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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DÀ
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO H=8m

PARA UM TANQUE DE POLIETILENO CAPACIDADE 10m'
r

A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO CONTÉM INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS
E MÃO-DE-OBRA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA 1 TANQUE DE POLIETILENO CAP. 10 M' A SER CONSTRUÍDA
NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA,! SENDO NO POVOADO VOLTA
DA JUREMA LOCALIZADO NA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA. CONFORME
PROJETO TÉCNICO ANEXO. |
1- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1-LOCAÇÃO DA OBRA - está deverá ser feita 'seguindo rigorosamente o
projeto arquitetônico, com nivelamento e alinhamento perfeitos, utilizando-se
materiais adequados e resistentes a empenos ou deformações em função das
intempéries. O gabarito será de madeira de lei, tábuas e sarrafos com
espessuras apropriadas para este tipo de obra. |

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

2.2-CONCRETO, será com resistência equivalente ao fck= 20IVIpa. A sua
aplicação será feita conforme recomendações técnicas das normas brasileiras. A
ferragem será em aço CA-50. A planta estrutural, será de responsabilidade da
empresa de fabricação da estrutura pré moldada. 1,

2.3-REATERRO DE VALAS, após os serviços de còncretagem e desforma da
infraestrutura será feito o reaterro das valas escavadas, com o material da
própria escavação, compactado manualmente em camadas de 20cm prevenindo
quanto a recalque. j
2.4-AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (com pilares,
vigas e laje, com altura de 8,00m, para apoiar 1 (um)|tanque de polietileno de alta
resistência com capacidade para lOm^, |
2.5- O TRANSPORTE E O DESLOCAMENTO DA ESTRUTURA, será contratado um
caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv-chi diurno. Inclusive Guindauto
hidráulico, cap. máxima de carga 6200 kg, momento rjiáxi chimo de carga 11,7tm,
alcance máximo horizontal 9,70m, |

2.6-INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA será contratada [mão de obra especializada
neste tipo de montagem, para implantação das peças Ida estrutura de concreto pré
moldado j
2.6-FUNDAÇÃO TIPO SAPATA - de acordo com as dimensões indicadas na planta
estrutural, anexa. Obs: Será de responsabilidade dá ernpresa de fabricação de
estruturas pré moldada. '
Será construída, no entorno dos pilares, uma plataforma de proteção dos
mesmos, em concreto ciciópico,(detalhe na | planta arquitetônica do
reservatório) meio-fio, alicerce, baldrame, contrapiso ou piso morto e
cimentado. !
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3-SUPER ESTRUTURA

3.1- CONCRETO ESTRUTURAL PRÉ-MOLDADO - vigas, pilares e laje de apoio do
reservatório serão em concreto pré-fabricado com" resistência equivalente ao
fck= 20Mpa. ' :

3-INSTALAÇÂO HIDRÁULICA PVC/PBA CLASSE 15 D
RECALQUE, (ALIMENTAÇÃO) AO TANQUE DE POLIETILENO DÉ lOm'

3.1 a 3.8 Nestes itens estão inseridos os tubos, conexões de PVC/PBA Soldável
ciasse 15 de 0 50mm, e o tanque de polietiíeno com capacidade para lOm^, que
deverá ser instalado conforme esquema hidráulico anexo.

4-INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DN 75mm DO TANQUE DE PÓLIETILENO DE 20m' e 30m' À
REDE DE DISTRIBUIÇÃO.

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

5-SERVIÇOS COMPLEMENTARES !
5.1 -Será construída, no entorno dos pilares, uma caijçada de proteção ou piso de
concreto com concreto moldado in loco, feito na obra, com acabamento
convencional, e=6cm, armado em concreto cicibpico, (detalhe na planta
arquitetônica do reservatório) meio-fio, alicerce, baidijáme,
5.2-LIMPEZA FINAL, Concluída todas as etapas de instalação da estrutura, será
feita a limpeza final da obra com retirada de todo material e ou entulho.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CERCA DE PROTEÇÃO DO SISTEMA
A PRESENTE ESPECIFICAÇÃO CONTÉM INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS

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

1.0-ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:
1

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

Construído 2 Pilares de concreto armado fck=25MPa (preparo com betoneira),
inclusive formas. A seção será de (0,25x0,25x2,50m). A ferragem será composta de

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

2.0-CERCA DE ARAME FARPADO:

2.1-Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, lOxIOcm,
espaçamento 3m, cravados 0,5m, comi 1 fios de arame farpado n° 16 15x17

3.0-ESQUADRIA:

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

4,00x1,80m, com 2foihas de 2,00m x 1,80m, sendo quejem 1folha, terá também um
portão menor de 0,80x1,80m para acesso à pedestres, ém tubos e chapas de ferro
galvanizado inciuindo porta cadeados e cadeados güarnições e ferragens,
proteção com zarcão e pintura em esmaite sintético. Os portões serão fixados nos
pilares, (ver dimensão no projeto).

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, AGOSTO DE 2017.
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kEspecificações Técnicas para Construção de P|Oço Tubuiar Profundo e
Captação de Águas Subterrâneas, com 300 metros de profundidade, município de
São João dos Patos - MA.

1. INTRODUÇÃO

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

para os serviços de construção de dois poços tubuiares profundos, com profundidade

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

Sistemas de Abastecimento de água nos Povoados

MUCAMBO, município de São João dos Patos - MA.

voLta da jurema e

2. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - A empresa contratada para execução dos serviços supracitados ficará

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

especificação, bem como executá-los dentro do máximo riç

base as normas da ABNT que tratam de projeto e cons

(NBR-12212eNBR-12244).

or técnico, tomando-se por

rução de poços tubuiares

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

firmas iicitantes, deverá conter a previsão do início de

construção do poço, sendo que nenhuma deias poderá seV iniciada sem a presença
e/ou autorização da fiscalização.

cada uma das etapas de

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

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

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

explicações e atender qualquer solicitação da fiscalização da PREFEITURA

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219 '
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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MUNICIPIAL. O referido 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) péía empresa para execução

dos serviços contratados deverá ser constituída por operários itreinados e habilitados

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

pessoal sem autorização expressa da fiscalização.

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

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

cintos de segurança, botas, máscaras, etc.

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

função, qualquer funcionário integrante do pessoal da otira, 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 qua

de quaisquer equipamentos, serviços e/ou materiais, que
ao bom andamento da obra de acordo com a presente

normas vigentes.

quer tempo a substituição

hão' considere adequados

especificação ou com as

2.8 - Asubstituição dos materiais e/ou equipamentos^ durante a realização da
obra. só poderá ser efetuada, pela empresa contratada!'mediante a autorização
expressa da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL.

2.9 - Quaisquer danos que ocorram a bens móveis bu iinóveis, bem como ao
meio ambiente, resultantes de imperícia, imprudência ou negligência na execução dos
serviços serão de responsabilidade única e exclusiva

devendo a mesma responder poreles.
da empresa contratada.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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2.10- Caberá a empresa contratada todo e qualquer registro, licença ou

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

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

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

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

informações e/ou documentos complementares, necessários'ao esclarecimento de

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

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

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

características físico-químicas indesejáveis entrem no poço por negligência da

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

a garantir a vedação desses horizontes, bem como, providenciar agentes
1'desinfetantes ou outros materiais que venham a ser necessários, para eliminar a

contaminação.

2.13 - No caso em que a empresa contratada venhája rhalograr na perfuração
do poço até a maior profundidade especificada, ou no caso em que tenha de

i iabandonar o poço devido a perda de ferramenta ou qualquer outra causa, o furo
abandonado deverá, aexpensas da empresa contratada] ser preenchido com argila
e concreto, podendo remover o tubo de revestimento! caso queira. Omaterial
permanecerá sendo de sua propriedade, sem ônus' para a PREFEITURA

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

2.14 - Ocorrendo os fatos mencionados no item anterior,'a empresa contratada
deverá, imediatamente após a concretagem do poço perdido, iniciar novo furo ao lado
do mesmo ou em outro local determinado pela fiscalização. A PREFEITURA
MUNICIPAL não pagará anova instalação do canteiro de oiras'ou onovo furo guia.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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2.15 - A empresa contratada será responsável

adequado dos detritos resultantes da perfuração do poço bem como dos restos de
l'materiais utilizados na construção do mesmo, inclusive do fluido de perfuração já

utilizado.

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

materiais empregados e dos serviços realizados e previstos nesta especificação,

especialmente contra defeitos de qualidade de tubos cie revestimento e filtros

devendo, se ocorrerem, serem corrigidos às suas próprias expènsas

pela remoção e destino

2.17 - A empresa contratada não poderá fornecer in

durante a construção do poço, ou relativas ao andamento

prévia autorização da fiscalização.

brmações técnicas obtidas
\

da obra, a terceiros, sem

3. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECANTEIRO DAQBRA
3.1 - A preparação dos acessos e plataforrna para instalação dos

equipamentos de perfuração, transporte de ida e volta, montagem e desmontagem do
canteiro de obra é da responsabilidade da empresa contratada.

3.2 -Aempresa contratada só será considerada "instalada" e apta ao início dos
serviços após a fiscalização constatar na obra, a presença de perfuratriz,
equipamentos, materiais e ferramentas em quantidade e com.capacidade suficiente
para assegurar a perfuração do poço até a máxima profunc

dos demais trabalhos, de acordo com a relação apresen
ocasião do processo de licitação.

idade prevista e execução
' 1 .

ada na sua proposta por

3.3 - Aempresa deverá dispor dos equipamentos e nãteriais descritos abaixo,
além de outras ferramentas, acessórios e materiais necessários à construção do
poço:

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.{jr.
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Sonda rotativa e respectivos acessórios comj capacidade de atingir a
profundidade de 350 metros no diâmetro de 12

Bomba de lama tipo pistão ou centrifuga com capacidade mínima de

deslocar o fluido de perfuração a uma velocidade de 13 cm/s no diâmetro

de 12 YÀ\ eqüivalendo a uma descarga da ordem de 110m^/h na boca do

poço. j ,
Compressor de ar e respectivos acessórios, com |̂de:350pcm e ISOpsi, com

f'tubulação de descarga com diâmetro interno mínirno de 3", tubulação de

injeção de ar no diâmetro mínimo de 1 Ya (tubos de injeção de ar por fora

da tubulação de descarga).

Conjunto motor-bomba submersível e grupo

comando elétrico para teste de vazão do poço.

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

mínimo, balança de lama, funil viscosímetro de

medidor de pH.

Medidor de nível elétrico de poço, com fio numerado em intervalo de 1,00

em 1,00 metro, com comprimento mínimo de 75% dá profundidade prevista

para o poço

gerador com quadro de

i/Iarsh, kit para medição ou

• Tubulação de 1 '̂̂ " para descida de cascalho, em aço'galvanizado

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

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

declívidades compatíveis com o terreno, com a profundidacle 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 çanaletas de circulação do
fluido de perfuração deverão ser cimentados.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com;br
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3.6 - Na instalação do canteiro deverá ser aberto pplo responsável técnico ou
geólogo da empresa contratada e pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL um

Livro de Ocorrências com páginas numerada e seqüenciadas, onde serão anotadas

todas as ocorrências diárias, comunicações entre a empresa contratada e a
I

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

seguintes informações mínimas:

Diâmetros da perfuração executada;

Metros perfurados e profundidade total do poço no fina

trabalho;

Material perfurado;

Tipo de broca utilizado;

Composição da coluna de perfuração;

Tempo de penetração de haste (avanço de perfuração):

Viscosidade, densidade, pH, e teor de areia do fluido de

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

quantidade de Bentonita, aditivos, etc.) ;

Profundidade do fluido de perfuração no poço no início ejfirhtde cada jornada diária.

idelcada jornada diária de

perfuração;

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

perfuração deverá obedecer aos critérios de organização e

3.8 - O canteiro de obras deverá ser isolado de moc

pessoas não autorizadas.

praticidade.

o a não permitir o acesso a

3.9 - Medidas gerais de higiene, proteção e segurança devem ser adotadas
!'para evitar danos ao meio ambiente, condições insalubres ou,acidentes pessoais no

local da obra.

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

fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL aos trabalhos e]o proibirá rigorosamente a
CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com'.br
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toda pessoa que não tenha sido expressamente autorizada por esta última, sendo que

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

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

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

subtrações ou atos de vandalismo que venham a ocorrer nç canteiro de obras durante

a execução dos serviços.

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

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

trabalho, devendo amesma observar rigorosamente as norínas' vigentes na legislação
trabalhista e as da Previdência Social.

3.13 - Será de responsabilidade da empresa contra adaio suprimento de água
e energia elétrica necessárias à construção do poço. Deverá a mesma providenciar a

instalação de grupo gerador, quando necessário.

3.14 - Após a conclusão da obra a empresa deverá retirar do local, às suas
I'expensas, toda e qualquer sucata e detritos provenientes da construção do poço,

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

4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

4.1-0 projeto executivo de cada poço, objeto destas especificações, com
relação à profundidade de completação, trechos do èspaço anelar a serem
preenchidos por pré-filtro e granulometria do mesmo e intervalos de cimentação, só
deverá ser definido após a execução do furo guia e análise granulométrica dos
horizontes potencialmente produtores.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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4.2 - A profundidade prevista para o poço tubular encontra-se prevista no

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

para menos de acordo com as condições geológicas çlo terreno e a critério da

fiscalização.

4.3 - Inicialmente, deverá ser executado o furo guia em' diâmetro igual a 8
II

para coleta e descrição das amostras de calha, e posterior definição do projeto
y ^

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

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

MUNICIPAL, ede acordo com oobservado no sub-item 4.2',

4.4 - Após a análise das amostras de calha o fure guia deverá ser alargado

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

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

cimentação dos intervalos de O.OOm a lO.OOm para o espaço anelar entre a parede do
furo de 17 1/2". I

4.6 - O espaço anelar a ser preenchido por pré-filtró', considerando o disposto

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

comprimento da cimentação.

5. PERFURAÇÃO

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

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

' I •

5.2 - Durante a execução do furo guia, deverão sér 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.

poço tubular subtraído do
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5.4 - Após secagem, as amostras deverão ser mantidas no local da obra e
l' '

acondicionadas em sacos plásticos transparentes, etiquetados com o intervalo de

profundidade e identificação do poço, os quais deverão ser-posteriormente entregues

à fiscalização.

5.5 - As amostras dos horizontes potencialmente^ produtores deverão ser
coletadas em maior quantidade para possibilitar a; execução da análise

granulométrica.

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

durante os alargamentos do furo.

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

medição da profundidade do furo, através da descida dó hásteamento e broca de
\'

diâmetro aferido dentro do furo, na presença da fiscalização. '

5.8 - Para constituir o fluido de perfuração deyèrá;ser utilizado o CMC
I'' '(carboximetilcelulose sódica) com teor de pureza igual ou: superior a 97% e grau de

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

especiais, deverá manter as seguintes características básicas.

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

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

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

• Conteúdo de areia: menor que 3% em volume

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

água utilizada na construção do poço, deverá ter qualidade ^química compatível com o
bom rendimento do fluido de perfuração e ser isenta de contaminação bacteriológica.
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5.10 - Durante a perfuração o fluido utilizado deverá ter suas características

físico-químicas controladas constantemente em função [das variações Ütoiógicas
encontradas e anotadas no registro diário de perfuração, sendo^aferidas pela empresa

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

5.11 - A adição de produtos químicos ao fluído

correção das características físico-químicas do mesmo, só

autorização da fiscalização e desde que não sejam proc

outras substâncias capazes de poluir o aqüífero.

de perfuração visando à
, I

;será permitida mediante a
' I

utos como óleo diesel ou

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

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

aqüífero, diminuição da eficiência do poço, bem corfio .comprometimento do

andamento conveniente dos serviços.

6. MATERIAIS PARA COMPLETAÇÃO DO POÇO

6.1 - O poço deverá ser revestido com tubulação

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

roscável, nervurada, para aplicação em qualquer profundildade, ou seja, tubos tipo
REFORÇADO de acordo com a norma NBR 13.604. Todas as varas devem ser do

mesmo fabricante. A contratada deverá dispor no canteiro

emj PVC, específica para

da obra de pelo menos 08

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

composição, para facilitar a elaboração do projeto executlvò;do poço.

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

obedecer a norma NBR 13.604. Deverão ser filtros novos, em varas de 4,00m,

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

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

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

formações aqüíferas a serem captadas após a realização da análise granulométrica

de areia.
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6.3 - O pré-filtro deverá ser constituído por cascalho quartzoso, de grãos
[I I

subarredondados e arredondados, lisos e uniformes, Isento de argila e silte, com

composição granulométrica definida em função da curva c

do horizonte produtor.

ranulométrica da amostra

6.4 - Dependendo da granulometria das formações aqüíferas atravessadas

poderá ser necessária a utilização de mais de uma faixa c

bem como de filtros com diferentes aberturas de ranhura.

ranulométrica de cascalho

6.5 - O cap de fundo (cap fêmea) ou ponteira utilizado ria extremidade inferior
\'da coluna de revestimento e o cap macho da extremidade, superior, deverão ser de

materiais compatíveis com os dos Itens 6.1 e 6.2.

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

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

cimento puro.

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

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

parafusos de 2", sendo totalmente galvanizados.

7. PROCESSO DE COWIPLETAÇÃO DO POÇO

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

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

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

Intervalo de colocação dos revestimentos, filtros, pré-filtro,

de cimentação do poço.

rieni como o(s) intervalo(s)
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7.2 - A descrição das amostras de calha deverá

empresa contratada, a qual fornecerá o perfil litológico

assinado por seu responsável técnico.

ser' feita por geólogo da

do poço que deverá ser

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

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

mesma.

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

observado e executado integralmente, não sendo permitidas modificações

posteriores.

7.5 - A colocação da coluna de revestimento (tubos) deverá ser feita de modo a
I'evitar rupturas ou deformações nos materiais que possam comprometer sua

finalidade ou a introdução do equipamento de bombeamento.

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

filtros para correta utilização dos mesmos.

7.7 - Nos rosqueamentos das varas de tubos cegos deverá ser utilizada pasta
de silicone para garantir a estanqueidade da coluna de revestimento nos horizontes

indesejáveis do aqüífero.

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

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

equidistante da parede do poço, facilitando a descida do préjfiltro.

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

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

injetado de lama. O cascalho deverá descer por meio de tubulação guia de 1 V2" em

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

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

em 12,00 metros, para garantia de uma perfeita acomodação do cascalho.

7.11 - Os trechos do espaço anelar do poço acima

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

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

do pré-filtro, e do espaço

A calda de cimento deverá descer pelo mesmo tipo de tu

filtro.

po guia usado para o pré-

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

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

fabricante dos revestimentos e filtros, em etapas sucessivas através da utilização de
tubulação guia para descida da calda de cimento. Estas etapas não deverão

ultrapassar alturas de 30m e entre elas deverá ser aguardado um período de 12
horas, que corresponde aproximadamente à cura da cimentação anterior.

8. LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO

8.1 - Alimpeza do poço deverá ser efetuada com corhpressor de ar, instalando-
se abase do tubo de descarga a02 (dois) metros do fundojdo poço. Obombeamento
será contínuo até a completa remoção dos resíduos do fluido de perfuração.

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

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

feitas etapas de bombeamento de 30 (trinta) minutos, alternadas com paralisações de
10 (dez) minutos objetivando-se provocar o fluxo e refluxo

desenvolvimento deverá ser completado com a utilização de agentes químicos
dispersantes (polifosfatos) para facilitar a remoção das argilás.

da água do aqüífero(s). O

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



C"

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

www.saojoaodospatos.ma.gov.br i:

FOLHA n"

/\WiV
Rubrica

8.3 - A depender das características locais do aqüífero a' ser explotado, poderá

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

8.4 - O desenvolvimento será considerado concluído quando for atingida uma

turbidez igual ou menor que 5,0 UNT (unidade nefelométrica de turbidez) e o

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

límpida.

8.5- Os exames de turbidez e conteúdo de sólicios! serão realizados por
r

laboratório idôneo.

8.6 - Durante o desenvolvimento deverão ser meciidos os valores de nível

estático, nível dinâmico e vazão de bombeamento do poço.

9. TESTE DE BOIVÍBEAWIENTO E RECUPERAÇÃO
|! >

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

bomba submersa, dimensionada para vazão superior a de produção do poço,
-í i'estimada em 15 m /h; ou ainda compressor de ar de alta potência.

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

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

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

características estabelecidas no item 8.4

9.3 - A empresa contratada deverá fornecer tubulação de descarga necessária

ao escoamento da água do bombeamento de modo que

interferência no teste

hão haja possibilidade de

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

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

bombeamento e a recuperação.

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

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br



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

www.saojoaodospatos.ma.gov.br Í '

FOLHA n»

Rubrica

9.5 - A medição da vazão deverá ser feita pelo método volumétrico com tambor

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

inferior a 30.0001/h. Caso contrário as vazões deverão ser a

de medidor de orifício circular.

éridas através do método

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

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

a vazão nas etapas de bombeamento.

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

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

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

centimétrica.

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

continuidade da operação durante o período do teste.

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

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

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

9.11 - As medidas de nível de água no poço, durantè oibombeamento, devem

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

(min)

0-10 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 amedição de recuperação de nívelj com freqüência idêntica a
do item anterior.

9.13-0 resultado do teste de produção do poço deverá ser apresentado em

modeio fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL, totalmente e corretamente

preenchido eassinado pelo responsável técnico pelo poço ia empresa contratada.

10 - SERVIÇOS COWIPLEn/jENTARES

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

retirando-se todos os materiais estranhos, inclusive ferramentas, madeiras, cordas,
fragmentos de qualquer natureza, cimento, óleo, graxa, tinta de vedação e espuma.

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

•

10.2 - Asolução de cloro, utilizada na desinfecçãp do poço tubular deverá
estar em concentração tal que, quando aplicada, se obtenha no poço um residual de

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

mínimo; e bombeado por 8 (dito) horas para retirado do material.

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

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.comlbr



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

www.saojoaodospatos.ma.gov.br I

folha n'

JLuq
Rubrica

10.3 - Quarenta e oito horas após a desinfecção dõ poço deverá ser feita a

coleta de amostras da água para exames físico-químicòs e bacteriológicos, na

presença da fiscaiização. Para tanto, o poço deverá estar com,descarga livre por um

tempo mínimo de duas horas. 1!

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

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

Laboratório idôneo.

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

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

vandalismo até sua utilização definitiva.

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

uma laje de concreto (traço 1:2:3), com 1,00 metro de Ia'do, 'envolvendo o tubo de

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

ressalto periférico de 10 cm sobre a superfície do terreno.

11. CONCLUSÃO E RECEBIÍVÍENTO 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;
1

c) Perda do poço por deficiência operacional ou do equipamento

durante a perfuração não tendo sido atingidos a profundidade ou o

diâmetro aqui previstos; j
d) Isolamento inadequado do aqüífero süperficiai e/ou aqüíferos

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

poço;

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

(dez) mg/l.

g) Colapso do poço, rompimento de revestimento; infiltração pelas luvas

do revestimento;

h) Não atendimento às obrigações legais;

.i) Falta do relatório técnico do poço como especificado;
|i

j) Não atendimento destas especificações técnicas;

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

Portaria n® 2914/2011/MS.

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

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

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

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

informações colhidas durante os trabalhos de construção io nriesmo. Neste relatório
deverão constar, ainda, no minimo, as seguintes informações: ;

• Identificação do poço;

• Coordenadas Geográficas e altitude do terreno; '

• Perfis e descrição litológica;

• Posicionamento e medidas de tubos e centra izadores;

• Nível de pré-filtro e cimentação;

• Planilha de testes de produção explicitando'condições de explotação

favoráveis em termos de NE, ND e Q;

• Análise físico-química e bacteriológica;

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

marca modelo, características do quadro

garantia dos mesmos;

• Termo de garantia dos serviços do poço.

elétrico e certificado de
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11.3-0 recebimento definitivo do poço só será efetuado seis meses após o

recebimento provisório do poço. A empresa contratada será responsável pela garantia
I' 'dos serviços na forma da Lei e nos limites destas Especificações Técnicas. O

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

dos serviços válida para obras de engenharia.

São LuisJ 06 de setembro de 2017.

José Janío de Castro Lima

GEÓLOGO - CREA/PA 11962D

' I
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ESPECIFICAÇÕES DO CUBÍCULO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SÃO JOÃO DOS PATOS

INTRODUÇÃO

A presente especificação contém informações técnicas dos materiais e
mão-de-obra que serão utilizados na construção de um abrigo (cubículo) de alvenaria de
tijolo cerâmico para proteção do quadro de comando elétrico de urn conjunto motor-bomba
submersível.

SERVIÇOS PRELIMINARES.

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

SERVIÇOS EM TERRA

A seção da vala será (40 x 40) cm, seguindo rigorosamente a locação do
projeto anexo. O fundo da vala será compactado manualmente'corh 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 importàdo:

FUNDAÇÕES.

FOLHA n°_

Rubrica

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 brocas. O baidrame
também será com pedra bruta de resistência e argamassa, ^no mesmo traço, com
dimensões de (40 x 20)cm, utilizando-se tábuas como guias' pára alinhamento e
nivelamento, conforme projeto arquitetônico.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

A estrutura da obra, pelo seu porte pequeno, terá apenas cinta inferior em
concreto armado. O concreto estrutural será no traço 1:2,5:5 (cimento, areia e brita). Com
seção de (lOx 10)cm, construída à altura de 2,10m e sobre o baldrame. Aferragem será
composta de 4 ferros corridos de 4,6mm e estribos a cada25cm com ferro CASOde 4.2mm.
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Em tijolo cerâmico de furo com dimensões de mercado, a parede terá 10 cm
de espessura, (1/2 vez) com prumo, esquadro e alinhamento em consonância com normas
da construção civil. O tijolo será assentado com argamassa mista de cimento, areia e barro,
no traço 1:4:4; com as amarrações recomendadas pelas normas técnicas de construção.

COBERTURA.

Será em concreto armado pré-moldado na espessar,à dé Scm.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os eletros-duto serão do tipo garganta, de 3/4" para a'iluminação e rígido
de 1" para alimentação do quadro de comando elétrico da borriba, todos embutidos na
parede. A tomada e o interruptor serão de embutir. A luminária interna será do tipo globo,
com lâmpada Incandescente de 60W. As luminárias externas serão com proteção contra
roubos, em ambas as fachadas. \

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

ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS

A porta será de ferro, com chapa na parte inferior è ferro redondo na parte
superior, espaçados em 5cm, para ventilação do quadro elétrico)^ com dimensões de (0,80
x2,10)m, com caixa, dobradiça e fechadura do tipo trinco, com mqçaneta de bola

REVESTIMENTO

Nas faces de parede, tanto interna como externa,
de cimento e areia, no traço 1:3.

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

PISO

será aplicado o chapisco

O contra piso será de concreto não estrutural no tr;qço 1:4:8 (cimento, areia
e brita preta), nivelado, com espessura de 5cm. Oacabamento será do tipo cimentado semi-
áspero no traço 1:3 (cimento e areia média), com espessura de 20 mm.
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Tanto a face da parede interna quanto externa, será aplicada três demõos
de hidra cor branco, utilizando fixador para melhor aderência no reboco.

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

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Para melhor proteção do abrigo, em voita será construído uma calçada de
proteção com largura de 30 cm ealtura de 15 cm, revestida com ^prgamassa de cimento e
areia no traço 1:4 (cimento e areia). Nasfaces laterais do abrigo serão instalados elementos
pré-moldados vazados, (0,50x0,40)m, conforme projeto, para me
no interior do cubículo.

LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA.

'horar a circulação de ar

Após conclusão da obra, será executada a limpeza final para. entrega dos
serviços, com a retirada de todos os materiais considerados sobra de obra.
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ESPECIFICAÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Recebimento e Aceitação dos Materiais:

Os materiais precisam ser de meihor qualidade, pois os consertos ou
substituições são muito onerosos.

Esta quaiidade deve ser constatada na época da compra, bem como na
ocasião dofornecimento, o material entregue precisa ser inspecionado para verificarse nõo
houve nenhuma avaria. 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 oufalto 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 entr^e os mesmos que afetam
a integridade do material. Tais cuidados estendem-se a todas^ 'as fases do transporte,
inclusive manuseio e empiihamento no solo, mas como maior segurança.

MANUSEIO:
I'

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

EMPILHAMENTO:

Os tubos devem ser empilhados emcamadas isoladas entresiporsarrafos
de madeira com calços para evitar deslizamentos e choques. !os tubos não devem ser
cruzados e sim justapostos. Aprimeira camada se apoia também sobre os sarrafos. As
pilhas não devem ultrapassar altura de 3,00m.
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LOCAÇÃO:

A locação será feita de acordo com o respectivo projeto, admitida, no
entanto, ter flexibilidade na escolha definida de suo posição, em face da existência de
obstáculosnão previstos, bemcomo da natureza do terrenoqueser^virá de apoio. Quaisquer
modificações serão, porém, feitas sempre de acordo com a FISCAÒzaÇÃO.

LOCALIZAÇÃO:

A iocaiização deverá ser em trecho mais alto dos Ruas, entretanto devem
ficar à distância de pelo menos l,00m da canalização de esgotos existentes ou do local
previsto para a mesma, e sempre em cota altimétrica superior.

As tubulações para as quais foram previstos ramais de serviços somente
paro um lodo do Rua serão localizados no passeio, mantendo\se sempre que possível
afastamento de l,00m entre astubulações e os alinhamentos dos\prédios.

ABERTURA DE VALAS

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

Nos trechos em rocha dura podem ser utilizados explosivos ou
perfuradores. Omaterial cavado será colocado de um lado da vaia^de tal modo que, aborda
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 escoramènto contínuo, poderáou
não serfeito, de acordo com a natureza e condições do solo, sendo, entretanto obrigatório
nos terrenos desmoronáveis e a partir de 02 (dois) metros de profundidade em qualquer
terreno, exceto rocha e moledo.

No caso de cargos móveis consideráveis, recomenda-se em geral adotar
um recobrimento mínimo de 0,80m. Em se tratando de trechos rochosos, os limites mínimos

li
acima indicados, de 0,60m e 0,80m, serão acrescidos para 0,80m e l,Om, respectivamente.
Se o assentamento for feito no espaço da calcada o recobrimento mínimo será de 0.40m.

!: •
Nos pontos correspondentes às ligações dos tubos e peças, as valas são

pouco mais profundas (cachimbos) afim de serfacilitada a confecção das Juntas.

profundldàde da vala é
e em certos casos pela

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

Para que as pressões sobre a tubulação enterrada sejam menores,
recomenda-se que as valas não tenham largura muito superior aò lirnite mínimo indicado.
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declividade.

BASE CONTINUA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS:

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

BASE DESCONTÍNUA PARA ASSENTAMENTO DETUBOS:

Este tipo de base, de aplicação esporádica (terrénos inconsistentes)
requer exame próprio da resistência do tubo aos esforços de flexão resultantes das cargas
permanentes eacidental devendo haver sempre no mínimo um^japoio no caso de Junta
elástica e dois em caso de Junto não elástica. Deverá haver^^sempre verificação de
coiinearidode dos apoios e da possibilidade de movimento. A superfície de assentamento
deve abranger um arco de 12^.

DISTRIBUIÇÃO ECOLOCAÇÃO DE TUBOS:

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

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



EXECUÇÃO DAS JUNTAS:

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

PVC/PBA:

1 Limpar cuidadosamente, com estopà comum abolsa do tubo
e a ponta do outro;

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

3 Aplicar lubrificante (água de sabão
borracha e na ponta do tubo;

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

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

folha n

ubrica

òu giicerino) no anel de

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

ENSAIOS DA LINHA:

Antes de completar o recobrimento da tubulação, cumpre verificar se nõo
houvefalha na montagem das Juntas, conexões, etc., ou se nõo foram instalados tubos no
transporte, manuseio, etc. Para executar esta verificação, recobr^em-se as portes centrais
dos tubos, deixando asJuntas e ligações de conexões a descobertas e procede-se ao ensaio
do linha. Este deve ser realizado de preferência sobre trechos que, para facilidade
operacional, excedem 500m em seu comprimento, aplicandó^-se a tubulação, peças
especiais, etc, compreendidas nesses trechos, uma pressão hidrostática máxima, não
devendo descer em ponto da 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 ciasse dos mesmos. j

O espaço compreendido entre a base de assentamento do tubo e a altura
de 30cm, acima da geratriz do tubo deve serpreenchida com aterro isento de pedra e corpos
estranhos adensados camada não superior a lOcm, o restante do. aterro deve ser

I

feito à maneira que resulte uma densidade aproximadamente igual à do solo de paredes
da vala, e também isento de pedras grandes ou corpos estranhos:



DEMOLIÇÃO ERECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO:
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Apenas nas ruas pavimentadas onde serão assentadas as tubulações de
travessias, a recuperação é imprescindível para permitir o tráfego normal de veículos e
pedestres. Será executada manualmente com material da própria escavação, com uma
compactação adequada, de maneira que não danifique a tubulação.

LIMPEZA EDESINFECÇÃO:

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

Se, se pretende reduzir o tempo do contato pode-se utilizar uma solução
contendo 100 mg/l de cloropor um tempo de contato de 4 horasfou uma solução de 200
mg/l e um tempo de contato de 2 horas.
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ESTUDO HIDROGEOLOGICO
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Este documento apresenta as indicações sobre a viabilidade técnica da

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

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

Município de São João dos Patos - MA. i

1. Introdução

A construção destes poços tubulares tem a finalidad

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

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

2. Clima

A região onde está localizado os referidos Povoados: e consequentemente

serão construídos os poços tubulares, apresenta o período

maio a outubro, e o mais chuvoso, denominado na região

novembro a abril.

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

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

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

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

3. Hidrografia

A região em estudo pertence à Bacia hidrográfica do Parnaíba.

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

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

geralmente, de novembro a abril.

a de servir como fonte de

de estiagem os meses de

de inverno, o período de

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax; 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.comjbr
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4. Geomorfologia

A região em estudo localiza-se em áreas onde

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

representadas, principalmente, por arenitos, siltitos e laterítas.

predominam Chapadões,

5. Geologia da Área |
Na área de estudo, município de São João dos Patos, ocorrem

predominantemente rochas das Bacias do Maranhão ou P,arnaíba, com idades

variando do Permiano Superior ao Garbonífero.

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

Formação Motuca (Permiano Superior); Formação Pejdra de Fogo (Permiano
Inferior) e Formação Piauí (Garbonífero).

Formação Wlotuca: Aseqüência éconstituída na base pcjr arenitos finos amédios,
róseos a esbranquiçados com grãos subarredondados a esféricòs, foscos, friáveis. No

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

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

Formação Pedra de Fogo: é constituída por arenitos, siititòs e foihelhos que se

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

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

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

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

freqüentes no topo da Formação.

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

Pensilvaniano, deriva do termo "série Piauí" que foi utilizado por Small em 1913, para

designar toda a seqüência paleozóica da bacia.

CNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com!br
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Nas camadas da Formação Piauí foram delimitadas e estabelecidas as

relações de base com os arenitos da Formação Poti e de

sílex basal da Formação Pedra de Fogo.

Nas camadas situadas na parte superior da

informalmente de Calcário Mocambo, ocorre uma fauna de invertebrados, com
I

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

também, ocorrências de invertebrados fósseis na borda joeste da bacia. Afauna
marinha, do Calcário Mocambo, foi mencionada por Mesnér &'WooIdridge (1964), e
analisada por Campanha & Rocha Campos (1979), Assis (1979, 1980) e Anneli et al.

(1994). Há apenas um registro macrofiorístico (Dolianiti, 1972).

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

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

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

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

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

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

semi-árido a desértico, com incursões marinhas. Lima Filho (1992) assinala sistemas

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

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

influência das variações da linha de costa.

topo com as camadas de

formação, denominadas

6. Hidrogeologia

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

explorado opertencente à Formação Piauí. j
Nessa região, este aqüífero é do tipo confinado, com captação a partir de 210

metros, com vazões esperadas entre 15 e 20m%, nível estático de 70m e nível
I

dinâmico de 120m. i
I

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

Povoado será suficiente para abastecer a população. Por outro lado, é muito grande a

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

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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probabilidade de sucesso na construção do poço haja vista o conhecimento da

geologia da região.

7. Conclusões

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

profundidade estimada de 300m evazão esperada de 15 a'20 m%. Na profundidade
pode haver de variação de 25% para mais ou para menos, conforme especificação

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

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

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

isolados para evitar a captação de água "dura".

São Luís, 06'de setembro de 2017.

José Janio de Castro Lima

GEÓLOGO - CREA/PA 11962D

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

E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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PERFIL ESQUEMATICO DE POCO TUBULAR - SÃO JOÃO DOS PATOS - IVIA

Tubo de boca

0,20m^

Tubulação de reposição de cascalho

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

Selo sanitário anelar

CQNVENCQES

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

- Pre-n tro

-Z-Z] - Filtro Tipo Geomecânico Reforçado

- CImentação !

Geomecânico Reforçado-Revest Tipo

José Janío de Castro Lima

CREA 11962 D/PA

CNPJ: 06.089.668/0001-33 - Tele/fax: 3551-2328/^19
E-mail: prefeituradesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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ART OBRA / SERVIÇO

N° MA20170122023

FOLIjIA n n INICIAL

INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

lURY GUSTAVO MENDONÇA DE SOUSA

Titulo profissional: ENGENHEIROCIVIL

2. Contratarjte

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAG JOÃO DOS PATOS

AVENIDA GETÚLIO VARGAS

Complemento:

Cidade: São João dos Patos

País: Brasil

Telefone: (99)99986-2016

Contrato: Não especificado

Valor: R$3.500,00

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

Email:

Celebrado em: 12/09/2017 I
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
POVOADO MUCAM60 E VOLTA DA JUREMA

Complemento:

Cidade: São João dos Patos

Telefone: (99) 99986-2016 Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 6.576409 Longitude: 43.491639

Data de Início: 05/11/2017 Previsão de ténnino: 08/10/2018

Finalidade: Saneamento básico

4. Atividade Técnica

Bairro: ZONA RURAL

UF: MA

1-ATUACAO

12 • PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. •> #A0403 • REDE DE AQUA

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

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

41 • ORC/kMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T. •> #A0421 • TANQUES OU RESERVATÓRIOS 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 /LR.T. -> #B1105 • INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/

FINS INDUSTRIAIS

41 - ORÇAMENTO > ATIVIDADES DE A.R.T. •> #81105 • INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO
P/ FINS INDUSTRIAIS

RuDnc.!

RNP: 111480654-4

CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

N«: 135

CEP: 65665000

CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

N9:IS/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 profissionaldeverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO DESISTEMA SIMPLIFICADO DEABASTECIMENTO DEÁGUA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicasda ABNT, na legislação específicae no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABES/MA-ASS.BRAS.ENG.SANIT. EAMBIENT

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informações acima

, do

Local dala

9. Informações

.de.

1URY GUSTAVO MENDONÇA DE SOUSA - CPF: 603.283.013-ei

PREFEITURA MUNICIPAL DESÃOJOÃO DOS PATOS- CNPJ:
Ó6.089.668/0001-33

AART é válida somentequando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência nositedo Crea.

Aautenticidade destaART pode serverificada em: https-y/crea-ma.sltac.com,br/publico/, com a chave: 0xY96
Impresso ém; 15/09/2017 às09:57:42 por:, ip: 187.40.72,226



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^ D C A « BV/3 A
Lei n« 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

10. Valor

Valor da ART: RS 81,53 Pago em: 12/09/2017 Nosso Número: 8301062176

Página 2/2

ART OBRA / SERVIÇO

N° MA20170122023

folha n®

INICIAL

INDIVIDUAL

Rubrica

Aaulenlicidacle destaART pode serverilicada em:https://Cfea-ma.sllac.com.bf/publicei/, com a chave: 0xY96
Impressoem:15/09/2017 às 09:57:42por. Ip;187.40.72.226



POVOADO VOLTA JUREMA

PLANILHADE CALCULO DE REOE DE DISTRIBUIÇÃO DE AOUA

FOLHA n'

Rubrica

[Trecho
\

Comprímenlo

m

Vazão (Vs)
Dièmalro VabcUada

.m/s

Cota nezométiica

A Montante (m)

Perda de

Carqa (m)

Cota PiezomãMea

A Jusante (m)

còlà do Tmeno (m) Pressa» DBpoohrel
Observações

DN Interno

AJusante Em Marcha AMontania Fiellda mm m AUortaide AJusonte AMonlants AJusante

iR-1 60 0.004 O.OD8 0.012 0,008 60 0.0534 0.0035 449.000 0,000 449.000 441.000 441,000 8.000 8.000

^^2 102,7 0.012 0,017 0,028 0,020 60 0.0534 0,01 449,000 0.001 448.999 441.000 440.000 8,000 8.999

2-3* 57.15 0.028 0,009 0,038 0,033 60 0.0534 0.01 449.000 0.001 448.999 440,000 439,000 9,000 9.999

3-4- 58.71 0.038 0.009 0.047 0.042 60 0.0534 0.02 449.000 0.001 448.999 439.000 438.000 10.000 10.999

4-5" 200,05 0,047 0.032 0.079 0,063 60 0.0534 0.03 449.000 0.009 448.991 438.000 435.000 11.000 13.991

5-6- 199.68 0.079 0.032 0.111 0.095 60 0.0534 0.04 449,000 0.017 446.963 435.000 432.000 14.000 16.983

8-7" 199.68 0.111 0.032 0.143 0.127 60 0.0534 006 449.000 0.028 446.972 435.000 432.000 14,000 16.972

7-tr 199,63 0.143 0.032 0.175 0.159 60 0.0534 0.07 449,000 0.040 446.960 439.000 435.000 10,000 13.960

B-ff- 194.32 0,175 0.031 0.207 0.191 60 0.0534 0.09 449,000 0.053 446.947 439.000 44Q.000 10.000 8,947

1-10" 38.37 0.028 0,006 0.035 0.031 60 0,0534 0.01 449.000 0,000 449.000 441,000 440.000 < 6.C00 9.000

10-11" 64,52 0,035 0.010 0,045 0,040 60 0.0534 0,02 449.000 0.001 448,999 440.000 440,000 9,000 8.999

0,045 0,007 0.052 0.048 60 0,0534 0.02 449.000 0,001 448,999 441,000 440.000 6.000 8.999

59,16 0.052 0.010 0.061 0,057 60 0.0534 0,03 449.000 0.002 448.996 441.000 440,000 8.000 8.998

13-14- 201,13 0.061 0,032 0,094 0,078 60 0,0534 0.03 449,000 0.013 448,987 440,000 438.000 9,000 10.687

14.15- 209.42 0.C94 0.034 0,128 0.111 60 0.0534 0.05 449.000 0.023 448.977 438.000 438.000 11.000 10977

0,126 0.032 0.160 0.144 60 0.0534 0.06 449.000 0.034 448.966 438.000 437.000 11.000 11.966

16-17- 173.36 0,160 0.026 0.188 0.174 60 0.0534 0.06 449.000 0.040 448.960 437.000 437.000 12.000 11.960

0.196 60 0 05.34 009 449 000 0 027 449 973 437 000 437.000 12 000 11 973

1

1

1

Diâmetro COmerda! •ntRiriAftAO

' 40 mm 0 0

rjita rfn rnnanft na rada (Ia allmentaeSo 441.000 m 1 ' SOmTTi 0

1 60 mm 2362,12

1 ' 75 mm 0 0

1 ' 85 mm 0 0

1 llOmm 0 0

1 TOTAL 236212 394
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META 01
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABÁST. D' AGUA

POVOADO VOLTA DA JUREMA

MEMÓRIA DE CÁLCULO ;

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO
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MEMÓRIA DE CÁLCL

FOLHA n®

jbüLlLM-^
Rubrica

PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTE

POVOADO VOLTA JUREMA

SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNIcíPIO.

IMENTO D' ÁGUA



PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PA OS

FOLHA n

Rubrica

MEMÓRIA DE CALCULO

1.0-OBJETIVO

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

2.0-META
Atender 100% da população existente neste Povoado. çorh água em quantidade e

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

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

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

' Ano População

2017 65

2018 66

2019 68

2020 69

2021 71

2022 73

2023 75

2024 77

2025 78

2028 60

2027 62

2028 64

2029 87

2030 89

2031 91

2032 93

2033 96

2034 98

2035 100

2036 103

2037 106

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

projetado para o Povoado Macaúba, prevê-se o atendirnento da população por um
período de 20 anos, de acordo com lei federal de saneamento
05 de janeiro de 2017, que em 2037 contara com uma popu
uma taxa de crescimento anual de 2,5®^.

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

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

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

básico n.® 11.445/2011 de
ação de 106 habitantes, para
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS

6.1-CONSUMO MÉDIO DIÁRIO
Ci = 65 X 140 =

Cf = 106 X 140 =

6.2-CONSUMO MÁXIMO DIÁRIO

9100 l/dia
14840 l/dia

0,11 l/s
0,17 l/s

OS

wos

Ci = 9100X 1,2 = 10920 l/dia = 0,j13 l/s

Cf = 14840 X 1.2 = 17808 l/dia = 0,21
1

l/s

6.3-CONSUMO MÁXIMO HORÁRIO
1

Cl = 10920 X 1,5 = 16380 l/día == 0,19 l/s

Cf = 17808 X 1.5 = 26712 l/dia := 0,31 l/s

7.0-CAPTAÇÃO E RECALQUE

7.1-VAZÃO REQUERIDA | ,
Como no Povoado Volta da Jurema não existe água superficial 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,
o que nos leva a propor, segundo o projeto hidro geolpgico anexo ao projeto, a
perfuração de um Poço Tubular com 300,OOm de profundidade, revestido com tubos PVC
nervurado Standard de 6" |

I

Para o consumo máximo diário com 12 horas de funcionamento temos
Qi = 16380/ 12 = 1365,00 l/h = 1,36 ' mf/h Qi
Qf = 26712/ 12 = 2226 l/h = 2.22 m®/h Qf

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

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

serviços (Prefeitura municipal), o relatório técnico construtivo, para verificar se a
quantidade de água produzida atende a vazão requeridajno projeto. A comprovação
deverá ser feita através de um Relatório técnico assinado pelo Geólogo responsável,
contendo todas as informações colhidas durante os trjabalhos de construção do
mesmo, onde deve constar: Identificação do poço; Coordenadas Geográficas, altitude
do terreno; Perfil Geoiógico com a descrição litológica; posicionamento e medidas de
tubos, filtros e centralizadores; Nivel 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 posicionarriento 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 exarnes
físico-químicos e microbiológicos realizado por Laboratório dè 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
dentro 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

FOLHA n°

Rubrica
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especificações técnicas, nos aspectos relativos à perfuração do poço tubular,
produção e qualidade da água, todo o projeto fica comprometido e sujeito ao não
recebimento pela concedente. |

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

distribuição será calculada p/ a vazão requerida de 2,22.-rrj^/h, que juntas atenderão a
demanda inicial de consumo da população de projeto. Utilizamos, a fórmula de cálculo de
diâmetro econômico de bresser. |
'07-"=—172~X'"Q'i'2:
D 1,2 'X'. 0,00061111V2'

:D^ "=' i;2 X 0,000733333
D = 0,02708'rri - . -7
D = 27,08 mm --

ÀDÕTA-SE PARA A AdUTORA. TUBOS PVC/PBA DN 50mm-CL 15

._ - , ADUTORA.. • " •. .^;,0IAMETR0- _MATERIAL_' 3't- extensão (m)...
PT AO RFSFRVATÒRIO DN 50 PVC PBA CLASSE 15 a.on

S.O-DIWIENSIONAMENTO DA RESERVÃÇAO
A etapa reservaçâo, num sistema de abastecimento de água de uma comunidade, tem

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

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

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

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

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

Para a reservaçâo do Povoado Volta da Jurema, no iriíclo do plano, será de 1/3 do
consumo máximo diário, os cálculos indicam uma reservacão com capacidade de:
Vi = 16380/ 3 = 5.460 litros - I .5.46 1

Para a reservaçâo do Povoado Volta da Jurema, no fínal;do plano, será de 1/3 do
consumo máximo diário, os cálculos indicam uma reservacão co'm capacidade de:
Ivf - 26712// 3 = 8.904 litros - ;6.90 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 Polietileno e porque ele possui um sistema de tampa
rosqueável, que proporciona um fechamento rápido e seguro evitandoque a mesma caia em
função dos ventos, bem como evita a entrada de sujeira e Insetos, garantindo a
conservação da água.
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PREFEITUFIA MUNICIPAL DE SÃO JOÁO DOS PATOS

9.0-REDE DE DISTRIBUIÇÃO
O dimensíonamento da rede de distribuição de água foi calculado pelo método de

Seccionamento Fictício. Empregaram-se parâmetros com base nas normas brasileiras de
elaboração de projetos de sistemas de abast. de água p/ cidades até 6.000 habitantes. Os
cálculos estão em planilhas anexa e foram realizados c/ os dados abaixo especificados:
Taxa per capta { 140 l/hab x dia
Coeficiente de variação diária Kl = ! 1.2
Coeficiente de variação horária
Coeficiente de distribuição linear de
vazão
Extensão da rede

.K2 = 1.5

0,00013028
; 2.362,12

í/sxm

metros
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9.1-QUADRO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
A rede de distribuição será Implantada com recursos oriundos do convênio,

conforme tabela abaixo !

Rubrica

REDE INSTITUIÇÃO MATERIAL j COMPRIMENTO (m)

DN 50 FUNASA 1 PVC PBA CLASSE 12 351.82 1

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

10.0-UGAÇOES DOn/IICILIARES
O dimensionamento do projeto foi feito para os 13

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

imóveis existentes. Para a

10.1-QUADRO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES

As ligações serão implantadas com recursos oriundos do convênio, conforme
tabela abaixo I '

LIGAÇÕES INSTITUIÇÃO MATERIAL | UNIDADES

NA REDE COM <ô DN 50 FUNASA COLAR DE TOMADA C/ DIÂMETRO DE DE 60mm X 1/2" 08

II 1 ' 1 1

11.0-DIMENSIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE RECALQUE

11.1-CALCULO DAALTURA MANOMÉTRICA PARAA BOMBA DO POÇO
Hm =Hg +Hf !

Para 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 mVh(0,31 l/s)
K = 0,60 (F°G°)
Jo = 0,02396 m/m
Lo = 72m

hfo= 0,02396 X72 = 1,72m

PERDA DE CARGA NA LINHA DE RECALUQE

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

PERDA DE CARGA NA TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO

Diâmetro = 2"(50mm)
Q = 1,11 mVh(0.31 l/s)
K = 0,06 (PVCR)
J1 = 0,01466 m/m
LI = 14,00m
hf1 = 0,01466 X14,00 = 0,20m



%
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PERDA DE CARGA TOTAL

Hf = 2,07m

Altura Manométrica Total

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

CÁLCULO DA POTÊNCIA DO MOTOR

P = 0.31 X 88 + 25%
50

P = 0,55 CV

DADOS DO EQUIPAMENTO:

FOLHA n

Rubrica

- conjunto motor-bomba submersívei elétrico, monofásico, vazão de 1,11 rriVh è altura manométrica de 88,00m
e potência de 1,5CV.

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

São João Dos Patos-MA, 02 de Novembro de 2017.
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BARRILETE (CAVALETE)

POÇO TUBULAR 6" x 300 m
NOTA:

íflP
OO^' -O o VISTA SUPERIOR

RELAÇÃO DE PEÇAS ?/ BARRILETE (CAVALETE) P/ DIÂM. DE 6"
ITEM _DESÇRI5A0, DAS _PEÇAS_ MATERIAL. QUANT.

TííTT

PREFEmJRA MLMCIPAL DE SAO JOÃO OOS PATOS • MA.

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

PREmnJRA MUMOPAL DESAÕJOAO DOSPATOS - MA.
Icauliüuilís: IVu.-r.UiVi

1

t

u xt<t Jurprn.i rr.ii« ha n"

04/07
r.-sp. lii ilk.>-

líiev G1)ST/W0 AtJ!STO/2íí17



p.

PORTÃO DE FERRO MED. 4,00 Nl,SOm DE
ACESSO P/ \T;ÍCUr.OS (MANUTENÇÃO)

PORTÃO DE ACESSO P/PEDESTRE

BAIXA
/ )',u'^B

•)
; iv X1

N—:
PILAR DE CONC. ARMADO
MEDINDO 0,20x0,20x2,50m.

ACESPOAOSISIE.MA

I I

CEIíCA DE ARAME

FARPADO C/ i] FIADAS

FOLHA n*

Rubrica

ESTACA DE CONC. PE PONTA

INCLINADA DEaiO\0,10x2,50m

CORTE AB

PILAR DE CONC. ARMADO T /TCT A "WQ OXTT A T
MEDINDO 0,20x0,20x2.50m. V ID 1 /A JrÍ\.V_/i\ 1 /ALj

PORTÃO DE FERRO MnD.4.üü x l,80m DE

ACFASO P/ \^ÍCULOS (N-IANUTENÇÃO)
ESTACA DE CONC DE PONTA
GSia.INADA DE 0,10x0,10x2,50m

BLOCO DE CONtRm O
0.30x0,30x0,60111.

PORTÃO DE ACESSO P/PEDESIRE
'de FERRO 0,80 XI,80m |

jCERCA DEAR.AME
•FARPADO C/ 11 FIADAS

Filar do conc. armado
\0,25x().25\2,50ni.

\,T"
El-

TsmnDE"

Potiao de acesso para veicules
(inai\uleii>,'<io) de Ferro 1,00 x l.KÚm

Porláo de acesso p,' pcdesire
(le 1'orvo0,80x l,80iu

ESâO .SO S15TEMA

1

ã" P.-

a. V

^8

•r- Ttf- ! SN'SSSa
KD V . TSsSQíMíf»

-m

>-oM
C,\1XA DE

RECIáTKÜS

Calçada írcnial
10,00 X 0,50m

^ •—

..i-

ADRICODOQUADRO
DE COM. ELtTRlCO

PREFEITURA MUNICPAL DE SAG JOÃO DOS PATOS - MA.
IIIKLU: i :

PROJETO DE ABASTECIMENTO "cÉrU DE PROTEÇÃO
DAGLA

PROPRlEí-lniO:

DEPREFEnURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS • MA.

1/50 AGOSTO / 2017

no SISTEMA

HtSP. itrMCU:

DESEMIU: ;

IliRVGl- ÍIVO

I ,

02/13



v—D-

6679Sa

9272970

ACESSO AO SISTEM A

•

E^IRUTUR-ADECONC

P/ TANQUE DE POUF.TII

9
D̂ADO li

FOLHA n«

Rubrica

D \

nw r:o.iim

ABRIGO DO QUADRO
PE COMANtXAHLBTRICO

TfpnNrS"""
i|

L\nOADü

PREFEIllJRA MUNICIPAL DE
ItriiUI:

PROJETO DE ABASTECIMENTO

D ÁGUA

$Ã0 JOÃI ) DOS PATOS - MA.
1 1

DlSCRlVIIVAÇAft! 1,1 ^

LOCAÇÃO GEOFERENCIADA
TERREIMO/ABRIGO/P.T ERESERVAÇÃO

HÍOPRIITARKI;

PREFEmJRAMlMCPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA.

lOOALIKAnl: |
POVOADO VOLTA DA JUREMA

1

RESP. TtCMI» P/ PBOIOU:
1 PIUNCHAN':

r- - -J ni 707 i
'^'^l/fiíí i AGOSlí) 2017

ÜtSENHU: 1 ' /
SSÜIVOÇ .Vavo I ' 1



FOLHA n'

,, VISTA PRINCIPAL
1 E^SCALA l/ns

ÜliLiBB

PREFEinJRA IVHJIMICPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA.
f ^ESÊf^VAÇÃOPROJETO DE ABASTECIMENTO

D ÁGLA

I mscnwmçAo: | RESEPVAÇAO
EST. DE CO :í, ARMADO "^RÉ-MOLDADO

CA ^,ClDADE=1''-m^/T8m.
imoPRinAioo!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS - MA.

RtSH. TtCMCO P/ PROlEfOi

Ü-\IA:"AGOSTO ,'2017
üEStAIIU:

n.inv Cí rfAvo
05/07



FOLHA n".

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO D,0^ PATCygIXir.

POVOADOS Volta da Jurema e Mucambo.

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SI-SINAPI=MAIO/2017 SE-SIESPO 2017 BDI=3CI% CA-CAEMA20I7 OR-ORSE2017

ITEM .CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SÊRVIÇÒl' UND :QUrVNT.
PREÇO

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.5

2.4.6

1.5

1.5.1

Canteiro de poços

SE-010555

SE-240201

Mobilização e desmobilização de equipamentos
(perfuratríz, ferramentas e materiais).

Abrigoprovisórioe nivelamento da perfuratriz

SE-240204 Escavação dos tanques de canaletasde lama

Serviços de Perfuração
Perfuração em sedimento no diâmetro de 17 1/2"

de O a lOm
CA 240301

CA 240312

CA 240323

Perfuração em sedimento no diâmetro de 8 1/2"

de 10 a 300m

Reabertura em sedimento no diâmetro de 12 1/4"

de 10 a300m

Serviços de Revestimentos e Complementação

M02300104

SE^

M02300204

SE-240410

OR 6293

CA 249002

MERCADO

SE-240416

CA 240422

SI-9863

OR6299

Fornecimento de tubo PVC Tipo Geomecânico
Reforçado

Fornecimento de filtro PVC Tipo Geomecânico
Reforçado

Instalação do revestimento.

Fornecimento e instalação de Tampade Fundo (CAP) de
PVC Geomecânico 6".

Fornecimento e instalação de Guias Centralizadores, de
ferro galvanizado de 12"x 6".

Fornecimento e instalação de tampa do poço em ferro
galvanizado, vazada, de 6".

Fornecimento e instalação do pré-filtro.

Execução da proteçãosanitáriado poço.

Fornecimento e instalação de tubo de recarga emPVC
Roscável de 2".

Laje deProteção, conforme especificções técnicas

Km 545,00

und. 2,00

1;1'.47

10,00

290,00

290,00

210,00

90,00

300,00

1,00

15,00

1,00

m' í21,00

m3 0,80

11,00

und 1,00

Serviços de Limpeza, Desenvolvimento, Teste de Produção eDésinfecção
CA 240425 Limpeza, Escovamento e Pistoneamento

OR 5032

OR 5032

CA 240446

Desenvolvimento com compressor

Teste de Vazão com bomba submersa e gerador (24
horas)

Desinfecção do poço

MERCADO Analise Fisico Ouimica e Bacteriológica da Água

Serviços Complementares

SI 9860
Tubo de recarga para completação do pré-filtro em PVC
DN 50. roscável, com luvas em aço galvanizado

24,00

12,00

24,00

m-* 8,14

und. 1,00

m 12,00

und , 1,00

^UNIT

4,00

335,40

66,72

150,36

165,55

180,70

113,63

141,65

20,64

200,20

100,72

154,65

413,89

684,89

77,40

259,44

122,16

122,16

122,16

46,14

251,71

33,37

2.500,001.5.2 MERCADO Relatório técnico do poço tubular

... i

•f-:'" ; ••;;-|[|̂ TjDtÁL:GERAL

TOTAL: .

2.182,18

670,80

765,23

1.503,60

48.009,50

52.403,00

23.862,30

12.748,50

6.192,00

200,20

1.510,80

154,65

8.691,69

547,91

851,42

259,44

2.931,84

1.465,92

2.931,84

375,56

251,71

400,44

2.500,00

171.410,53



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

ABRANGÊNCIA : MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUÍS

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

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOSPATOS

PLANILHA RESUMO

FOLHA n".

Rubrica

1 ITEM DESCRIÇÃO UNID quantJ preço unitário PREÇO TOTAL |

1.0 POVOADO VOLTA JUREMA UND 1 2511000,00 251.000,00

TOTAL 11." > i. 251.000,00



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 87,61%(H0RA)

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE: SAO LUI5

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

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÃGUA

PLANILHA DE CUSTOS SINTÉTICA

FOLHA n".

Rubrica

BDI=30,40%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO
1PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO C/BDI PREÇO TOTAL

1

01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2.716,88

01.01

Limpeza Manual do Terreno, com raspagem
suoerficlal m' 225.00 74209/001 2.58 3,36 756,97

01.02

Placa da obra (2,00x3,00)m em chapa de aço
m* 6,00 74209/001 • 250,50 326,65 1.959,91

1 •

02.00 Captação
1

1 171.410,53

02.01 Perfuração de Poco Tubular 300m x 6" und 1,00 comp. 171.410,53 171.410,53 171.410,53

1

03.00 RECALQUEIELEVATÓRIAI i 27.257.84

03.01

Aquisição de equipamentos de bombeamento e
recalaue.lElevatória) un 1,00 compos. 27.257,84 27.257,84 27.257.84

1

04.00 ABRIGO ' 3.440,35

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

1

05.00 RESERVACÃO f 24.656,02

05.01

Reservatório de polietileno de capacidade de
10.0001, apioados em estrtura de concreto pre

und 1.00 composição 24.656.02 24.656,02 24.656,02

1

06.00 ADUTORA DE RECALQUE 1 196,86

05.01

Fornecimento e assentamento de tubos e conexões

de PVC PBA DN 50 Inclusive escavação e reaterro de
m 3,00 composição 65,62 65.62 196.86

1

07.00 ni<rmRUirÃo 1 14.675.15

07.01

Aquisição e assetamento de tubo rígido, Classe 12,
PVC PBAJE. DN50 m 351,82 comooslcão 41,71 41.71 14.675.15

1
08.00 RAMAL PREDIAL 1 1.166,68

08.01

Ligação domiciliar comhidrômetro,em tubos e
und 8.00 comoosicão 145,84 145.84 1.166,68

(

09.00 SISTEMA DE DESINFECCÃO
1 272,45

09.01

Fornecimento e instalação clorador de PVC tipo
PASTILHAS a ser acoolado na adutora de recaloue. und 1,00 73612 272,45 272,45 272,45

-

10.00 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

5.207,23

Cerca de proteçãocomestacas de concreto armado
pré moldado de ponta Inclinada de (10xl0x300)cm e

UND 1.00 Romposicão 5.207,23 5.207,23 5.207.23

TOTAL 251.000,00



ESTADO 00 MARANHÃO

MUNICÍPIO DESÃOJOÃODOSPATOS
POVOADO VOLTA DAJUREMA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO OAOBRA 11

FOLHA n".

Rubrica

Item i Etapas
Peso ' Valor • 120DIAS 240 DIAS 1 f. / jt.. .360 D1A5

% " (RS).. CONGED. PROPON. % CONCED. PROPON.'üt CONCED.' PROPON. %

1

1.0 SERVIÇOS PREUMINARES 1,08 2.716,88 2.716,88 1,08 !

1

2.0 CAPTAÇÃO 68,29 171.410,53 171.410.53 68,29 1

1

3.0 RECALQUE/ ELEVATÓRIA 10,86 27.257,84 27.257,84 10,86 ) .

1 . •

5.0 RESERVACAO 9,82 24.656,02 24.656,02 1 9,82

1

6.0 ADUTORA DE RECALQUE 0,08 196,86 196,86 1 , i 0,08

Jli/

7.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 5,85 14.675,15 1 14.675.15 5,85

1

8.0 RAMAL PREDIAL 0,46 1.166,68 t 1.166,68 0,46

1 ,

10.0 SERV. COMPLEMENTARES 3,55 8.920,03 1 • 8.920,03 3,55

1 1 í:

TOTAL •
SIMPLES - - ' . •100,00 251'.000,00 201.385,25. 80,23 • —24'.852i88 i---9,90 24.761,86, - 9,87

ACUMULADO -- 100.00 25i:000,00 201.385.25 • - .. 80,23 • 226.238,13 1r-> 1-90,13 v~'í251.000,00 -• .. ' 100,00



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DAMÃO-DE-OBRA: 87.61K{HORA)

ABRANGÊNOA; MARANHÃOLOCAUDADE:SAO LUIS

REF.COLETA: MEDIANO DATA DEPREÇO:JANEIRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS

SISTEMADEABASTEOMENTODEÃGUA

COMPOSIÇÃO analítica da elevatória

FOLHA n®.

Rubrica

BDl 30,40H

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO
PREÇO

unitArio
(

PREÇO
unitAri

O/BOl

PREÇO TOTAL

1

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

concreto. un 1,00 9540
!
877.21 877,21

2

Aqtjisifãode transformador monofásicode dlstribulgão.potettclade
ISkva.tensão nominal de IS kv. un 1.00 12076 S.000,00 5.000,00

3

Cabcde alumínio NUbitola 4AWGcom almade aço p/ linha de
transmissão. m so.oo 841 24,33 1.216,50

4

Ramalde serviço monofésico em cabo de cobrede 10mm'me1o
durolp/metro deramal) fornec. de material. un 1,00 7611

1
1

5.000,00 5.000,00

5

Aquisição de conjunto moto-bomba submersivel acopladoa motor
elétricomonofãsico 220V, com vatão de até 10m*/h-, para uma
altura manométricade SOm.c.ae potência
estlmadadel,5a2,5cv,para poço tubular profundo DN6*,bocal de
sarda(!ide2* un 1,00 PM 6 105,30 6.105,30

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

' 4,59

1000

1 10,69

< 13,88

129,08

7 Cabo flexível ove submerslvel 750v 2 condutores de 4,0mm2 m 300.00 PM 1.377,00

d

Aqulsiçãodequadrodecomandoelétrlcop/aclonarmotorelétricomono
fáslcodel,5cv,1nclu1ndod1spos1t1voe1étrlcodeproteçãocontrafa1tadef
ase.térmieo.voltfmetro e amoerfmetro. un 1,00 PM 1.000,00

9 Auxiliar de eletricista com encantos comolementares H 8.00 88247 87,12

10 Eletricista com encargos comolementares H 8,00 88264 111,04

1

1 TOTAL

• .1 . -í '• ' VALOR DAOBRASEMBM(St)SaÜS :% 20:903,25

VALOR DO BDl(Ri) 6.354,59

; - -t' VALORDAOBRACOMBDI(RS).gara 27.257,84



1

1 COJ MA rtO

ABRANGÊNCIA:MARANHÃOLOCALIDADE: SAO LUIS
IkREF.COIETA : MEDIANO DATA DEPREÇO:JANEIRO/2017

ESTADO DO MARANHÃO

MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS
Rubrica

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BARRILETE DABOMBA ti

BDI 30,40%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

UNITÁRIO

/BDI

1

PREÇOTOTAL

' i

1

Válvula de retenção horizontal,de

bronze (PN-25),2",400PSI,tampade
porcade união,extremidadesc/
rosca un 1,00 10408 145,11 145,11

2

Registro gaveta bruto em latão
forjado 02" REF1502-B un 2,00 6028 75,5 151,00

3

ManúmetroUa2UUpsl

[0al4kgf/cm2} d=50mm-

conexlol/4"BPS,reto,caixa e anel
em aço

estampadol020,acabamento em

pintura eletrostática em epóxl
preto. un 1,00 12899 50.65 50,55

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

5

Te redução ferro galv90*rosca 2" x
1" un 1,00 6305 29,41 .

1

29,41

6

Bucha de redução

def.galvanlc/rosca.de 1" x 1/2" un 1,00 764 4.5 4,50

7

Curva ferro galvanizado 90s rosca
BPS fêmea REF. 2" un 1,00 1790 27,96 27,96

8

Curva ferro galvanizado 45^ rosca

BPS fêmea REF. 2" un 2,00 1818 59,75

1

i 119,50

9

União cfassento cênico bronze d 2"

un 2,00 12428

3912

74,76 • 1 149,52

10

Luva simples de ferro galvanizado

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

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

13

Tubo PVCPBACl 15 JE DN50/DE

60mm R. de água (NBR 5647) m 3,00 12599 8,47 . 25,41

14

HIDRÁUUCO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES. h 3,00 2696 13,70

i

41,10

15

Luva de ferro galvanizadoc/ rosca
BPS de 2° (edutor) un 15,00 3912 15,79

•

236,85

16

Tubo de aço galvanizado com

costura,classe

média,DN2",E=*3,65'mm,Peso*5,l

0* KG/M (NBR 5580) edutor un 45,00 3912 30,15

1

' 1.356,75
1,

• . VÁLORDAOBIWSEM BD1|R$)..; '̂..Í.^11'%2í6Ó3;09:
VALOR CX3 801(RS)-....!... - ; 791,34

' •. "ji. '•T ,, ' yAL0RDÃ0HtACpM.BÕ1[R$).:c..j!j.í^ r|3^39:4f43



FOLHA n°_

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

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE: SAO LUÍS

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

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIODESÃOJOÃO DOSPATOS

SISTEMA DEABASTECIMENTO DEÁGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO ABRIGO~
BDI I '30,40%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO/SINAPI
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

UNITÁRIO/
BDI

PREÇO TOTAL

1

1.0 SERV/COS INICIAIS í ' 43,68

1.1 Umoeza do terreno m' 9,00 73948/016 2,55 1 22,95

1.2 LocacSo da obra m* 4,96 74077/002 4,18 1 20,73
1

2.0 MOVIMENTODCTERRA 1 1161,16

2.1

Escavação manual em terra compactada
manual. m' 0,75 93358 40,46

1
1 30,35

2.2 AoIIoamento de fundo de vala m* 2,12 73873/001 50,13 1 106,28

2.3 Aterro apiloado com empréstimo m* 0,80 73964/006 30,68 1 ' 24,54
1 . 1 -

3.0 INFRA-ESTRUTURA 1 340,66

3.1 Fundação em pedra areamassada m' 0,85 95467 283.88 1 .241,30

3.2 Baidrame de pedra argamassada. m' 0,35 95467 283,88 1 99,36
1 '

4.0 CONCRETO ARMADO i 171,00

4.1 •ntas de concreto armado M 6,00 93204 28,50 1 . 171,00

S.O ESTRUTURA EVEDAÇÕES : 360,82

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

5.2 Elemento vazado e=7cm m' 0,40 73937/003 136 54,22

6.0 COBERTURA ' 366,53

6.1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO,
SOBRECARGA 100KG/M2. VÃOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK-20MPA. 3CM.
INTER-EIX0 38CM,

m' 3,05 74202/001 56,68 . 172,87

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

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

6.4 Encalicamento de beirai m 8,60 COMPOSIÇÃO 4,69 40,33

7.0 PISOS 244,85

7.1 Contrapiso em conaeto clclóplco. m' 1,03 94779 24,66 25,40

7.2 Piso cimentado e=l.5cm m^ 1,03 73465

94994

23,38 24,08

7.3 Calcada de concreto n/estrutural e^Tcm m' 3,51 55.66 1 . 195.37

•

8.0 REVESTIMENTOS
334,54

8.1 m' 13,93 87897 3,34 46,69

8.2 m' 13,98 COMPOSIÇÃO 20,59 287,85

9.0 ESQUADRIAS
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 m* 3,36 95468 24.58 82,59

10.2 m' 13,98 COMPOSIÇÃO 7.46 1 -

1

11.0 INSTALAÇÕES 1 118,55

11.1

Instalação elétricacom4 pontos de
IluminacSo. un 1,00 93144 118.5£1 ! 118,55

V. 'v-, .• r ' V VALOR DÁ OBRA SEM BOI Í2l638r3Í'
VALOR DO BDI (Rt)~ 802,05

'• •. r. % - - C - -

. - -VALORDAOBRACOMBOIIRS)::- 331'440í35

Rubrica



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MtO-OE-OSRA; a7,61N(H0RA)

ABRANGÊNCIA:MARANHXOlOCAUOADE:SA0 LUIS

REF.COIETA: MEDIANO DATA DEPREÇO ;JANEIRO/2017

ESTADO 00 MARANHtO
MUNidPlO DES&OJOJtO DOS PATOS

SISTEMA DEABASTtQMENTO DEAGUA

COMPOSIÇÃO ANALtnCA DORESERVATÓRIO
30,«OK

ETEM DESCRIÇSO UNID aUANT CÓDIGOSINAPI
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO

JNFTÁRIO/
BDI

PREÇOTOTAL

1.0 SERVIÇOS INIOAIS 21S.S9

m' 16.00 73946/016 2.SS 40.80

1.3 m' 21.24 73992/001 8.70 184.79

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 389.30

m' 2.43 7396S/010 103.23 250.85

m> 1.44 rW73/001 S0.13 72.19

AWcroapüoado tom mterial da
m' 2.16 73944/006 30.68 66.27

NFRA-ESTRUTURA 10.355.93

3.1 Lattro d«ct>na«lo cldiolce. e°0.10m.
m.

0.20 6122 29S.6S 59.13

agulilfio d« eitnitura da onaeto

prfmoldado
c/pllar«s,vigajalaja),^>8,00m,p/apoi

ar l(um) tanque dapoBaUlano de alta
1.00

P.Mwnw.

satlaananharla.co

m.br 9.SOO.OO 7.500.00

3.3

GulndautohldriüE»,cap.miiima da

carga 62DOkg, momento mSalmode
carga 11,7 tm, alcance mialmo
horizontal 9,70m, indutiva caminhSo

loco pbtl6.000kg.potEncia de 1S9 cv-
chl diurno. h 70.00 5930 29.24 2.046.80

Implantação da rstnrtura da concreto
vb 1.00 PM 7S0.00 750.00

4.0 INSTAI ArSONIDRÁULlCA 6.942.97

Cuiva BCPn/crPBAp/ rada agua JEPB

eOgONSOFDEeOmm
TuMPVC/PBACI 15 [Vrede agua JE

RN 60/0E enmm

um. 2.00 1845 11.37 22.74

4.2 M 12.00 12599 8.47 101.64

4.3

Aqu111(90 daTanque da Pollatllano

Vertical da Fundo Plano,com tampa

rotcivaL alu retittènda cem cap.P/
1flm'. und 1.00 PM S.200.00 5.200.00

4.4

Curva soa ncjp&A p/ rada agua JE PB
SOeDNSO /DE 60mm. und 1.00 1845 11.37 11,37

Tubo PVC/PBAa IS p/ rede agua JE DN
und 12.00 12S99 7.90 94.80

4.6

AdaptadoiPVCSoldivale/flangaslIvrerp/
C>.D'SeuaDE60mm«7*. und 1.00 69 36.92 36.92

und 3.00 396 2.52 7.S6

Montagem eaiient.tuboS PVCjunta

etaitlca,ONSOmm(
OURPVC,ouPVa>EFOFO.OuPRFV)p/agU

M 3.00 73888/001 1.13 3.39

Aqulsl(ãodaadapcadorPVCtoldSvel,long
o,comfIaiigeBvre,85mm x 3*. para

und 3.00 74 190.38 571.14

Aqulsl;So da RagUtro gaveta bruto am
ialtofoijado,bltoIa3'(REFlS09] und 2.00 6012 289.S2 579.04

Aquiiltãode
adaptador,PVCPBA,bolsa/rosca,JE, DN
75/DE8Smm. und 4.00 1824 26.S4 106,16

Aqul>l[3oda Tubo PVC
PaA,aASSE12,JtDN7S/DE8Smm,reda
4piia|NARSM7l m 9.00 9846 14.52 130.68

Aqulsl(3o de curva
PVC/P3A,JE,PB,9i:«rau(.DN75/OE85m

und 2.00 1824 26.54 53.08

Aqulilção abra cadeira tipo
D,ama(Op/ru(a(3odatubet,DN3'com

und 3.00 398 3.62 10.86

Montagem eaiientamento de luboi

PVCjunta ela>llca,DN75mm
(OURPVC.ouPVCO£fOro,ouPRfV)p/ag

9.00 73888/002 1.51 13.59

994.20

EzacucSode paitelo (calcada da
protaclojou pbe dacancrato com

concreto moldado Inloco,falto
amobra,acabamanto

21.23 94992 45.18 959.17

S.2 limoeza final da obra m' 21.23 9537 1 1.6S 1 35.03

. . í ^ .r V * -» - r 2 . ,;tV*I.OR0AQBBAft6M&0*^) .ii 18.907.99^
VALOROO aa iwt • 5.748,03

•t g. VALORDAQaRAeOtiaOICR»^-.N^ 24.656,02

fOLHA n®

(WjLL7
Rubrica



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

ABRANGÊNCIA : MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUIS

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

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS

SISTEMA DEABASTECIMENTO DEÁGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA CERCA DE.PROTEÇÃO

BDI.

FOLHA n®.

Rubrica

30,40^0

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT CÓDIGO/SINAPI
PREÇO I

UNITÁRI

0 1•

PREÇO

UNITÁRIO/B
j Dl

PREÇO TOTAL

1 '

1.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ! 1 ! 200,00

1.0

Construção de 2Pilares de concreto
armado(0,20x0,20x2,50m)fck=20MPa para

fixação do portão de acesso ao sistema.

m^ 0,10

COMPOSIÇÃO 2.000,00 200,00

2.0 CERCA DE ARAME FARPADO ! t 2.508,80

2.1

Aquisição e Instalação de Cerca com mourões
de concreto,seçio"T"ponta
Incllnada,10xl0cm,espaçamento3m,cravados

0,5m,comllfiosdearamefarpado ns 16 15x17 m 56,00 74142 004 44, 10 2.508,80

3.0 PORTÃO DE ACESSO , 1.284,48

3.1

Fornecimento e assentamento de portão de

acessoao sistema em tubos e chapas plana de

ferro galvanizado medindo
4,00xl,80m,inclulndoguarnições,cadeados e

ferragens. m^ 7,20 68054

74145001

153,33

1

1.103,98

Pintura esmalte fosco,2 demãos,sobre

superfície metálica,incluso 1 demão de
fundoa nticorrosivo.utilizaçãoderevolver (ar- m' 14,44 12 50

:
180,50

1, •

- •• ••' ; -VALORDA'ÓBRA|EM_BpjjR$).^^^. 3.993,28'

VALORDO BOI(R$) 1.213,96

- " r • - - , VALOR DÁ'OBRA CSi 5.207,23



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

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUÍS

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

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DESÃO JOÃO DOS PATOS MA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA j
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PVC PBA CL;15 DN50

FOLHA n®

Rubrica

BDI. 30,40%

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
CÓDIGO /

SINAPI

PREÇO

UNITÁRI

0

PREÇO

UNITÁRIO/
BDI

PREÇO

TOTAL

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

2
Escavação manual de vala em solo de 13
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 CI-15 DN-50 m 1,00 73888/001

73964/006

1 1,12 1,12

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

^ - VALORDÀ^dBRA^SE%€Dr'(R$)....; - ^3Í;9?_
VALOR DO BDI (R$) 9,72

-• ' "VALOR bÀ'bBíW'COM:BDi;(W^ .T...: 41,71



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS

õbíélõôbfáXSJSTEMA'S!MRLIFJCADO.DÊ%BÃS^

lõcãl/iiiil^tãQão^èdeMüriicl^lciêiSÃbtrúÃQbOSP
ropõn^tè/proprlétai^F?fefiw^ DOSIPATO

ENCARGOS SOCIAIS -SINAPI MA

GRUPO 1

1

A1 Previdência social 1
A2 Fundo de aarantia oor temoo de serviço 1 8.00%

A3 Salário Educacão i 2.60%

A4 Serwo Social da Indústria tSesi) 1 1.50%

A5 Ser\nco Nacional de Aorendizaoem Industrial (Senait 1 1.00%

A6 Serviço de /^olo a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 1 0,60%

A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Aarária (Incral 1 0.20%

A8 Seouro contra acidentes do trabalho fINSS) Risco arave I 3.00%

A9 Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário - Seconci

'

1

1

A TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBM AS INCIDÊNCIAS DE J
1

1

B1 Reoouso semana! e feriados ' 17,91%

B2 Feriados i ' 3.96%

B3 Auxilk^enfenmidade 1 0.91%

B4 13'salário 1 10.87%

B5 Licenca-oaternidade 1 ' 0,08%

B6 Faltas iustificadas. Dias de chuvas e outros 1 0.72%

B7 Dias de Chuva ' 1.62%

B6 Auxilio Acidente de Trabalho 1. 0.12%

B9 Férias Gozadas 1 9.29%

B10 Salário Maternidade 1 0.03%

B11 1

B12 1•

B TOTAL DE ENCARGOS QUERECEBM AS INCIDÊNCIAS DEB |4^fe

1

Cl

r

Aviso prévio indenizado 1 '6.13'/»
C2 Aviso prévio trabalhado 1 0,32'/»

03 Depósito por despedida injusta 50% sobre íA2+(A2xB)] 1; 5,21'/»

04 Férias indenizadas i 4,81»/o

05 Indenização adicional ' 0,52»/»

1 •

0 TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBM AS INCIDÊNCIAS De'c l.

D1 Reincidência do Gruoo AsobreoGruDO B 1 7.77'/o

D2

Reinddênciado Grupo A sobre aviso prévio trabalhadoe
rPínrjrlAnria rio FGTS snbrft aviso préwo indenizado. 0.54'/»

1

0 TOTALDAS TAXAS DE REINCIDÊNCIAS 1 8,31%

I

1

PERCENTAGEM GERALADOTADA 1 87,61%

FOLHA n"

A
Rubrica



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

ABRANGÊNCIA: MARANHÃO LOCALIDADE : SAO LUIS

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

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

SISTEMA DEABASTECIMENTO DEÁGUA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA REDE DE LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÃGUA

FOLHA n"

A
Rubrica

BDI. 30,409^

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT
CÓDIGO/

SINAPI

PREÇO

UNITÁRIO
11

PREÇO

UNITÁRIO

/BDI

PREÇO

TOTAL

1

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

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

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

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

4 Tubo de PVC Soldável de 20mm. m 12,00 9867 1 2,37 28,44

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

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

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

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

1
1

r , ' , VALOR DA obS^semibdiI(r$).; .,-111,84;
VALOR no BDI ÍRSl 34,001 1

1 . • ' 'valordá^òbwvcòm Bbí^RS)...::..-:.
r - • • . - -i' fiRKK • .-Tiü - '145,•84



)TEwwS MRLirJ^GADOiübABbrcGIMcN ,ü übwbüAiL-... •' »

C^^^^^^FEÍTUFÍAMUNÍgIPA^^&§SS^ ^\' '̂'

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) =
DISCRIMINAÇÃO

GRUPO;:ADMlNISTF^ÇÃOlÇENTRAL*c,^fM^^?''̂ ^ '-í?-/.'

GRUPOr^SEGUROEGARANT

GRURO:-RISGp;:,«v-.

• Despesas Administrativas |
Total deste gtiipo =

- Garantias

Total deste grupo =

- Riscos eimpre\^stos |
Total deste grupo =

GRUPO:-DESPESAS:FÍNANÇE|F^^^:Sy:j>':^:^^^ 'ir

GRÜPO;iLUCROjrir.'

- Despesas financeiras |
Total deste grupo =

- Lucro

Total deste grupo =

GRURQ;vTRIBtJTOS,(PIS; CONFINS).ISSQN e COMPLEMENTAR)
PIS

CONFINS

ISSQN)

CPRB

Total deste gmpo =

TOTAL D0^BDlS/.CPRBa{[(1+AC+S*R*G):(1'+DF).{H-L)]/(1:l)»;1)g
^0TAl^DpBDI^C/.CRRB ={[{1+AC»StRTG)K1+DF)'(1*MP1^)!@

OBS:SERÁ ADOTADO VALOR 30,40 %
VALORES DB BDI POR TIPO DE OBRA .

FOLHA

(%)

jkitL
Rubrica

4,01%

4,01%

rWmm
0,40%

0,40%

0,56%

0,56%

1,02%

1,02%

6,80%

6,80%

0,65%o

3,00%

5,00%

4,50%

13,15%

23,98%

30,40%

;•'. " .

"• ".2TIP0DE0BRA \ ' -r '1 Quàftll. ' 13Qüartll '

Construção deEdifídos • . 'i, • - ' . / .-.20.34% .22.;»í; • "•' ';2^óo%'

Construção de Rodovias eFerrovias:.^-' ' _ k . ' . Í0,60%-;-''" ' - ' |'2A23% 4'

Consfri '̂ao deRedes deAbasfedmerttò deÁgua} Colatá deEsgoto e CónstrUçóes Correfeías • ' _ '• '20,7^ . Í2Ã4456

Cons</úfâò 0Manufe/i^o deÊsf^e5e'Rècfes deDisIrIbikção deE/iergIa Elétrica n- - 24,00%. 0.26.84'À » ,=lí |27,8«6 ^

Plãnilhà da Curvá ABCr Serviços • ' i.. • í- 24.0056' .25,94f6,_- i ^ F J27,86% •

Fortteclmenlocle'MateriBlsoEqtjIpámeniõs ' '' ' " • íjj,- - 1Í.Í0%'1 ' y' íj16,60%

Afórmula abaixo foi utilizada paracátoufo doBDI dasfaixas acima refâcio/iaiJâS, devendo seradotada como padtSo
BDI= S(1*AC*S*R*G).(1*DF).{1*L)]/(1-I)} • 1

Onde:

AC« TAXA DEADMINISTRAÇÃO CEffTRAL:
S» TAXADE SEGUROS;
ft» TAXA DE RISCOS;
G= TAXA DÊ ÕARAA/rMS;

OA» TAXADE DESPESAS FINANCEIRAS:
L" TAXA DELUCRO/REMUNERAÇÃO;
I o TAXA DEINCIDÊNCIA DEIMOSTOS (PIS,CONFINS

I<MiTr< nrTíVit lUTfenANJrS da COMPOSIÇÃO DO8DI/ CONSmUÇÃO DERODOVIAS f niUIOVIAS R F
Midie• - Mlalmo •comBonentedoBOl

"á.oioaN ••••
AdmInIstràcBo Central' '•

•o.aoDOU- •<<0J200XSeouro e Carantio
oseoox0.5000%

Risco
1,1100%1,0200%Despesas financeiras -
7,3000*--.!'6,6SOOXi

Lucro
7.SX>0%<''I7,3100%Tributos: PIS. CONFINSe ISSQN

30,3700*19.6000%WTAl.

e ISS).

Máximo

1 á£70CIX

0.7400%

0.9700% •

í-1.2100%'

i.-8£900%

t> 7,9500%
24J300% rl



V j

MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE

PLATAíORMA ♦BRASIL

N'' / ANO DA PROPOSTA:

017247/2016

OBJETO:

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÀO JOÃO DOS PATOS -
ESTADO DO MARANHÃO

JUSTIFICATIVA:

Melhorar a qualidade de vida dos moradores das localidades, oferecendo Água de boaqualidade parao consumo humano com
fornecimento contínuo assim, asseguram a redução e controle de: diarréias, cólera, dengue] febre amarela, tracoma, hepatites,
conjuntivites, poliomielite, escabioses, leptospirose, febre tifóide, esquistossomose e malária. Melhorando ainda o índice de
desenvolvimento humano na área da saúde pública do município. Sendo que obras de saneamento a partir de critérios
epidemiológicos, sócio-econômicos e ambientais, voltadas para a promoção à saúde e para a prevenção e controle de doenças e
agravos, com destaque para a redução da mortalidade infantil. Será beneficiado o Povoado Volta da Jurema localizado na zona
rural do município, serão beneficiadas 25 famílias da localidade

1 • DADOS DO CONCEDENTE

FOLHA n'

-®5:
Kuorica

CONCEDENTE:

36211

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE

!

CPF DO RESPONSÁVEL:
531.483.989-04

NOME DO RESPONSÁVEL:
GERALDO DEMOSTHENES SIQUEIRA

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
Rua do Apicum, n° 243 Centro

CEP DO RESPONSÁVEL:

65025-070

• 1

Relatório emitido em 20/01/2021 11:00:31
Página 1 de 7



PROPONENTE:

06.089.668/0001-33

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:

MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

2 • DADOS DO PROPONENTE

ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:
AVENIDA GETULIO VARGAS, 135

FOLHA

Rubrica

CIDADE:

SAO JOÃO DOS PATOS

UF:

MA

CODIGO

MUNICÍPIO:
0919

CEP:

65665000

E.A.:|
Administração
Pública Municipal

DDD/TELEFONE;

BANCO:

001 - BANCO DO BRASIL SA

CPF DO RESPONSÁVEL:

265.716.413-72

AGENCIA:

0603-3

CONTA CORRENTE:

268143 I.

NOME DO RESPONSÁVEL:

GILVANA EVANGELISTA DE SOUZA

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
PV CHAPADA BEMBEM S/NPOV. SÃO BELIZARIO SÃOJOÃO DOS PATOS/MA,

Relatório emitido em 20/01/2021 11:00:31

CEP DO RESPONSÁVEL:

65665000

Página2 de?



4 • DADOS DO EXECUTORA^ALORES
ini HA n"

VALOR GLOBAL: h aVÕUUJ/ r$ 47.277,43

VALOR DA CONTRAPARTIDA:
11 Rubrica R$ 989,11

VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2016 R$ 246.288,32

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 989,11

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: 1 R$ 0,00

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: ; 1 R$ 0,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 30/12/2016 ; '

FIM DE VIGÊNCIA: 29/06/2021

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 2021 ,

Relatório emitido em 20/01/2021 11:00:31
Página 3 de 7



5 - PLANO DE TRABALHO
FOLHA n'

Meta n°: 1

Especificação: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DEABASTECIMENTO DEÁGUA DPOVOMJQi^OITa nrpPMA

Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: 1 R$251.000,00

Início Previsto: 30/12/2016 Término Previsto: 31/12/2020 Valor GlobM: R$ 247.277,43
1

UF: MA Município: 0919 - SAO JOÃO DOS PATOS | CEP: 65668-000

Endereço: ZONA RURAL |

Etapa/Fase n°: 1 !; '
Especificação: ADUTORA DE RECALQUE 1 • .

Quantidade:

1.0 UN

Valor:

R$ 196,86

Início Previsto:

30/12/2016

iTérinino Previsto:

'31/12/2020 '

Etapa/Fase n": 2 |
Especificação: DISTRIBUIÇÃO |
Quantidade:

1.0 UN

Valor:

R$ 14.675,15

Início Previsto:

30/12/2016

Término Previsto:

31/12/2020

Etapa/Fase n": 3 ,' i

Especificação: RECALQUE (ELEVATÓRIA) i

Quantidade:

1.0 UN

Valor:

R$ 28.424,53

Início Previsto:

30/12/2016

Término Previsto:

31/12/2020

Etapa/Fase n": 4

Especificação: RESERVAÇÃO |'
Quantidade:

1.0 UN

Valor:

R$ 24.656,02

InícioPrevisto: j
30/12/2016 1

Término Previsto:

31/12/2020

Etapa/Fase n": 5 I'
Especificação: SERVIÇOS COMPLEMENTARES |! '
Quantidade:

1.0 UN

Valor:

R$ 5.207,23

Início Previsto: |
30/12/2016 1

Término Previsto:

31/12/2020

Etapa/Fase n°: 6

Especificação; SERVIÇOS PRELIMINARES |;
Quantidade:

1.0 UN

Valor:

R$2.716,88

Início Previsto: 1

30/12/2016 1
Término Previsto:

31/12/2020

Etapa/Fase n": 7 í! '
Especificação: ABRIGO \;
Quantidade:

1.0 UN

Valor:

R$ 3.440,35

Início Previsto:

30/12/2019

Término Previsto:

31/12/2020

Etapa/Fase n^: 8 { <

Especificação: CAPTAÇÃO |
Quantidade:

1.0 UN

Valor:

RS 171.410,53

Início Previsto: |
30/12/2019 1

Término Previsto:

31/12/2020

Etapa/Fase n": 9 ;

Especificação: SISTEMA DE DESINFECÇÃO ||
Quantidade:

1.0 UN

Valor:

R$ 272,45

Início Previsto: jj
30/12/2019 1'

Término Previsto:

31/12/2020

6 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

FUNDACAO NACIONAL DE SAÚDE
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FOLHA n'

MÊS DESEMBOLSO: Março ANO: 2020

METAN": 1
Bubrioa

&T, R$ 125.000,00

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMEN10 UE AüUA NU POVOADO VOLTA DA JUREMA

VALOR DO REPASSE: R$ 125.000,00 PARCELA N": 1

MÊS DESEMBOLSO: Agosto ANO: 2020

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

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO VOLTA DA JUREMA

VALOR DO REPASSE: R$ 125.000,00

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

PARCELA N": 2

MÊS DESEMBOLSO: Março ! ANO: 2020

METAN": 1 VALOR DA IvIETA
1

R$ 500,00

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO VOLTA DA JUREMA

VALOR DO REPASSE: R$ 500,00
1

PARCELA N": 1

MÊS DESEMBOLSO: Agosto 1

!• i. ANO: 2020

METAN": 1 VALOR DA META R$ 500,00

DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ijOVÒADO VOLTA DA JUREMÀ

VALOR DO REPASSE: R$ 500,00
11 1

PARCELA N": 2
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8 - PLANO DEAPLICAÇÃO DETALHADO FOLHA

DESCRIÇÃO DOBEM/SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DESISTEMA DE ABASTECIMENTO DE i

O
G

>

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio NATUREZA DÀ DESPE! A:449R5IV0(1íjLÍ^
ENDEREÇO DELOCALIZAÇÃO: POVOADO VOLTA DA JUREMA ZONA RURAL DO MUNK IPIO DE 3Ai0r«áAO

CEP: 65668-000 UF: MA MUNICÍPIO: 0919 - SAO JOÃO DOS PATOS |'
UNIDADE: UN QUANTIDADE: 1,00 V.UNITÁRIO: R$25I.000.00 V.TOTAL; R$251.000,00
OBSERVAÇÃO: !

9 • PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DADESPESA |
Código Total Recursos Contrapartida Bens e

Serviços
Rendimento de

Aplicação

449051 R$ 251.000,00 R$251.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL GERAL: R$ 251.000,00 !
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10• DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal doproponente, declaro, parafinsde prova juntoao
paraefeitos e sob aspenas da Lei, que inexiste qualquer débito emmora ou situação de inadimplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgão ouentidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência derecursos oriundos
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho. |

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DOPLANO DETRABA

Aprovado 1

Local e Data Concedente |
(Representante legal do Órgão ou Entidade

12 - ANEXOS

í-OLHA n".

,H0

Documentos Digitalizados do Convênio

•

Nome do Arquivo:

DOC TERRENO - CV 831058.pdf

CV 0093-I6-MA0405162488 - as"sinadò:pdf
•r • ; 1 •
1,
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FOLHA n\

Rubrica

LEVANTAMENTO EM UTM-23M

•ATUM' WGS 84

Povoado • Vdia dd Jurema

Mm'cjpío • Sio João do&Patos • MA
Total de Residências -13

N«4?7j;50

N-92727M

N*Q272300

M EFÊrru RAUUHICU^AL OS SAOJOAO00$ FATOS• UA

CNPJ: 06.06ZQ3fi^1-33

B>«i« «M aa» n»««



iNennurn regisiro lüi eriüümrauü.

Fundamento Ugn! Fundomonto legal prn colobraçao: Docroto n" 6.17W2007 oPoitarlo Iniomilnlsterial MP/MF/COU n* 507/2011.

Òrgfto

Úr(]5o Vincutxido

Jusllfleailvn

Caiogonns

Objou> do ConvOnIo

Capacidodo Tótuuca o Goroncial

30009 • MINISTÉRIO OA SAÚDE

30211 ' PUNOACAO NACIONAL DE SAÚDE

Molhorar aqualldado do vida dos moradores das localldados, olorocondo Agu
consumo humano com lomoclmonto conllnuo assim, ossogu'̂ *!''̂ a roduçOo o
donguo, íobro amarela, tracomo, hopaUtoo, conjuntivllos, poliomlollto.'oscablo
osquislossomoao omotárla. Melhorando oindo o Indico de dosonvolvlmonlo h
pública domunicípio, Sondo quo obras do aanonmonto a partir do crltúrlos opffBjnlOlflBlfifl .
oconômlcos oombionlalt. voltadas paro opromoçflo haaúdo o^pnro a provonçfio ocontrolo do doenças -
noravos, com doslaquo para a roduçío damertnildado Infantil, tori bonoflclado o Povoado Volta do Jurema
localliadD nazona rural do município. Borflo bonoflcladas 25famílias da localidade ^ _

FOLHA

1do boa quolldado para o
lonirolo do: ^rróias, cólorai
.09, loptospft/^Sljyijr^iróIdo,
im.TiunSB?VdJÍnKnui

IMPL^tÃçAO DE sísfÊr,ÍA ÕE AGUA NÒ f^UNIClPÍO DE SAO JOAO DOS PATOS •
ESTADO DOMARANHAO

Declaro para fns do legols Junto a Fundação Nacional do Saiido LFunosa, quo oMunicípio do Sflo JoSo dos
Patos • Estado doMaranhac. Inscrito noCNPJ. 06.089.e6af000l'.33 disp5o do pessoal com capacidado
administrativa, tôcnica ogerencial para plena oxocuçflo docbjoto eonstonto doproposta Inserida no 8IC0NV
sobn». 017247/2Q16, assumindo, nocasodoformalização docoíivôniò, a rosponsabllldado pela execução
plena doobjoto proposto em todas asfases oxlgl das pela legislação vigonto, mormonta nasllcUaçacs, no
acompanhamento onaaprosontação do prestação do contas, ficondo^o Engonholrc CIvII JosoKonrlquo
Porto Noloto CREA n®. 9D0-B, responsável técnico daobra. Decj.iro ainda quo òsistema será operado polo
pféprio Município, sondo que rtão oxlst^oncossão para oporacíona1í»cao do:Isistema do água na rural.

Arquivos Anexos •
' Jenhum registro foi

OBTV

opera por ODTV

Capacidade Técnica q Gerenciai
encontrado.

Dados Bancários

Banco

Agência

Síluaçáo

Descrição

Datas

Data da Propo&la

Dota AsoJnnlura

Convênio publicado no 00

Data Iniciode Vigência

Data Tànnino do Vigência A'

Dala Limito p/ Prestação de C'

Valores

ÍR$''̂ 51.0d0,00 (JÁntQ00fÍ04IZQ2-\ -Ãlièréndo paira: R$ 247-277^3;
R$ 250:000,00 (TA h" 00000^2021 ' AtterandÒpára: H$ 246 -288,32) Vàlpr dé

^ j " . • •• " . , , / iilj . j
R$, '(TApendente:. R$ 989í11) Valpr da'Çònlrapartida' '|

'K$ i.p00;00 (TA pendente: R^ 989^11) Valor Cofitrapartidá Financeira

ÍR$ 0;00 Valor Contrapartida Bens, e; Serviços'

R$ 0,00' VaÍorrdê Ròndlmentô^^^

Anexos de comprovação da contrapartida
Nenhum registro foi encontrado.

Slr

BANCO 00 Bf^SiLSA

0G034

Conta Regularizada

Permito OBTV do tipo'OBIV para o
Convonento*

Conto

Data da Última Modificação

iN5o.

'268143

25/10/201600:00:00

A Instituição bancária Informou a regularização da conta do convênio p a mosma oslá pronta para ser
movimentada.

15/03/2016

30/12/2016

19/01/2017

30/12/2016

29/06/2021

28/06^021

|- !•'• -í •••

/alprGIòbal
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