CONVENENTE
V 'deverá efetuara restituição ná forma previslã na'Cláusula Décima Oiamg obsérvando-sc ílíic.não.haverá incidência dc

juros de mora.

ífárágrufü Oitavo. Auiiloridade competente, da CONCEDENTE terá o. prazo de 1(uni) ano, contado da data do
rcccbimcntò, para analisar a prestação dc contas dó fnslnimcnto, com fvindamento nos parccercs técnico c flnánccrro
c..xpe(ÍidD.s pelas áreas competentes, dc acordo com o§8" do Ari lÓ do Dtícrcio if ó. 170/2007.

Parágrafo Nono, Constatada irregularidade ou inadimplência na aprcseiuáçáo dá prestação dc contas:c comprovação dé
.resultados, a.adrninislraçüo pública'poderá, astíu crilédo, conceder iimzo de até 45 dias para ó CON VEN ENI Esanar a:
irregularidade ou cumprira obrigação

Parágrafo Dccimo. Amanifestação conclitsiva da análise dá prc.siaçüo de conlas deverá ser registrada no SICONV,
podendo resiiUár-cm;

.ai aprovação, cabendo hCONCEDENTE prestar .declaração, expressa; tje qúe os recursos transferidos tiveram, boá t
regular aplicação;

b) aprovüção com ressalvas, quando evidenciadas ímpropricdadc ou outra ifúlta dc náiurezaTormal dc que não rcsultt
dano ao erário;

c> hàõ aprováçãórCom adctemtinaçâo de imediata iiistauraçàódc Toinada de Conlas Especial.

Parágrafo Dcrinío Primeiro. Findo oprazo de que trata o Parágrafo Oitavo, considerado.o período :dç suspensão
reférido no Panigrafo Nono, a.ausência de decisão sobre a aprovação dá prestação de contas' pela .CONCKD.EN liE
pOdúrá resultar no registro de restrição contábil dti òrgSo ou entidade puhÍ),t;a;rcfercnfb no-cxerclcio cm que ocorreu o
iáto-

' ParágraTo Dccimo Segundo. APrestação de Contas está sujeita lambem às seguintes disposições:

1) Cábc ao-prclciio cao góVêriiadOf succssofprestar contas dos.recursos provenientes de convênios, firmados pelos Seus
ántccessorcs.

ijj Naimpossibilídadfc deaiênderíro^dispOsiO no iiiciso mnerior.-deVcrã aprúsentár ao CONCEDENTE ju-stificativaS.que
demonstrem oimpcdimèntb de preslaf Contas eas medidas adotadas para oresguardo do paírimònio.;públicü.

lll) Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer dc ação ou omissão do antecessor, o povo .admimsiraaor
iSoiicitartt à CONCEDENTEa instaurâçàó de tomada de contas especial.
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IV) Gs documciiios qiic-comenham as justificativas cmedidas adotadas sc.raò inseridos no SICONV.

•V) Nò caso dó CÒNVKNÊNtÈ ser ôrgâú du eptídade páblíca, dc.quàlqueriüslcrü dc governo, a.lutoridade conípctcme,
,a6 sür comunicada diis medidas adotadas, suspenderá de Imediato o registro, cia Inadimplência, desde quco administrador
séja outro qiic nSo ofôltosd, çseja incndido odisposto nos incisos (I, lll cIV acima.

VI) OGÒNVENENTÈ devertí ser-nptifí'-"ldo previamente sobre as irregiil.apdades apontadas, via notificação eleirônlcã
por ineto ddíSÍCÒt^V, dêVentlQ.ser incluído tiÕ áViSo arespectiva Secretaria daPazcndaou secretaria similar.

VII) Enquãnto não dí^bnívcl anotíncãçào clcíròiiica, á iiOtrficação prdvia será fcíta pôr niciò dd carta registrada com
declaração dc conteúdo, cõin cópia pata arcspectivp Secretaria da Pazcnda ou secretaria similàr, devendo .a nuiincação
ser registrada noiSlCQNV.

VIII)'0 registro da inadimplência no SICONV sóíScrá cfêtivado 45 tquarcnta ecinCcJ dias após anotificação prévia.

CLÁUSULA DÉCLVLVQUlNTA-DA PUBLICIDADE

Eventual publicidade de aquisições,, serviços ou de quaisquer outros atos executados cm função deste Convênio, ou que
com cie icnhâm relação, deverá observar odisposto na Inslrução Normalíva SBGOM-PR 7de 19 de dezembro dc
2014.

.Piinigrafo Priincirp; Os atijs eos procedimentos relativos à. formalização, execução, acompanhapientô, prestação de
cóiitas c informações acerca Ue-tomada dc contas especial do convênio SCrào realizados np Sisletiia dc GeStüO dc
CónVêrtios e Contratos de Repasse - SICONV, aberto à consulta ptiblida, por meio do Portal dbs Convênios
(\vw\v.convenios.gov,br);

•Parágraf» Scguiiüó. ACONCEDENTÉ iiótincará, facultada acoinimi.çação por- meio eletrônico, no prazo de álê íti
(dczj dias, acelebração dô. mstriimcnio àAssembléia Legislativa ou áCâmara Legislativa ou àGamara Municipal do
CONVKNENTE, confonue ocaso. Na Hipótese de liberação de recursos, oprazo será de 02 (dois) dias úteis,

CbVÚSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALI EltAÇÕES

Este Convênio poderâ.ser alterado^a qualquer tempo, mediante as.sinatura de ternio aditivo, que devera ser prenamcntc
analisado pelo ôfgãO jurídico, desde que nãò scjà modificado seu objeto, dcvçndo asolicitação do CONVÊNENTE,
devidamente rormalizada-ejustincada, ser encamjnbada com antecedência míniniadeJO (trinta) dias da data de término
da vigência do Convênio^

"Piirágraro Priinciiq. Nps casos de ampliação da execução do objeto ou para redução dü exclusão de. meta, a?
inodíficaçõcs deverão ser detalhadas no Plano dc Trabalho c. após análise eaprovação,técnica, SCrá integrado ao presente
Instrumento mediante aditivo, somente nos casos cm que iiainbêm sejam alterados os valores. Permanecendo, os valores
iiiaítcrados, as modificações,.devérflo ser realizadas por meio do iprocediniento de ajuste do Plano, de Trabalho no
SICONV.

l':irágr:iro ScguiidO. Eventuais refoòiiulaçõês dc projetos'básicos, verificada anecessidade dc modificação dos,projetos
dc cngcnbaría edás c-spccificações dos serviços, serão analisadas cpoderão .s'cr aprovadas pela FLINASA. dçsdequc
tuhdamcnlada.s ejuslificadas.em relatórios iccnicos dc engenharia elaborados pelo CONVENENTE. preferencialmente,
aprovadas pelo responsável técnico pela, elaboração dos projetos de engenharia c, observadas todas as cxigçnciás
estabelecidas na Lei n" S,66'6/l 993. para alteração, de^coniralos adniinistrativo.s.

Parágrafo Terceiro. Nos casos dc ampliação da execução do objeto ou para redução ou axclusão de meta., as
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motiincaçõw dcVcrad ser detomadns no Ptoo de Trabalho e. a|MS análise oaprovação téen,ca. será inlcgrado ao presente
Instrumento mediante od,tivo. son,eme nos dasos enr que também sejanr alterados os-valores. Poema,tecendo os valores
liialtérados: as modifícltçtíes deverão ser reallffldás por meio do procédimentc de ajttste dtt Plano de 1rabalho no
SICONV.

CLjVUSIIL\ DÉGÍ^IÁ sétima - DA VIGÊNCIA

Avigincta destc Conycniò 6pelo prazo Uc 36 (trinln cseis) meScs, iniciando na ílalri dc suo assiiiauiry.
ParáuhUoíVmidro.-AGÒNCEDENtE prorfogtirEr-'de oncio''B vigência do presente Convênio antes, de scu tcrmmo,
prescindida de prévia análise do aditivo pela sua área juridica,-quando der causa aaifàso na íibéroçao dos recursos,
limitada a prorrogú^âo ao c.xato período do atraso verificado.

Pnrnsrnfo: Ses,...do ApYofrosaÇão do prizq (ibderü. ser efetuáda por Termo Aditivo Srmplineado pndrão t^sinndo
•apcna"s pela CGNGÊDENTÉ. previamente aniilisadb pelo órgão juridicò, eónsiüerando-sc a, spliciiaçao do
CONVENENTÈv-rnediante ofiçiò, no prazo previsto na Cláusula Dáciniít SeXta,,bastante para respaldar cassegurar,a
sua maitifcsia concordância, para todos oscfeíiosdcgiiis,

Varãgrara Terceiro. Aalteração que trau. oparágrafo sCgundD.desla Cláiisnla somente poderá Ser realizada caso haja
mainfcstação eNprcssame.íté fávcrávcl da área téenícu da FUNASA tanto sobre ajusiificaiiva apresentada quanto sobre.p.
pnizo de prorrogação sblióiiado.

I',ifii-riifn Quarto. ACO.SICÉUESTE providenciará upublicação no Diário Óncial da Umão.Jio prazo dc ate 20
(vinte") dtos acontar da data da stta assinatura, dos e,stratos de temlof aditivos qtte alterem ovalor ou .ampliem a
cNccuçao do bbjeltí. dando publicidade aoi detnals pela inserção dos termos aditivos no SICONV, nos termos do Parecer
da Piocuradoria-Geral Federal DEPCONSU/PGF/ACU .n° 32/2013.

' CC,UlSl>XA DÊCÍMA OITAVA -DA REStlTill.í^O Dlí KÈCUliSOS

(D C«NVF,\ENT Ese compromete arestituir bs valores que lhe forem transferidos pela CONCEUUNTE, atual.zádg.s
.monctarlâtncntc. desde adata do réecbitnento, aere.seidos dc juros IcBais, na forma aplicável aos débitos para com a
FnzendaNaciónat, quando:

I) não for cxccuindb oObjeto deste Cònvêbío;

II) hão for apresentada^ no prazo estipulado, 0rL^pceiíva prestação dc cpnlíis; c

:lll) os recursos forem utilizados cm finalidade diversa dá estabelecido neslc Convênio.

PurágralO PrituCiru. OCONVENENifE sc compro,netc arecolher áconta da CONCEDENiPE ovalor atuntodo
numctariámcnte dti contraparüdá pactuada, quando,nSo.cpinprovará sua aplicação no objeto do Convítbo.

Parattfnro Seguudb. üCONVENENTÉ se compromete recolher áconta da CONCEDENTE.o válor-correspondente
aos rendimentos da aplicação no mercado noaneeiro, referente ao período compreendido entre abberaçSo -i- ^
asua utilização, qruíndo não eoraptovar sei, emprego na consecução do objeto deste COnvcmo, amdu que .nao Icnhn.f
amplicação,

I>-,ráiir-.rü Terceira. ÓGON\'ENENTE sé obriga árestituir evenlúaiS saldos de rectirsos, tncúisive qs rendimentos de
aplicação financeira, por meio da Guia de Recolhintento daUnião -GRtJ acrédito do Tesouro Macional, contorme o
caso. no praztrde 30 (trinta) dias da conclusâo, extinção, denúncia ou réscisão.deste Convênio.
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Píirfigrnfo Quarto. Aócorrêníria das situãçõeS previstas nos incisos 1cI[ dO capui implica na instauração dò tomada dc
contas especial.

CtÁUSlll-iV DÉCIMA i^ONA -DA DENONCIA» ÉEÍiClSÃO OU K\'TINÇÂ0;DO CÔNVÉMO

Oprèsclite'Convônib poderá ser denunciado aqualquer tempo, ficandò os Parlicipes responsáveis stimciue pelas
ôbngüçôes eaurerirido aii-vantagens do lèinpb em que pariicipatam vòlunlaríamenle dà avença ou ajusto-

PànígraTò I'rimcíro. ConsCiiiiem motivos para a rescisão dó Convênio:

n oínadímplemento dc qualquer das cláusulas pactuadas',

' Ilj éonsiaiaçao, aqualquer témpóí.dc íalsidadc.oiiuricorrcção de inrdrniaçflo em qtialquer doçuniênto apresentado,

íil) aVcríficaçdo dc qualquer cirçúnstrincía que enseje ainsíàuraçàò de tomada dc contas especial,

Pariigrafo Sej-uíido. Arescisão dd Cdnvcnio. quando resultar dano âo erátío, enseja ainstauraçao.de Iornada, de Contas
Especial.

Parágr-nfo Terceiro. OConvcnío scrà exiiiilo caso oprojeto básico,ou otcmio de referência liâO seja entregue no prazo
estabelecido oiiircceba parecerconiráriQ âsua aprovaçüo.

Parágrafo Quártn. Em, sendo evidenciados pelOs órgãos de controle ou Ministério Piiblíco vícios insanáveis que
impliquem núlldade da licitação realizada, adotar as medidas adminisirótivas necessárias àrecomposição do crãria no
montante atualizado do parcela jã aplicada, o:que pode incluir a reversão da aprovação da prestação dc cònias ea
instaurãção de Tomada dc Contas Especial, independeniemenle da coinunicaçáoido fato ao Tribunal dc Contas da UniaO
c ao Mínisicrio Público.

CCÂUSUl^V VlGÉSi.VU -DA KEVEIISÃO DE VALOllES CUEDITADOS

" Rica instituição Pinaneeifa déSde já autorizada adevolver ià CONCEDENTE. aqdalquer: tempo, por ordenv e
détermináção expressa dcsía, dévidaméntc motivada, os valores quç. eventualmente rorcm repassados,, desde: que haja
saído suficiente na coma corrente beneficiária ereceptora do credito.

' Parágrafo Único -Üs valore.s referidos no item anterior deverão ser creditãclós na Goma Única do Tesouro Nacional, via
GRU, com ocódigo idémificãdór aser informado péla CONCEDEN'1 E.

-CLAUSÜLA vigésima PUIMEIIÍA - DOS BENS RE.MANESCENTES

Ós bcns remanescentes, compreendidos como sendo os cquipamcrUós cmalcriaís pcnnanenics adquiridos com recurso?
•do Convênio, necessários á consecução do objeto, mas que não se incorporam a este, quando houver, serão de
propnedade.da CÕNCEDENTE;,

Rarágrafo Primeiro. Qs bens remanescentes adqiúfidDS com recursos transferidos poderão, a, cntêno da
CONCEDENTE. ser doados qnándo, apôs aconsecução do objeto, fotem necessários para assegurar acontinuidade de
programa governamental.mbserVado odisposto no respectivo termo uná .legislação vigciuc.

Parágrafo iScginido. Adoação dos bens' remanescentes somente Será permitida após averificação da rcgulandadé na
présiaçàodc contas cmediante certificação de que obem cimprescindível para ucontinuidadc-e manutenção do objeto,

Parágrafo Tercêiro. Odonatário ficará obrigado autilizar obem com viriculação direta cè.xcUisiva aó atendimento do
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GUüSULA vigésima SÉGUNÜA ^1)A 1'U»LÍCACÃ0

Avèftcâcín dciifc Cón^-Êliiio'Hca cündícionada a piiblicaÇÜp dó respectivo extraio'no Diàno Oficial da UiiiíSo, qucscrá
prõviacncíada pela CÒNCÉDENTE. no prauo dc alé 20 (v%tc) dias accínlar da data da siiaíassínatuta,

GLÁUSirL;V ^1GÉS1^IA TEUCEIIÉV- DISPOSIÇÕES FIXAIS

Comprómctc-sc QCOXVE>\XNTE 'a infonnaf sc oMunicípio beneficiado conia com gcstüo ésimtunida em serviços
'públicos de soncánienlô básico com entidade oú órgSo cSpcciali7ado (autarquia, departamento, empresa pública,
sodedâdc dcccononíía iViísta, consòrctó público) e concessão regularizada, nos casos cm que couber.,

^anígnifo Prihicih.. Conipetc ao CÒNVENENTE apresentar a cnriiprovaçaO de runcfoitàmciUo dn prgüo/entidade
prestador de serviços, consliliudo sob a fôrma dc iiutarquib. dcpanamcnio. empresa públiai. sociedade dc economia
mista ou consórcio públícò dõ díreifo píibllcú, executando política dc rccnpcnição dos custos dos serviços, atraycs do
efèiívo lançamento dc .tarifas oü. úultos preços públicos legalmente insliluitlos cqíii seus respectivos normativos dc
criaÇãó, bem como a aprcscíitação do contrato de concessão, contrato de programa ou do convênio de delegaçuo,
'observado odisposto.nasdicis n" 8.9S7/199i;n'' í1.107/2005 e n" 1L-M5/2007,

PíiVágnVfo Segundo. Neste caso, cobrigação dó muriíÇipiò beneficiudo cda concessionária cm' questão, caso não esteja
picvisiQ no respectivo còntfatd' de concessão, celebrar termo aditivo ao rererido contraio, estabelecendo que os
investimentos realizados, com recursos federais pelo concessionário: iiUcgrarão o-pairiniõnío do inunicipiõ e, em
nenhuma hipótese, odo-còncessipnárió, enão gerarão direito, âindenização pelo ente federativo; não serão considerados,-
ná composição das tarifas do conccssionàfió, custo dc depreciação, de aiiiórtízação ou dc qualquer natureza, cserão
registrados por ambos, cm tiêm patriinónral e.spccifico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO

Écbmpctenlc paraidiiímíras qucstõcs eomissacs.deste Convênio, que não possam ser rcsolvidãs administrativamente, o
foro da Justiça Federal -Seção Judiciária do Di.strilü Federáí. com renúncia expressa aoulros, por maLs.priviIegiadoíqiie
sejam,

Êi por estarem de acordo, lavrou-se opresente lnslrumemò.-em.02:(diias) vik de igual teor eforma, para todos os fins dc
dirçíto, á-S quais.foram lidas c-assinadas pelas partes,

Brasilíu-W, 31 dc.dezcnibrò de2015.

Pela CON'CEDEN rE

ANTÔNIO HENRIQUE,DE CAR) /VLHO PIRES
PRESIDENTE

Pcló CONVENESTE

WALDENIO DA SILVASO
PiéfeilO:
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