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Convênio que entre si celebram a COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO

PARNAÍBA - CODEVASF e o Município de São João dos Patos

- MA, na forma abaixo. •

AiCOMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
• .1

- Codevasf, empresa pública federa! cuja criação foi autorizada peia Lei nS 6.088, de 16.07.1974, entidade

integrante da Administração Pública Indireta (art. 4S, li, "b", do Decreto-Lei nfi200, de 25.02.1967), vinculada

ao Ministério da Integração Nacional nos termos do Decreto 0^6.129, de 20.06.2007, inscrita no CNPJ sób

nfi 00.399.857/0001-26, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote I, Edifício Deputado Manoel Novaes, CEP70830-
i I .

901 Brasília (DF), doravante denominada CONCEDENTE, por melo da 8^ Superintendência Regional, situada na

Rua Alexandre Moura, 25, Centro, em São Luís (MA), neste ato representada por seu Superintendente

Regional Substituto, EDUARDO MADEIRA RODRIGUES, brasileiro, casado, residente e domiciliado no endereço

funcional supracitado) Rg!n2 1854193- SSP/PI, CPF 648.486.473-04, e o Município de São João dos Patos,
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o ns 06.089.668/0001-33, com sede na Avenida Getulio

Vargas, N" 135, centro, CEP: 65665000, Município de São João dos Patos, neste ato representada peia Prefeita

GILVAN EVANGEUSTA DE SOUZA, brasileiro, portador do CPF ns 265.716.413-72, residente e domiciliado no

Povoado Chapada Bem Bem, S/N, CEP: 65665000, São Belizario, Município de São João dos Patos, neste

Estado, resolvem celebrar, o presente convênio, cadastrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de

Repasse - SICONV sób ns 894369/2019, de acordo com a autorização expressa na RESOLUÇÃO NS 434 DO

COMITÊ DE GESTÃO'EXECUTIVA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, datada ém 24 dezembro de 2019,
! I - '

constante no preces» administrativo ns 59.580.001176/2019-66, que será regido pelas disposições contidas

na Lei n^ 8.666, de 21.06.1993, no que couber, estando sujeito ainda ao Decreto 6.170, dé 25.07.2007, e

alterações posteriores, ao Decreto ns 93.872, de 23.12.1986 e à Portaria Intermlnisterial MP06/MF/CGU n2
I !

424, de 30.12.2016, e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes; . .

1. CLÁUSULA PRIMEIRA 4 DO OBJETO
I I ' , .

Opresente convênio tem porobjeto a Implantação desistema de abastecimento de Água noI I
Município de João dós Patos - MA, conforme Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV,

constante no processo | administrativo ne 59580.001176/2019-66," qüe integra õ presente Instrumento
( .1 . •

Independentemente de transcrição.
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2. CLÃUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

Para alcance do objetivo pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho elaborado

pelo(a) CONVENENTE e api;ovado pela CONCEDENTE, que passa a fazer parte Integrante deste Instrumento,

índependentemehte de transcrição.

2.1. As obras, semçosj ou'aquisições objeto deste convênio serão executados nas condições constantes do
! >

Plano de Trabalho, nQs'terrhos do projeto básico, contendo os elementos que dispõem o inciso (X do art. 52 da

Lei pe 8.666, de 21.06.1993, e o Inciso XXVII do §12 do art. 12 da Portaria Intermínlsterial MPOG/MF/CGU n2

424/2G16.

I

3. CLÁUSULA TERCEIRA •- DAVIGÊNCIA

O prazo de execução do objeto do presente convênio é 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da

data desua assináturaj podendo ser prorrogado, desde queforma justificada com aceite a Concedente, desde

que observadas as previsões da Portaria.
1 'I

3.1. Nos termos do art. 36 da"Portaria Intermínlsterial MPOG/MF/CGU n® 424/2016, caso seja necessário

alterar o convênio, o 'convénente deve apresentar sua proposta em, no mínimo, 60 (trinta) dias antes do
! 'I

término de sua vigência,vedada alteração do objeto.

I

4. CLÁUSUUQUARTA - DÒVALOR E DA FONTE DERECURSOS
I

O valor total do convênio proposto é de R$ 251.000,00 (duzentos e cinqüenta e um mil reais), com

recursois alocados |do seguinte modo:
I '

I . 1

a) R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) correspondentes à participação financeira da

CODEVASF, correndo as despesas à conta do(s) Programa($) de Trabalho n® 15.244.2029.7k66.0021

consoantes nas Nota(s) de Empenho n®(s) 2019NE800066,2019NE800067, 2019NE800068 emltlda(s)

em 24 de novembro de 2019, nos valores de R$ 200.000,00, R$ 5.000,00, R$ 45.000,00.

b) R$ 1.000,00 (ml! reais) referentes à contrapartida do (a) convenenté, conforme declaração.

4.1. Os valores à cargo da CONCEDENTE serão liberados de acordo coni o cronograma de desembolso

constante do Plario de Trabalho.
1 I

4.2. Acontrapartida deverá ser depositada na conta bancária específica do convênio, em conformidadecom os

prazos estabelecidòs no cronograma de desembolso.
I I

5. CLÁUSULA QUINTA- DASOBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

Como forma' mõtua de cooperação na execução do objeto previsto na cláusula primeira, são

obrigações dos pãrtlcipesj sem prejuízos de outros encargos assumidas neste instrumento, ou devidos por
força de lei ou áto normativo:

5.1. Compete à CÕNCEDENTE;

a) transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho;

b) assessorar a execuçãotécnica dos trabalhos e os procedimentos lícítatórios, no que couber;
www.codeva5f.gov.br'
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c) monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução, além da avaliação da

execução física e dos resultados, do objeto conveniado; -

d) prorrogar "de ofício" o prazo de vigência do presente instrumento antes do seu término, nos casos

previstos no § 32; conforme disposto no art. 27, VI da Portaria interministerial MPOG/MF/CGU nô

424/2016; .

e) Analisar os pleitos de prorrogação considerando a previsão do §i§ B®, 4S do art. 27 da Portaria
I I '

Interministerial MPOG/MF/CGU n® 424/2016, abaixo transcritos:

e.l. Os prazos de.yigêncla de que trata oinciso Vdo caput poderão, excepcionalmente, ser
prorrogados: |j .

I - no caso de atraso de liberação de parcelas pelo concedente ou mandatária;
i

II - em havendo a paralisação ou o atraso da execução por determinação judiciai,

recomendação ou determinação de órgãos de controle òu em razão de caso fortuito, força

maior ou interferências imprevistas; ou

m - desde que devidamente justificado pelo convenente e aceito pelo concedente ou

mandatária, nos casos em que o objeto do instrumento seja voltado para:

3]| aquisição de equipamentos que exijam adequação ou outro aspecto que venha
retardara entrega do bem; ou

b) execução de obras que não puderam ser iniciadas ou que foram paralisadas por

eventos climáticos que retardaram a execução.-
I 1 - • •

e.2. A prorrogação de que trata o § 3® deverá ser compatível com o período em que houve ò atraso e

deverá ser viável ^ara conclusão do objeto pactuado.
f) comunicar ao(à)j CONVENENTE e ao chefe do Poder Executivo (governador ou prefeito) do ente

I I
. beneficiário do convênio qualquer situação de irregularidade relativa à prestação de contas do uso dos

recursos envolvidos que motive suspensãoou impedimento de liberação de novas parcelas;

g) , verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONVENENTE, atendo-se à documentação no

. que tange: à'contemporaneidade do certame; aos preçosdo licítante vencedore sua compatibilidade

com os preços de referência; ao respectivo enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente

licitado; e, ao fornecimento pelo CONVENENTE de declaração expressa fírmada por representante
I '

lega! do órgão lou entidade convenente, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o

atendimento àsj disposições legais aplicáveis, conforme prevê' o art. 6®, ti, "d" da Portaria
interministerial MPOG/MF/CGU n® 424/2016;- •

I I

h) comunicar ao CONVENENTE a aprovação de seu processo licitatório por melo de correspondência

oficiai; . ' ^

i) • comunicar às Câmaras Municipais e Assembléias Legislativas da assinatura do termo e da liberação de

recursos financeiros, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data da liberação, em conformidade

com a Lein® 9.452, de 20 de março de 1997; . .

www.codevasf.gov.br
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j) acompanhar, avaliar e aferir a execução do objeto pactuado, assim como verificar a regularaplicação

das parcelas ,de Vecursos, condicionando sua liberação ao cumprimento de metas previamente

estabelecidas; •

k) analisar é mahifestar-se acerca da execução física e financeira do objetopactuado;

1} notificar o CONVENENTE, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou

constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a competente
I

Tomada de Contas Especial.

m} Analisar e verificar se se encontra preenchida a previsão do art. 5Q-A da Portaria Regulamentadora

que dispõe quando o objeto envolver a aquisição de equipamentos ou a execução de custeio, em

casos devidanrientejustificados pelo convenente e aceitos pelo concedente, poderá ser aceito:

I - licitação realizada antes da assinatura do Instrumento, desde que:a) fique demonstrado que a
li

contratação é economicamente mais vantajosa para o convenente, se comparada com a realização de

ums nova licitaçãò;
I

b) a licitação jtenha seguido as regras estabelecidas na legislação especifica de que trata o art. 49,

inclusive' quanto ià obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que
(

assegurassern o pagamento das obrigações decorrentes de serviços a serem executados; e

c) o objeto da licitação guarde compatíbltídade com o objeto do instrumento, caracterizado no plano

de trabalho, sendo vedada a utilização de objetos genéricos ou indefinidos;

II - adesão à ata de registro de preços, mesmo que o registro tenha sido homologado em data anterior
I 11

ao início da vigência do Instrumento, desde que:

a) a ata esteja vigente;
I I

b) a ata permita rnotlvadamente a adesão;
I ,1

c) fique dernonstrado que a adesão é mais vantajosa para o convenente, se comparada com a
I I

realização dejuma nová licitação; e
d) aespecificáção|dos itens a serem adquiridos esteja deacordo com o plano detrabalho aprovado; e

Itl -contrato celekjrado em data anterior ao início da vigência do instrumento, desde que;
a) a llcltação^enha seguido as regras estabelecidas na legislação especifica de que trata o art. 49,

I

inclusive'quanto , à obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que

assegurassem o pagamento das obrigações decorrentes do processo lícitatório;
I I

b) ocohtratojesteja vigente;

c) fique demonstrado que o aproveitamento do contrato é economicamente mais vantajoso para o
I ^

convenente, se comparado com a realização de uma nova licitação; é - '

d) a empresa vencedora da licitação venha mantendo, durante a execução do contrato, todas as

condiçõeis de'hab|litação e qualificação exigidas na licitação.

Parágrafo único. Nos casos de que trata o caput:

I - somente serão;aceitas as despesas que ocorrerem durante o período de vigência do Instrumento de

transferência voluntária; e
www.codévasf.gov.br ,
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II - a liberação dos recursos está condicionada à conclusão da análise técnica e ab aceite do processo
I

llcitatório pelo cohcedente ou mandatária, em atençãoao disposto no Inciso II do caputdo art. 41.
I ^

5.2. Compete aofãl CÒNVENENTE:

a) encaminhar à CONCEDENTE suaspropostas ouplanos de trabalhos, na forma e prazos estabelecidos;

b) definir por etapa. ou fase, a forma de execução, direta ou indireta, do objeto ajustado;

c) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentação jurídica e

institucional necessária à celebração do Instrumento, de acordo corri os normativos do programa, bem

como apresentarjdocumentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças eaprovações
de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade'da esfera niunicipal,

estadual, distritalou federal e concessionáriasde serviçospúblicos, conforme o caso, e nos termos da

legislação aplicável;
I

d) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no instrumento,

observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da Intervenção com a

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

e) assegurar, na sua integralídade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e

serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos
, I

dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a

fruição do benefício pela população beneficiária, quando detectados pelo concêdente, mandatária ou

pelos órgãos de controle;

f) selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes

estabelecidas pelo concedente ou mandatária, podendo estabelecer outras que busquem refletir

situações de vulnerabilidade econômica e social, informando ao concedente ou a mandatária sempre
I I

que houver alterações;

g) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execução Indireta de obras e

serviços, o processo llcitatório nos termos da Lei nfi 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes à

matéria, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha

• orçamentária dlscrlmlnatlva do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e Despesas indiretas -
! 1

BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por Item de orçamento

ou conjunto|deies, além da dísponibilização da contrapartida, quando for o caso;

h) apresentar declaração expressa firmada por representante legal do,órgão ou entidade convenente, ou
I I

registro no ;SICÒNV que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao

procedimento llcitatório;

í) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução ou

fornecimento - CTEF;

www.codevasf.gov.lir
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i) estimular a 'participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do

instrumento^ bem como na manutenção dopatrimônio gerado por estes investimentos;

k) notificar os {sartldos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no

ente, quando ocorrer a liberação de recursos financeiros, como forma de incrementar o controle

social, conforme consagrado pela lei 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

1} operar, manter 'e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos

decorrentes do instrumento;

m) prestar contas dos recursos transferidos pela CONCEDENTE;

n) fornecer à CONCEDENTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar
1 I

o acompanhamento e avaliação do processo;

o) prever no edital |de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e
'I I '

serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade. Inclusive a promoção

de readequações, sempre que detectadas improprledades que possam comprometera consecução do

objeto ajustado;,!
I

p) realizar no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento,

prestação de contas;
' , I

q) instaurar processo administrativo apuratórío, inclusive processo administrativo disciplinar, quando

constatado ò de^lo ou malversação de recursos públicos. Irregularidade na execução do contrato ou

gestão fÍnançeíra|do Instrumento, comunicando ofato àCONCEDENTE;
I I

r) registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração Pública para
1 'I I

a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada pôr cáda licitante com a suã respectiva
I 'I '

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, o termo'de homologação e adjudicação, o

extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos

projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;
I Is) manter üm canaijde comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para orecebimento pela

União de manifestações - dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de

sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

t) quando Ooljjeto' do instrumento se referir àexecução de obras de engenharia, incluir nas placas e
adesivos' Indicativos das obras informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e

• 1

elogios, conforme previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras' da Secretaria de
I i

Comunicação Social da Presidência da República;'

u) cumprir as normas do Decreto nB 7.983, de 08/04/2013, nas licitações que realizar para a contratação

de obrasou serviços de engenharia com os recursos transferidos pelia União;

v) comprovar d pagamento do projeto básico ou executivo, quando este for meta prevista no plano de
trabalho; como condição para a liberação da segunda parcela;

www.codevasf.gov.br
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deferido/aprovado o certame, que será comunicado através de correspondência oficiai do

CONCEDENTE; '
I I • •

x) somentedar a ordem de serviço para a realização do objetoconveniado quando houver a iiberação da
li" '

primeira parcela dos recursos deste convênio peio CONCEDENTE, nos termos previstos no piano de

trabalho.
I

v) Atentar e cumprir, conforme previsto no art. 50 da Portaria Regulamentado:

y.l. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados após a assinatura

do respectivo instrumento.

§ Nos cpnvênios ou contratos de repasse voltados para a execução de obras, a publicação dos
I

editais'de |lcitação para execução do objetoficará condicionada, também, à emissão do laudo de

análise técnica pelo concedente ou mandatária. , • .

§ 2^ A publicação dos extratos dos editais de licitação deverá observar as disposições da
i

legislaçãoespecífica aplicávelao respectivo processo licitatório, observado o disposto no art. 49.

§ 3S O prazo para início do procedimento licitatório será de até sessenta dias e poderá ser

prorrogado uma única vez, desde que motivado pelo convenente e aceito pelo concedente ou

mandatária. {Incluído pela Portaria interminsiterlal 558, de 10 de outubro de 2019)

§46 Oprazo de que trata o§32 será contado:

i - da data de assinatura, em instrumentos celebrados sem cláusula suspensiva; ou

li - do aceite do termo de referência ou da emissão do laudo de análise técnica, em instrumentos

celebrados |com cláusula suspensiva.
' . , . • . • . . .

5.3. Quando o(a) CONVENENTE se tratar de consórcio público (conforrne Lei ns 11.107, de 06.04.2005), os

entes que o constituírem são solldaríamente responsáveis pelas obrigações e encargos assumidos neste

instrumento, ou devídos por força de lei ou ato normativo.
'1

6. CLÁUSULA SEXTA - D/)ls CONDUTAS VEDADAS ...
Évedada, sob| pena de nuiidade do ato eresponsabilidade do agente, aprática das seguintes

condutas:

a) realizar'despesas atítulo de taxa de administração, de gerência ou similar; .
, j

b) . pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público,- integrante do quadro de pessoal de

órgão ou entidade pública da Administração Direta ou indireta, por serviços de consultoria ou
I Iassistência,^técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes

. Orçamentária;

c) alterar o objeto do convênio, exceto no caso de ampliação da execução do objeto pactuado ou

para redução ou exclusãode meta, sem prejuízo da funcionalidade dò objeto contratado;

www.codevasf.gov.br
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d) Utilizar, ainda que em caráter emergenciai; os recursos para finalidade diversa da estabelecida

ne^è instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de preservação

ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho, quando for o caso;

e) realizar dé despesas em data anterior à vigência deste instrumento;

f) efetuar pagamento em data posterior à vigência deste instrumento, salvo se expressamente

autorizada pela autoridade competente da CONCEOENTE e desde que o fato gerador da despesa
I 1
I '

tenha ocorrido durante a vigência do presente instrumento;

g) realizar desjDesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a

pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que |se refere às multas, sedecorrentes

de atraso na transferência de recursos pela CONCEDENTE, e desde qúe os prazos para pagamento

e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

h) transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres,
' I

exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

I) realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, Informativo ou de orientação
I I •

sdclal, da qüal não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e
I I

desde que previstasno Planode Trabalho;

j) executar, dar ordem de serviço ou contratar o objeto cohveníado sem prévia anuência da

Codévasf. '
I

I '

7. CLÁUSULA SÉTIMA- DA PUBLICIDADE

Como condição de eficácia deste convênio, a CONCEDENTE providenciará a' sua publicação, por
I

extrato, no Diário Oficlallda União, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, nos termos do

art. 32, da Portaria Intermínísterial MPOG/MF/CGU n® 424/2016.

7.1.Aos atos dé celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento da execução e a prestação de
I j

contas deste convênioserá dada publicidade em sítio eletrônico específíco denominado Portaldos Convênios.
' I '

7.2.ACONCEDENTE Inotificará, facultada a comunicação por melo eletrônico, no prazo de até 10 (dez) dias, a

celebração do Instrumento à Assembléia Legislativa ou à Câmara legislativa ou à Câmara Municipal do

CONVENENTE, conforme Lcaso.
I I

7.2.1. No casode liberação de recursos, o prazo para notificação, facultada a comunicação por melo eletrônico,
I I

será de 2 (dois) dias úteis.

7.3. A CONVENENTE deverá dar ciência da celebração do Instrumento ao conselho loca! ou Instância de

controlesocial da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quandohouver.

7.4. Em nenhuma hipótese, e emqualquer tempo, serápermitida a divulgação dasações e resultados advindos

deste convênio, por algJma das partes, sem citar explicitamente aparticipação em igual destaque, da outra,
sob pena de rescisão e Irnediata'retratação da infração cometida, observadas asprescrições do § 1^ do art. 37

da Constituição Federal.

www.codeva9f.gov.br
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7.4.1. Fica vedado aos partícipes utilizar nos empreendimentos resultantes deste convênio, nomes, símbolos ou

Imagens quecaracterizem promoção pessoal de autoridades ouservidores públicos.

8.clAusuu oitava -'da alteração ,

Este convênio poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser

apresentada à CONCEDENTE em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência, vedada a

alteração do objeto aprovado, observado o disposto no art. 36 da Portaria Intermlnisterial MPOG/MF/CGU nfi

424/2016. ^ ,
. 9. CLÃUSUIA NONA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

9.1. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e

guardará consonância com asmetas e fases ouetapas de execução do objeto doinstrumento e observará o art.

41da Portaria Intermlnisterial MPOG/MF/CGU ns424/2016 e apllcáveis.

9.2. Para liberaçãodas parcelas,"devem ser cumpridas as condicíonántesabaixo: •
I ^

á) A liberação da primeira parcela ou pàrcelá única ficárá còndlcionãda à conclusãó dá análise técnica e ao
' I -

aceite do processolicltatório pelocbncedenteou mandatária; • '
• • - • - • . •b) Aliberação das demais parcelas, está condicionada a execução dè nó mínimo 70% (setenta por cento) das

parcelas liberadas anteriormente;"

c) A conta corréntè éspècífica será nomeada fazendo-se" menção ao instrumento partuado e deverá ser

registradacomo númerode inscrição no CNPJ do órgãoou da entidade convenenteou da unidadeexecutora.

d) Comprováçãó do aporte da contrapartida pactuada que, se financeira, deverá ser depositada na conta

bancária específica |d6''ínstrurhento em conformidade "corri ds prazos estabelecidos no cronogrâma de
desembolso; I

e) Situação regular com áexecução do pláno de trabalho^ com execuçãò de hò mínimo 70% (setenta por cento)

das parcelas llberadás aiiUriormente;
I . ! . . . . . - . •

• 9-3- Os recursos serão depositados e geridos na còiita bancária específica do cohvênio, córisfanté no" Piano de

Trabalho, e, enquanto" não empregados ria sua finalidade, serão obrigatóriarfiehte aplicados:

a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for

Igual ou superior a um mês; e

b) eni fundò de aplicação fihãhceirà de curto prazo, ou operação de rhércado aberto lastreada em

título dádívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prázòs menores. .
9.4. Quando da conclusão, denúricia, rescisão ou extinção do instrumento, òs rendimentos das aplicações

financeiras deverão ser dCTolvidos à CONCEDENTE, observada a proporcionalidade.

" 9.5. As rèceltas oriundas dós rendirriéntòs da aplicação no mercado finãnceiró não poderão ser computadas

como contrapartida devida pelo(a) CONVENENTE. "" " •

9.6. Os recursos do presente convênio restarão süspensós enquanto não for(em) impiementada(s) a(s)

seguínte(s) condlção(6es):

a) Projeto de Engenharia, acompanhado de ART/CREA do engenheiro responsável pela elaboração do

projeto específlco, designandoa obra objeto do convênio, consoante disposições dos arts. is e 28, da Lei n^
www.codevasf.gov.br - - -
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6.496, de 07.12.1977 e da Resolução CONFEA n» 425, de 18.12.1998, por se referir à execução de projetos de

obras e serviços de engenharia (Item 9.2.19 do Acórdão ns 463/20p4-TCU-PlenárIo) e a Indicação do

representante da conyenente responsável pelo acompanhamento e físcalIzaçSó da execução do objeto do

convênio a ser celebrado (Lei n. 8.666/93, art. 67 c/c 116), com sua respectiva ART;

b) Comprovação do exercício pleno da propriedade do Imóvel;
• I

c) licença ambiental prévia, na forma disciplinada pelo CONAMA.

9.4.1. A(s) pendência(s) exlstente(s) deverá(ao) ser sanada(s) até 30 de novembro do exercício seguinte ao da

assinatura do Instrumento na forma do art. 21, §7^ c/c art. 24j §is da Portaria Interminlsterlal
MPOG/MF/CGU ns 424/2016.

10. CLÁUSULA DEZ- DA CONTRATAÇÃOCOM TERCEIROS
I I

0(A) CONYENENTE deve fazer incluir nos contratos celebrados à conta dos recursos do convênio

cláusula que obrigue 0'contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa,
I

referentes ao objeto contratado, para os servidores da CONCEDENTE é dos órgãos de controle interno e

externo (art. 43 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 424/2016).

10.1. 0(A) CONVENENTE está obrigado(a) a observar as disposições contidas na Lei Federal de Licitações e

Contratos Administrativos e demais normas federais pertinentes ao assunto, quando da contratação de

terceiros. . '

10.1.1. Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão, nos termos da

Lei n® 10.520, de 17.07.2002, e do regulamento previsto no Decreto n® 5.'4S0, de 31.05.2005, sendo utilizada

preferencialmente a sua forma eletrônica.

10.1.2. A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente Justificada pela
I I

autoridade competente do(a) CONVENENTE.
II

10.1.3. /Vs atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as

informações referentes' as dispensas e Inexiglbllidades, deverão ser registradas pelo(a) CONVENENTE no

SICONV. '!
\

11. CLÁUSULA ONZE - DOS PAGAMENTOS
I I

Os recursos deyerão ser mantidos na conta bancária específica do convênio e somente poderão ser

utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado

financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerlai MPOG/MF/CGU n® 424/2016, no
capítulo III, art. 52 e|demais aplicáveis.
11.1. Os pagamentos à conta do presente convêniodeverão ser realizados exclusivamente mediante crédito na

I »

conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.

11.2. Antes da realização de cada pagamento, o(a) CONVENENTE incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes

Informações: ' '

a) a destinaçãò do recurso;

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

www.codevasf.gov.br /O
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c) . Ocontrato a que se refere o pagamento realizado; . •
' I

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e
,1

e) Informação das notas fiscais ou documentos contábeis.

11.3. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a Identificação pela instituição financeira
I I

depositária, poderá ser realizado no decorrer da vigência do Instrumento, um único pagamento por pessoa

física que não possua conta bancária, até o limitede R$ 1.200,00(um mile duzentos reais).

11.4. Para obras de engenharia com valor superior à R$ 10.000.000,00l(dez mílhSes de reais) poderá haver

liberação do repasse ^e recursos para pagamento de materiais ou equipamentos postos em canteiro, que
I I '

tenham peso significativo no orçamento da obra conforme disciplinado pela CONCEDENTE, desde que:

a) seja apresentado pelo convenente Termo de Fiel Depositário;
I i|

b) a aquisição de materiais ou equipamentos constitua etapa específica do plano de trabalho; .
j

. c) a aquisição destes tenha se dado por procedimento licitatórío distinto do da contratação de serviços de

engenharia ou, no'caso de única licitação:

c.l) haja previsão no ato convocatório; . • •

. C.2} o percentual de BDI aplicado sobre os materiais ou equipamentos tenha sido menor que o praticado sobre

os serviços de engènhana;

c,3) haja justificativa técnica e econômica para essa forma de pagamento;,

C.4) o fornecedor apresente garantia, como carta fiança bancária ou instrumento'congênere, no valor do

pagamento pretendido; e • ..

d) haja adequado armaUnamento eguarda dos respectivos materiais eequipamentos postos em canteiro.

12. clAusuia doze - do acompanhamento e da FISCAÜZACÃO

AexecuçãjO deste convênio será acompanhada efiscalizada de forma agarantir aregularidade dos
atos praticados eia plena execução do objeto, respondendo o(a) CONVENENTE pelos danos causados a

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do presente convênio, devendo ser observado o Capítulo

IV, art. 53 da Portaria liiterministerial MPOG/MF/CGU 424/2016.

12.1. 0(A} CONVENENTE obriga-se a assegurar o iívrè acesso dos servidores da CONCEDENTE e os do controle

interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da União aos processos, documentos,

informações referentes à execução do presente convênio, bem como aos locais de execução do seu objeto.

12.2. A execução do convênio será acompanhada por um representante da CONCEDENTE, especialmente

designado e registrado no SICONV, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à

consecuçãodo objeto,adotando as medidas necessárias à regularização dás falhas observadas.

12.2.1. Á CONCEDENTE deverá registrar no SICONV os atos de acompanhamento da execução do objeto,

conforme disposto ho aít. 4S da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU ns 424/2016. ,
12.3.2. ACONCEDENTE,I no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento da execução do objeto,

poderá: ^

a) valer-se do apoio técnico de terceiros;

www.codevasf.gov.br
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b) delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos

ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade; e

c) reoríentar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas

na éxecução do instrumento.

12.3. No acompahharnento e fiscalização do objeto serõo verificados:

a) a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

b) a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os

desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

c) a regularidade das Informações registradas pelo CONVENENTE no SICONV; e

d) o cumprimento das metas do Plano deTrabalho nas condiçõjes estabelecidas.

12.4. A CONCEDENTE comunicará ao(à) CONVENENTE e ao ínterveníente, quando houver,- quaisquer

Irreguíarídades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendênciasde,ordem técnica ou legal, e suspenderá

a liberação dos recursos, fixando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para sanearriento ou apresentação de

informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período,

12.4.1. Recebidos cs'! esclarecimentos e Informações solicitados, a CONCEDENTE disporá do prazo de
45 (quarenta e cihco)'dias para apreciá-los e decidir quanto à aceitação das justificativas apresentadas, sendo

que a apreciação fora cio prazo previsto não Implica aceitação das justIRcativas apresentadas.
' 'I i

12.4.2. Caso as justificativas não sejam acatadas, a CONCEDENTE abrírá prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
I I

para o convenenté regularizar a pendência e, havendo dano ao erário, deverá adotar as medidas necessárias ao
• I I

respectivo ressarcimento.

12.5. Autilização dos ^recursos em desconformídade com o pactuado no instrumento ensejará obrigação do

CONVENENTE devòlvê-íos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a
• •1 I . - ' . ' •

Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -

SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse

montante de 1% (lim por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos àconta única do Tesouro.
12.6. Nos termos do á'rt. 54 da Portaria Intermlnisterlal IVIP06/MF/CGU 424/2016, aexecução física do

• I i| • • 1 •
objeto pactuado será acompanhada pela CONCEDENTE, com nomeação de um fiscal por Determinação do

Superintendente Regional e registrado no SICONV, que ^rá, no mínimo,'três visitas à obra, para fiscalização
• ' I " '

em campo, além da avaliação técnica do projeto, bem como para:

a) Contato com o|s responsáveis pelo convênio epessoal para acompanhamento em campo;
b) Registro fotográfico dos serviços, materiais, placas, pontos de referência etc;

c) Georreferenclamento dos locais de execução, camlnhamentos etc;

d) Contato com beneficlários/comunidade/produtores com vistas ao levantamento de Informações e

nível de satisfação quanto ao objetivo do atendimento.

www.^evasf.gov.br
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13. ClAUSUU TREZE - DA GLOSADE DESPESAS
I

Serão glosadas as despesas porventura realizadas em desacordo com as finalidades deste convênio e

as decorrentes de multas, juros ou correção monetária, referentes a pagamento ou recolhimento efetuados

fora do prazo. . ,

14. CLÁUSULA QUATORZE - DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
I

0(A) CONVENENTE compromete-se a restituír à CONCEDENTE o valor transferido, atualizado

monetariamente, deslde adata do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos
I 'i 1débitos paraa Fazenda Nacional, noscasos previstos na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU ns424/2016.

I * * • •

15. CLÁUSULA QUINZE- DA PRESTAÇÃO DECONTAS

15.1. A prestação de,contas Inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos

financeiros que deverá ser registrada pelo CONCEDENTE no SICONV.

15.2. Oregistro e a verificação da conformidade financeira, parte integrante do processo de prestação de
contas, deverãoser realizados durante todo o períodode execução do instrumento, conforme dispostono art.

56 da Portaria reguiarnentadora.

15.3. O prazo para apresentação da prestação de contas final será de até 60 (sessenta) dias após o

encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrerprimeiro,

15.4. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no Instrumento, a

CONCEDENTE estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias parasua apresentação.

15.5. Caso o convênio,em questão não tenha havido qualquer execução física, nem utilização dos recursos, o

recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora, sem prejuízo da

restituição das receitasjobtldas nas aplicações financeiras realizadas.
^ 15.6, Cabe ao represenpnte legal da entidade sem fins lucrativos, ao prefeito eao governador sucessor prestar
^ contas dos recursos provenientes de Instrumentos firmados pelos seus antecessores.

15.7. Na impossibilidade de atenderao disposto no § 42, deverá ser apresentado ao concedente justificativa

que demonstre o impedimento de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio

público. j
15.8.Se, ao términodo prazoestabelecido, o CONVENENTE não apresentar a prestaçãode contas nem devolver

os recursos, a CONCEDENTE registrará a inadimplência ho SICONV por omissão do dever de prestar contas e

comunicará o fatO|ao brgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de Instauração de

tomada de contas,especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao

erário, sob pena de,responsabilização solidária.

15.9. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo

administrador solicitará ao concedentea instauraçãode tomada de contasespecial,

15.10. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, Inclusive os provenientes das receitas

obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à Conta

www.codeva5f.g0v.br. ' ....
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Única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do

instrumento, sob pena da imediata Instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada

pela autoridade competente do órgão ou entidade CONCEDENTE.

15.11. A devolução será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da
'• I i

contrapartida previstos na celebração Independentemente da época em que foram aportados pelas partes.

15.10. Aprestação dejcontas finai tem por objetivo ademonstração eaverificação dé resultados edeve conter
elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas previstas.

15.11. Aprestação descontas será compostá, além dos documentos einformações registradas pelo convenente
no SICONV, pelo seguinte:

' I

a) Relatório de Cumprimento do Objeto;
j i

b) declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;

c) comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

d) termo de compromisso pormelo do qual o convenente será obrigado à manter os documentos relacionados
" :i I

ao instrumento. !

15.11.1. A CONCEDENTE deverá registrar no SICONV o recebimento da prestação de contas.

15.11.2. A análise da prestação de contas para avaliação do cumprimento do objeto, será feita no

encerramento do Instrumento, cabendo este procedimento ao concedènte ou à mandatária com base nas

informações contiiias nos documentos relacionados nos incisos do caput deste artigo.
'' i •

15.11.3. A conformidade financeira deverá ser realizada durante o período de vigência do instrumento,

devendo constar'do| parecer final de análise da prestação de cóntas somente impropriedades ou
irregularidades não sanadas até a finalização do documento conclusivo.

15.11.4. O Relatório de Cumprimento do Objeto deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e
"li " ' • '

manifestação do gestor quanto a efetiva conclusão do objeto pactuado.

15.11.5. Aanálise da prestaçãode contas,alémdo ateste da conclusão da'execução física do objeto,conterács
' i - , •

apontamentos relativos a execução financeira não sanados durante o período de vigência do instrumento.

15.11.6. Objetivando a complementaçâo dos elementos necessários à análise da prestação de contas dos
• • I ' .

instrumentos, poderá ser utilizado subsidiariãmente pelo concedente ou pela mandatária, relatórios, boletins

de verificação ou outros documentos produzidos pelo Ministério Públicobu pela Corté de Contas, durante as

atividades regulares dejsuas funções.
15.12. Incumbe à'|CONCEDENTE decidir sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos e, se

• t ,1 _

extinta, ao seu sucessor.
I

15.13. Aautoridade competente do concedente ou a mandatária terá o prazo de um ano, contado da data do

recebimento, para analisar a prestação de contas do Instrumento, com fundamento no parecer técnico

expedido pelas áreas competentes.

15.14. A análise da prestação de contas pela CONCEDENTE poderá resultar ém:

a) aprovação;

www.codevasf.gov.br
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b) aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de que não
resulte dano ao erário; ou .

c) rejeição com adeterminação da imediata Instauração de tomada de contas especial. •
15.15. Oato desaprovação daprestação de contas deverá ser registrado fio SiCÕNV, cabendo ao CONCEDENTE

prestar declaração expressa acerca do cumprimento do objeto e dequeibs recursos transferidos tiveram boa e

regular aplicação.

15.16. Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências cabíveis para

regularização da peridêncla ou reparação do dano, a autoridade competente, sob pena de responsabilização
solidária, registrará òfato no SICONV eadotará as providências necessárias àinstauração da Tomada de Contas
Especial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de contabilidade a que estiver
jurisdicíonado para osdevidos registros desuacompetência.

le^XlÀUSUlA DEZESSEIS - DA DENÚNCIA EDA RESCisÃO
i 1 ^ 'Oinstrumento poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente

pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamehté da avença, não
sendoadmissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionádora dosdenunciantes.

15.1.Quandb dá conclusão,'denúncia, rescisão oii extinção do instrumêntò, os saldos financeiros

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos à conta única do Tesouro, no prazo Improrrogável de trinta dias do evento, sob pena da imediata

Instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada, pela autoridade competente do órgão

ou entidade titular dos recursos.-

16.2. Em sendo evidenciados pelos órgãos de controle ou Ministério Publico vícios insanáveis que Impliquem
nutidade da licitaçãO| realizada, oconcedente deverá adotar as medidas administrativas necessárias à
recomposição doi erário no montante atualizado da parcela já aplicada; b quê pode incluir a reversão da
aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial,- independentemente da

comunicação do fato ao Tribunalde Contas da União e ao Ministério Público.

16.3. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, o concedente ou mandatária
f I i * * '

deverão, no prazo máximo de sessenta dias, contado da data do evento, providenciar o cancelamento dos

saldos de empenho 'I
16.4. Constituem rnotivos para rescisão do Instrumento:

a)o inadimplemento dequalquer dascláusulas pactuadas;
b) a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou In- correção de Informação em qualquer documento

apresentado;

c) averificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial; e

d) a ocorrência da inexecuçâo financeira mencionada no § 8fi do art. 41 da Portaria Interministerial

MPOG/MF/CGU ns;424/20l6, ecomprovada segundo Instruído no §99 desse mesmo artigo.
16.4.1. Arescisão do convênio, quando resulte dano ao erário, ensejará a Instauração detomada decontas

especial, além deImediata extração dedocumentação comprobatória deste e envio ao MINISTÉRIO PÚBLICO
vrww.codeva5f.gov.br
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FEDERAL (MPF) pára', proposítura de competente açSo de improbidade administrativa (art. 127, caput, art.

123, li e 37, §42dã CF/1988; Lei n28.429/1992; LC 75/1993, art. 52,1,"h").
*I

18. CLÁUSULA DEZOITO - DAADESÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E DE INTEGRIDADE DACODEVASF
A CONVENENTÉ, no ato de assinatura do presente termo, por meio de seu representante legai abaixo

I '
subscrito, vem afirmar aderência, ciência e concordância com as normas, políticas e práticas estabelecidas no

código de Conduta! Ética e Integridade da CODEVASF e compromete-se a respeitá-las e cumpri-las
; i ' _

Integralmente, bem como fazer com que seusempregados o façam quando no exercício desuas atividades nas

suas dependências ou da CODEVASF.

19.CLÁUSULADEZENOVE - DO FORO

Fica eleito d foro de São Luís (MA), para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na execução deste

instrumento, renunciando as partes a qualqueroutro, por mais privilegiado que seja.

18,1. É obrigatória alprévia tentativa de solução administrativa com á participação da Advocacia-Geral da

União, em caso de osipartícipes serem da esfera federai, administração direta ou indireta, nos termos do art.
I •

11 da Medida Provisórjia n2 2.180-35, de 24.08.2001.
E, porestarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento em 3

(três) vias de Igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas

testemunhas.

São Luís(MA), de de 2019.

TESTEMUNHAS:

EDUARDO RODRIGl^
SUPERINTENDENTE RE0l©WAtrS0§sfÍTUTO

82SRkODEVASF

1.

NOMF- I

CPF: Óõ? ^ 8 © ^ 3

www.codevasf.eov.br

2.

NOME:

GILVAN EVANGELISTA DE SOUZA

Prefeita Municipal

CONVENENTE

16
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PREVISÃO FOLHA n=

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DE POÇO

Proprietário: prefeitura municipal
Localld./Baírro: zona rural '

Localíz.do Poço: povoado contendas

DADOS GERAIS

Município SAO JOÃO DOS PATOS
Sigla do Poço: P-01
Profundidade: 250 M

DADOS CONSTRUTIVOS

Perfuração (Pol):
Pos. dos Filtros (m):

Mat. Revestimento:

^2V4'\
194 a 214 me 226 a 246 m.

TUBOS E FILTRO GEOMECÂNICO DN 150 REF.

6"i

Perfil Construtivo

246

250,00 m

Litologla

FORMAÇÃO CORDA

Ri.iDriC.'*

À9-

Legenda iSI Pré-Flltrb ÜM Proteção Sanitária I^BI Tubo 1^^ Filtro IHÍ Isolamento(compctollte)
Nível Estático:

Rebaixamento:

90,00 m

20,00 m

Nível Dinâmico (m): iio,oo
Capac.Expecifica (mWm): 1,0Q0

Vazão de teste (m'/h): 20,00

Oeqlogo
eREA/265-D
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SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

Titulo do Projeto:

SISTEMA SIMPUnCAOO DE ABASTECIMENTO D'AGUA
DO POVOADO COMTQTOAS NA ZONA
RURAL DO município DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA

Proponente:
PREFEITTJRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-UA

[Escolo: Mcu*
Desenho:

Desenhos do Prancha Proncho N'.

02.
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FOLHA n"

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS-SEMA

GABINETE SECRETÁRIO

PORTARIA N ®047, DE 17 DE AGOSTO DE 2016.

Ruhf tCT-j

Disciplina , os procedimentos de
Isenção deiÜcenciamento Amblental-
ILA, no âmbito da Secretaria de
Estado de Ivleio Ambiente e Recursos

Naturais-Sema.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, no uso
das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 69 da Constituição Estadual, o art. 4°,
art. 26 e art. 27 da'|Lei Estadual n° 5.405, de 08 de abril de 1992, bem como odisposto
nos artigos 35 do Decreto Estadual n° 13.494, de 12.11.1993;

I
t

Considerando b princípio constitucional da eficiência, que visa o aprimoramento da
Administração Pública implementando estruturas e organismos hábeis em atender às
necessidades da população, proteger o meio ambiente natural e garantir as condições
para o desenvolvirnento sustentável do Estado do Maranhão;

I

Considerando a defesa do meio ambiente, inclusive, mediante tratamento diferenciado
conforme o irripacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de
elaboração como u'm dos princípios da "ordem econômica", insculpido no inciso VI, do
Art. 170 da Constituição Federal.

Considerando ò princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso
LXXVIII, do art. 5° da Constituição Federal, que preconiza como garantia fundamental a
cada indivíduo a criação de formas e mecanismos para dár celeridade ao trâmite
processual administrativo;

I

Considerando o, disposto no artigo 8°, 11 da Lei Complementar 140/2011 que define a
competência admirjiistrativa do ente estadual de exercer á gestão dos recursos
ambientais no âmbito de suas atribuições, ressalvado o disposto nos art.7° e art.9° da
referida lei. ! ,|

1

Considerando a necessidade de normatizar e uniformizar, em âmbito estadual, o
tratamento a ser dado aos reiterados pedidos de Isenção de Licenciamento Ambiental
formulados junto a esta Secretaria;
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS-SEMA

GABINETE SECRETÁRIO

RESOLVE:

I 'I

Art. 1°-Revogar a Portaria n® 0126/2015 de 06.11.2015, publicada no DOE n® 210 de
13.11.2015. • ,1

I

Art. 2°- Disciplinar os procedimentos de Isenção do Licenciamento Ambiental-ILA, no
âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursois Naturais - Sema, visando

, I I
suprimir qualquer trâmite administrativo.

Das Disposições Preliminares

I

Art. 3° - Para efeito desta Portaria se considera como isentos de Licenciamento
Ambiental-ILA,]toda obra ou empreendimento/atividade com'inexpressiva utilização de
recursos ambientais e, deste modo, detentores de potencial poluidor/degradador
insignificante, conforme Anexo.

Da Isenção do Licenciamento Ambiental-ILA

Art. 4°- A Isenção de Licenciamento Ambiental-ILA das atividades independe de
qualquer manifestação, Autorização ou ato equivalente por parte desta Secretaria de
Estado de Meio Arribiente e Recursos Naturais-Sema.

Art. 5°- As atividades e empreendimentos que estão contemplados no Anexo desta
Portaria devem'preencher os seguintes requisitos:

I- Projetar aobra o'u empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis
à obra ou empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência - NBR's que
regulamentam á matéria, em especial as que abordam a armazenagem/destinação dos
resíduos sólidos'e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;

II - Não interferir em Área de Preservação Permanente - APP {conforme os Art. 3°,
incisos II, VII, ixie X; Art. 4®, T e 8® da Lei N° 12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e
Resolução CONy^MA n® 303/2002);

I i
I

III - Adquirir aOutorjga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos
ou Dispensa de Outorga no Órgão Ambiental competente, quando for o caso;
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IV - A destinaçãol final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de
emissões atmosféricas, ruídos e radiações não ionizantes deverão atender aos padrões
estabelecidosma legislação ambiental vigente;

V- O transporte,I beneficlamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos
florestais de origem nativa (matérias-primas provenientes da'exploração de florestas ou
outras formas! de'|Vegetação nativa) deverão ser realizados rnediante Licença eletrônica
obrigatória - .Documento de Origem Florestal - DOF, dei acordo com a legislação
ambiental vigente;

I 'I

VI - Cumprir a,legislação ambiental e normas em vigor.

1 .i
Art, 6° - O não preenchimento dos requisitos supracitados torna obrigatória a ciência
do Órgão Ambiental competente para manifestação. ,

Art, 7°- A Isenção de Licenciamento Ambiental-ILA, não exime, nem substitui a
obtenção de Certidões, Alvarás, Licenças e Autorizações de qualquer natureza, exigido
pela legislação! federal, estadual e municipal, bem como o cumprimento da legislação
ambiental e normas em vigor.

I

Art. 8®- As atividades não enquadradas no Anexo desta Portaria deverão observar o
procedimento jde Dispensa de Licenciamento Ambiental-DLA ou Licenciamento
Ambiental, conforme regulamentação.

Art. 9" • Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em! contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS,

I em São Luís (MA), 17 de agosto de 2016.

I I MARCELO DE ARAÚJO COSTA COELHO
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais^
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I I'

I ANEXO
RELAÇÀO DE ATIVIDADES ISENTAS DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Rubrica

São Isentas ' dè Licenciamento Ambiental, as atividades de. REFORMA E

REVITALIZAÇÃO de: •
1,1 í

• Creches, centro integrado de educação infantil e escolas;

• Ginásios áe esporte, quadras de esportes, coberturas e campos de futebol;
• Centros de convivência, múltiplo uso e/ou atividades, atendimento ao turista,

referência ,'de assistência social e comercialização de, produtos artesanais e da
agriculturajfamiliar;
Centros religiosos;

1 I
Praças púbjicas, Calçadas e calçadões;
Portais 'de cidades;

Piscinas; 1

Auditórios,''conchas acústicas, teatros, anfiteatros e arenas para eventos;
Unidades habitacionais e comerciais.

São Isentas de Licenciamento Ambiental, as atividades de. INSTALAÇÕES PÚBLICAS

; 'i
Sinalização ^e equipamentos de apoio ao trânsito eao transporte coletivo
Obras de infraestrutura do sistema viário urbano, tais ,como calçada, meio-fio e

i
sarjeta;; i

Abrigosipara passageiros do transporte coletivo urbano;

Passarelas; !
Obstáculos

Ciclovias;

Dara redução de velocidade de veículos;

Iluminação pública;

Ligação dorniciliar de energia elétrica;

lmplantaçãO| emanutenção de cercas, muros etapumes;.
Campings; | '
Estruturas de baixo impacto para fins turísticos (píer, decks, etc.);

Parques de Diversões e Parques de Exposições, exceto parquesaquáticos.

c^>



FOLHA n°

RubfiCíJ

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS-SEMA
I

GABINETE SECRETÁRIO
São isentas de Licenciamento Ambiental, as atividades de. INSTALAÇÕES
COMÉRCIAIS* de:

*Área de projeção das edificações com até 500 em área urbana, devendo respeitar
a lei de zoneamento do município fuso e ocupação do solo) e NÃO devendo intervir

I

em APP ÍArea!de Preservação Permanente).

Segurança, limpeza e manutenção (domiciliar e comercial);

Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário;

Tratamentp de dados, hospedagem na Internet, cabos telefônicos inclusive fibra
óptica,! medidores de energia elétrica, e outras atividades relacionadas, bem

como outras atividades de prestação de serviços de informação; '

Web design;

Instalação|e manutenção eletroeletrônica;

Alinharheriito e balanceamento, eletrônica automotiva e manutenções, exceto

troca de óleo;

Locação de' mão-de-obra temporária;
Organização e logística de transporte de carga;

Locação de'automóveis, maquinas eequipamentos;
Serviço de táxi;

Serviços dejteleatendimento;
I I

Instalação ''e manutenção de equipamentos de refrigeração em unidades

terceirizadas (particulares, públicas e privadas) |exceto quando houver
manipulaçãp (troca, recarga, complementação, , etc) de gases tipo
MONOCLORODIFLUOROMETANO (FREON) - R22 e TETRAFLUORETANO -

RI 34a. ' 1
Prestadcpres|de serviços de obras de construção civil em geral;
Manutenção de embarcações e estruturas flutuantes de pequeno porte;

Serviço de laboratório óptico;

Serviço de limpeza e higienização de reservatórios de água;
I '' ,

Atividades de consultoria e gestão empresarial (escritórios);

Serviçoslde pesquisa e desenvolvimento experimental;'

Servlços»de alimentação para eventos e recepções - bufê;

Lavanderia (sem caldeira, que utilizem produtos biodegradáveis e que não
realizem'tingimento);

I

Agências furierárias e necrotérios;

Lojas de Variedades, conveniências e magazines;

Bares, panificadoras, restaurantes, pizzarias, sorveterias e similares;
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SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS-SEMA

GABINETE SECRETÁRIO

• Casas'noturnas e casas de shows (sendo necessário solicitar a Autorização pára

Festas no',órgão competente);

Academialde Ginástica;

Estacionarjiento, exceto aqueles destinados aveículos com cargas perigosas;
Auto elétrica;

Oficinas de Artesanato;

Empreendimentos de tratamento de beleza e estética em geral; •
Compra de maquinas, equipamentos, veículos automotores, ínsumos e matérias
primas par;a indústria, comércio e serviços diversos.

Torno é solda;
Borracharii
Sociedades de crédito imobiliário;

Cooperativas de crédito;

Capacitação e treinamento profissionalizante;
Sociedades de crédito ao microempreendedor;

Sociedades de investimento e finanças;

Planos de saúde;

Agências de fomento.

São Isentas deÍLicenciamento Ambiental as atividades HIDRÁULICAS:

• 'Recu"pérãção ou implantação '̂d^Rêciêljê7\b'ãstêcimêríto'bê'Á'gügiTratãdã;i
• Recuperação de Reservatórios e Centros de Reservaçãò deÁgua Tratada;
• Recupefaçã'o de Estações Elevatórias deágua tratada; '
S <Liqãçãoídõrniciliãrdé~áquáT
• Construção] manutenção e recuperação de pequenos açudes, cisternas ou

caixas d'água, somente para dessedentação de animais e acúmulo de águas
pluviais para uso interno;

• Manutençãtp e recuperação de aterro de açude(s)
• Trataméntojindividual de esgoto (com fossa filtro sumidouro);
• Ligação domiciliar de rede de esgoto.

São Isentas de Licenciamento Ambiental as atividades de. TELECOMUNICAÇÕES:
t I ' ^ _

• Estação de radiocomunicação de uso exclusivo das polícias militar e civil, corpo
de bombeiros, defesa civil, ambulâncias (pronto-socorro) e similares;

• Radares civis com o propósito de controle ou defesa do tráfego aéreo;
• Estações'de;radiocomunicação de uso militar, inclusive radares;

3.3
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• Estações Ide radiocomunicação apenas receptoras de radiofreqüências e

estações de serviço radioamador (ou do serviço rádio do cidadão);

• Estações de radiocomunicação instaladas em aeronaves, embarcações, veículos

terrestres)! telefones celulares, telefones sem fio, controles-remoto e aparelhos
portáteis ijde baixa potência, comercializados legalmente como bens de
consumo; I

São Isentas de Licenciamento Ambiental as atividades de. TRANSPORTE:

• Transporte de cargas em geral, desde que não perigosas;

• Transporte rodoviário de passageiros;

São Isentas de! Licenciamento Ambiental, as atividades de. COMÉRCIO* de:

OBS*: Area deiproíecão das edificações de ate 5000 m .

Comércio varejista de veículos automotores, novos e usados;

Comércio de peças e acessórios para veículos automotores;

Comércio Varejista de embarcações e outros veículos recreativos de pequeno
porte, peças e acessórios;
Comércio de Pneus;

Comércio e Representações, de Máquinas e Implementos Agrícolas;
Comércio varejista em geral e de produtos farmacêuticos e veterinários;

Comércio de aparelhos eletrônicos de telefonia e de cpmunicação;

Comércio jde equipamentos/suprimentos de informática, artigos de uso
doméstico e escritórios;

I 1

Comércio de equipamentos/suprimentos de academialde ginástica;
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

Comércio e' representação de produtos de perfumaria e cosméticos e artigos

médicos, farmacêuticos, ópticos, ortopédicos e veterinários;

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos

alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

Comércio varejista de bebidas;

Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

Comércio varejista de plantas e flores naturais;

Comércio varejista de carnes - açougues;

Comércip ambulante e outros tipos de comércio varejista (exceto produtos

perigosos);

Tabacaria.
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São Isentas de Licenciamento Ambiental, as atividades de. AGROINDÚSTRIA* de:

OBS*: Possuam'I área construída efetiva (local diretamente voltado ao processo
'I , I

produtivo da atividade fim) com até 250 (duzentos e cinqüenta metros quadradosl.
I
I

• Fabricação de fubá e farinhas (mandioca, milho, aveia, araruta, arroz, etc.) com
I

predominância de produção própria, e até 200 kg/semana;

• Beneficiarnento de mel e outros produtos apícolas,i proveniente de produção

própria, e até 2.500 kg/semana;

I I
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PLANO DE SUSTENTABllilDADE

. il1. PROPONENTE;

- PREFEITURA MÚNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA.

2. PRpPOSTA:' I

N°- 014474/201?'
I í

3. VIGÈNCU^ DO CONVÊNIO:

INÍCIO DE VíGÊNCÍA: 27/12/2019

FIM DEVIGÊNaA:'27/12/2022

: i ir •
OBJETO: I '!

FOLHA n".

RubriCii

- implantação de SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS -MA.
! II

COMUNIDADE POVOADO CONTENDAS;

5. OBJETIVO;

3^

Melhorar aqualldacJe dé vida dos moradores, oferecendo água de boa qualidade para oconsumo humano com fornecimento
contínuoassim, asseguram a redução e controle de doenças. \

!
Assegurar oabastecimento de água, propiciando condições básicas de saúde pública àpopulação de Sãò João dos Patos e
promover asiàúde è'controle de "doenças eagravos, com destaque para areduto da mortalidade infantil.

1 )

4. FUNDAMENTO PARA NECESSIDADE DA OBRA:

SITUAÇÃO ATUAL DA COMUNIDADE;

(£m uso, porém com muitos trechos danificados oolongo desuaextensão.)
I •

PREJUÍZOS PARA O,SETOR AGROPECUÁRIO CAUSADOS PELA SITUAÇÃO ATUAL: '
I.

[Diminuir os índices 'de dpenças, taxa de mortalidade eaumentararenda do pof3Ulàçdo. Incentivaratividades relacionados ò
produção agrícola.}\ J i ' ,

SOLUÇÃO TÉCNICA ENCONTRADA PARA RESOLVER OPROBLEMA;

-Aelaboração do PròjetójTécnico Executivo eexecução dos trabalhos deIMPLANTAÇÃO DE,SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA NOMUNICÍPIO DE SÃQ JOÃO DOS PATOS-MA. ,

DISCORRER SOBRE ÀIMPPRTÂNCIÁ DA IMPLANATAÇÃO DE ÁGUA PARA PRODUÇÃO RURAL;

(Aumentar ogcesso^a água potável e reduzir os riscos àsaúde promovidos pelo consumo de água não potável. Aumento da
capacidade produtiva local.) . ' ; |

!l '

NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS:

J
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-Aproximadamente 1.000 Produtores rurais e suas famílias. •
I 1 . 1'

1!

7. CAPACIDADE INSTAUDA DAPREFEITURA MUNICIPAL
. f .

Setor responsável pelo gerenciamento / acompanhamento / fiscalização dalobra;,

.'.I(x) Secretaria Municipal de Obras;

(x) Secretaria Municipal de Infraestrutura;
i

() Outros ' I

Estrutura do Setor responsável pelo gerenciamento / acompanhamento / fiscalização da obra:

Responsável pelojacompanhamento efiscalização da obra:

Anha Laryssa Madeira de Carvalho Santos
Engenheira Civil

I I

Estrutura daprefeitura municipal para realizar o processo lícitatório:
I

FOLHA n® 33

Rubric.»

. . -SIM AGESTÃO ATUAL;'pOSSUI CORPO TÉCNICO PARA ODESEVOLVIMENTO DO,PROCESSO LIGITATÚRIO.

Estrutura da prefeitura municipal para minimizar adeterioração posterior da estrada após ptérmino da obra:

-SIM AGESTÃO ATUAL; POSSUI UM PLANO DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO DE SEUS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA POTAVÉL NAiZONA RÜRAL.

ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES

CPFde n9 937.553.923-72 i|
Prefeito Municipal de São Jbão dos Patos - MA

I ij

n J/-. lirt ' ^ Q- Saite
nT^CL !

Anna L^Í75k*Madéira deCarvalho Santos
Engenheira Civil I
CPF deins 060.449,353-37
CREA/MÁ -121470',

lIO

©•
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

' Superintendência de Recursos Hídricos

AUTORIZAÇÃO PÁRA CONSTRUÇÃO DE POÇO
TUBULAR PROFUNDO

NOME/RAZÃO SOdiAl!:
~'i

Prefeitura Municipal De São João Dos Patos

ENDEREÇO: '• |
Avenida Getulio Vargas,'N®I135, Centro, 65665000

N° 0725404/2021

PROCESSO N° 21030045003/2021

VALiDADE; 19/04/2024

CPF/CNPJ:
06.089.668/0001-33

MUNICÍPIO:
São João dos Patos - MA

CARACTERIZAÇÃO DA FONTE DE SUPRIMENTO
1

BACIA HIDROGRÁFICA: Bacia hidrográfica do rio Parnaíba
MANANCIAL: AqüíferoFormação Piauí

MUNICÍPIO; São João dos Patos - MA

•I ELEMENTOS DA AUTORIZAÇÃO
i , '

FINALIDADE DO USO DA ÁGUA: Abastecimento público

LATITUDE: 6° 25'31.0"

LONGITUDE: 43M3'5c .0"

São Luís - MA 19 de abril de 2021''

0725404/2021

PONTO DE CAPTAÇÃO

Diego Fernando Mendes Rolim
Secretario

Matrícula: 807459-2

Rafael Ferreira Maciel
Secretário Àújurtio

Matricula: 875246-1

Autorização fundamentada nos artigos 43» do Decreto Federal n». 26.243, de 10de julho de 1934; 5® - inciso IV, da Lei 8.149 de 15de junho de 2004, regulamentada pelo
Decreto n' 28.008 de 30 de janeiro de 2012; 116» da Lei 5.405, de 08 de abril de 1992,regulamentado peloDecreto Estadual n». 13.494, de 12de novembro de 1993, e 49»-

I incisoV, da Lei n». 9.433, de 06 de janeiro de 1997.
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' GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicíonantes

Processo n®21030045003/2021

35

1. Fica autorizada a Prefeitura Municipal De São João Dos Patos, inscrito no CNPJ sob o n® 06.089.668/0001-33
proceder à construção de urh (01) poço tubular, localizado no Povoado Ceritendas, Zona Rural, município de SãoJoão
dos Patos/MA. A água se destina á Abastecimento público;

2. As Coordenadas geográficas do ponto de captação são: 06''25'31,00"S e 43'43'53,00" W;
3. As exigências e rècornendações apresentadas encontram embasamento legal no Decreto N® 34.847, de 14 de

Maio de 2019; ^ |
4. Esta Autorização de Perfuração tem validade de 03 (três) anos, a contar da assinatura da mesma;
5. A Autorização para Perfuração do Poço Tubular Profundo não confere direito de uso da água captada, des

forma, tão logo as obrasjde perfuração estejam concluídas, o requerente deverá solicitar Outorga de Direito de Uso de
Recursos Hídricos à SEMA; | , i

6. A construção do Poço Tubular Profundo deve ser realizada pela empresa construtora cadastrada na Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais e informada no processo:

7. Quando da solicitação da Outorga deverá ser apresentada a Declaração da Empresa que perfurou o poço;
8. A construção do poço deve ser executada de acordo com essas Especificações Técnicas e as normas da ABNT:

NBR-12212/2006- Projeto de' Poço para Captação de Água subterrânea e NBR-12244/2006-Construçâo de Poço para
Captação de Água Subterrânea; {

9. No poço deve ser instalado dispositivo de acesso para o monitoramento freqüente dos respectivos níveis estático,
dinâmico e vazão; j

10. A SEMA poderá acompanhar as etapas de construção e desenvolvimento do poço tubular profundo.

Página: 1
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GOVERNO PARTICIPATIVO
^Prt^dtun Mun2cf^(cfcSio^olo <lofPatos-MA

- PROJETO-
I

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE

ÁGUA, NO MUNICÍPlb DE SÃO JOÃO DOS PATOS MA.
-PROPOSTA SlCOljiV N° 051935/2019.
(COMUNIDADE BENEFICIADA: POVOADO CONTENDAS)

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro - CEP 65.665-000

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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ISRÈCIFICACAO TÉCNICAS ERECOMENDAÇÕES :DE EXECUCAÕÍDÊiSERVICOS.

Riibftc;i

IMPLANTAÇÃO! DÉ SISTEIV1A SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO
município de SAO JOÃO DOS PATOS - MA.

LOCALIDADE
I I

COMUNIDADE BENEFICIADA: POVOADO CONTENDAS

HISTÓRICO !

' 'l '
O devassamento dò território teve por base a presença de po-voadores de município vizinhos. Embora
predominando na regi-ão vastos campos, usados no verão para a pecuária, existem terras propícias à lavoura e ao
extrativismo vegetal.' | '
Ocrescimento da povoàção foi lento, em todos os aspectos, haja vista a pobreza da área, agravada pela
inexistência de estradas, ^dificultando oacesso à mesma.
Apenetração de novos,habitantes foi de pequena monta, não possibilitando que as atividades expioradas se
destacassem. Oconiérció não apresenta expansão, restando apenas a pesca no período de inverno, nos campos
alagados, como principal'melo de subsistência.

I 'l
OBJETIVO 'l|

Oobjetivo éde impiantarjo sistema de abastecimentos de água no município de Parnarama-MA, para controle de
doenças eoutros agravos com afinalidade de contribuir para a redução da|mGrtalidade provocada por doenças de
veiculação hídrica epara.ó aumento da expectativa de vida eda produ-tividáde da população.
Com a manutenção jdesses sistemas pretende-se fundamentaimen-te controlar e prevenir doenças; implantar
hábitos higiêni-cos ná população; facilitar a limpeza pública; facilitar práticas esportivas; propiciar conforto, bem
estar e segu-rança; iaurnentar a esperança de vida da população; aurnentar a vida média pela redução da
mortalidade e aumentar avida produtividade do indivíduo.

I 'I
NORMAS GERAIS ; 1

Os empregados da Empresa quando presentes no canteiro de obras deverão estar devidamente uniformizados e
com equipa-mentos de segurança individual, como capacetes, botas apro-priadas, luvas, etc.
Aempresa responsável ['pela construção do poço tomará todas as providências necessárias para prevenir
acidentes com pre-juízos á terceiros, como isolamento da área de trabalho e outros.
Os materiais a serem lapliéados na manutenção e limpeza de poços no muriicípio de Parnarama-MA, como tubos,
filtros, pré-flltro, guias centralizadores, fluido de perfuração, aditivos do fluido, dispersante de argiias, cimento,
cloro e outros, que são considerados como permanentes, deverão ser novos e obrigatóriamente devem estar no
local da obra antes do' Inídjo dos serviços. '
Aempresa deverá permitir a fiscalização dos serviços por parte do representante do contratante, dando a este
todas as informações |soÍiçitadas, mantendo no locai oresponsável técnico para resolver questões sobre oserviço
de manutenção.
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INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo definir e especificar os detalhes técnicos para os serviços
poços tubulares, para ajcaptação de águas subterrâneas objetivando as construções de
abastecimento de água. |

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
' I

Aempresa contratada pára execução dos serviços supracitados ficará obrigada a dar andamento conveniente aos
trabalhos, de acordo com a presente especificação, bem como executá-los dentro do máximo rigor técnico,
tomando-se por base aslnormas da ABNT que tratam de projeto e construção de poços tubulares (NBR-12212 e
NBR 12244).

' I

Ocronograma físico-;financeiro da obra, apresentado nas propostas das firmas ücitantes, deverá conter a previsão
do início de cada uma dás etapas de constmçào do poço, sendo que nenhuma delas poderá ser iniciada sem a
presença e/ou autorização dafiscalização.

I

A empresa contratada deverá manter em supervisão permanente à obra^ profissional técnico de nível superior,
qualificado de acordo com o CREA, conforme Decisão Normativa do,CONFEA n.° 059 de 09/05/97, com
capacidade de fornecer explicações e atender qualquer solicitação da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL. O
referido técnico deverá assinar o Registro Diário de Perfuração do Livro de Ocorrências previsto no item 3.5.
A(s) equipe(s) de perfuração empregada(s) pela empresa para execução dos serviços contratados deverá ser
constituída por operáriosltreinados e habilitados e porsondador de experiência comprovada. Não será permitida a
substituição de pessoal sem autorização expressa da fiscalização.
Toda a equipe deverá utilizar, durante todas as horas de trabalho diário, fardamento e equipamentos de proteção
individual (EPl) tais como |capacetes, luvas, cintos de segurança, botas, máscaras, etc.
Aempresa contratada ficará obrigada a substituir, poroutro de mesma função, qualquer funcionário integrante do
pessoal da obra, quando a fiscalização assim solicitar, devido a má conduta profissional, imperícia ou
descumprimento das especificações aqui previstas.
Afiscalização poderá Irejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituição de quaisquer equipamentos, serviços e/ou
materiais, que não considere adequados ao bom andamento da obra de acõrdo com a presente especificação ou
com as normas vigentes. 1
A substituição dos rnateriais e/ou equipamentos, durante a realização da obra, só poderá ser efetuada, pela
empresa contratada, rnediánte aautorização expressa da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL.
Quaisquer danos que ocorram a bens móveis ou imóveis, bem como ao meio ambiente, resultantes de imperícia,
imprudência ou negligência na execução dos serviços serão de responsabilidade única e exclusiva da empresa
contratada, devendo a|mesma responder por eles.
Caberá a empresa contratada todo e qualquer registro, licença ou autorização, junto a órgãos públicos ou técnicos,
municipais, estaduais pu federais, necessárias àrealização da obra, de acordo com a legislação em vigor.
Aempresa contratada ficará obrigada a apresentar, mediante solicitação 'da PREFEITURA MUNICIPAL, mesmo
depois da construção do poço, quaisquer informações e/ou documentps compiementares, 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.
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 ai vedação desses horizontes, bem como, providenciar agentes desiníetantes ou outroí
materiais quevenham a ser necessários, paraeliminar a contaminação.
NO caso em que a empresa contratada venha a malograr na perfuração do poço até a mav
especificada, ou no caso me que tenha de abandonar o poço devido a perda de ferramenta ou'®

rOLHA n
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causa, o furo abandonado deverá, a expensas da empresa contratada,'ser preenchido com arpila e concreto
podendo remover oitubo de revestimento caso queira. Omaterial permanecerá sendo de sua p
ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL. Nenhum pagamento será feito'pelo poço perdido e
concretagem desse.' i
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. APREFÈITIJRA MUNICIPAL não pagará anova Instalação do canteiro de obras ou onovo furo gula.
Aempresa contratada será responsável pela remoção a destino adequado dos detritos resultantes da perfuração
do poço, bem comoidosirestos de materiais utilizados na construção do mesmo, Inclusive do fluído de perfuração
jáutilizada. ,
A empresa contratada e responsável pela garantia da qualidade dos materiais ernpregados e dos serviços
realizados e previstos neka especificação, especialmente contra defeitos de qualidade de tubos de revestimento e
filtros, devendo, se ocorrerem, serem corrigidos às suas próprias expensas.
A empresa contratada não poderá fornecer informações técnicas obtidas durante a construção do poço, ou
relativas ao andamerito dá obra, aterceiros, sem prévia autorização da fiscalização.

opriedade, se

INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ECANTEIRO DA OBRA
( *I

1

Apreparação dos acessos eplataforma para Instalação dos equipamentos Üé perfuração, transporte de ida evolta,
montagem e desmontagem do canteiro de obra é da responsabilidade daernpresa contratada.
Aempresa contratada sójserá considerada "instalada" eapta ao Início dos serviços após afiscalização constatar
na obra, a presença deiperfuratriz, equipamentos, materiais e ferramentas em quantidade e com capacidade
suficiente para assegurar a perfuração do poço até a máxima profundidade prevista e execução dos demais
trabalhos, de acordo bom a relação apresentada na suaproposta por ocasião do processo de licitação.
Aempresa deverá dispor dos equipamentos e materiais descritos abaixo, além de outras ferramentas, acessórios,
emateriais necessários à'|construçãü do poço: '
•Soda rotativa e respectivos acessórios com capacidade para atingir a profundidade de 350 metros no diâmetro
dei2y4". : i'|
•Bomba de lama tipo pistão ou centrífuga com capacidade mínima de deslocar o fluido de perfuração a uma
velocidade de 13 cmys rio diâmetro de 12 VV, eqüivalendo a uma descarga da ordem de llOmVh na boca do
poço. , ;| I
•Compressor de ar e respectivos acessórios, com de 350pcm e 15üpsl, com tubulação de descarga com
diâmetro Interno mínirrio de 3", tubulação de injeção de ar no diâmetro mínimo de 1 y4" (tubos de injeção de ar por
fora da tubulação de descarga).
•Conjunto motor-borhbaisubmersível e grupo gerador com quadro de cotiiando elétrico para teste de vazão do
poço- i
•Laboratório portátil parà controle de fluido de perfuração composto de, no mínimo, balança de lama, funil
viscosímetro de Marsh, kit' para medição ou medidor de pH. i
•Medidor de nível eláricq de poço, com fio numerado em intervalo de 1,00 em 1,00 metro, com comprimento
mínimo de 75%da profundidade prevista para o poço.
•Tubulação de 1 Vz" para hescida de cascalho, em aço galvanizado.
Na Instalação dos equipamentos e canteiro da obra, a empresa contratada providenciará a construção do circuito
para ofluído de perfuração, com dimensões e declividades compatíveis com oterreno, com a profundidade e com
os diâmetros de execução |do furo. ,
O circuito de lama deverá ser constituído por, no mínimo, dois tanques sendo um de sucção e
decantação. Intercalados ho circuito deverão ser construídos mais dois pequenos tanque pt
velocidade do fluxo e fluido de perfuração deverão ser cimentados.
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Na instalação do canteiro deverá ser aberto pelo responsável técnico ou geólogo da empresa contratada e pela
fiscalização da PREIjEITURA MUNICIPAL um Livro de Ocorrências com páginas numerada esequenciadas, onde
serão anotadas todas as ocorrências diárias, comunicações entre a empresa contratada e a fiscalização. Nesse
livro deverá constar ò registro diário de perfuração, contendo as seguintes informações mínimas:
• Diâmetros da perfuração executada; ,
•Metros perfuradas éprofundidade total do poço no final de cada jornada diária de trabalho;
•Material perfurado;! j I
•Tipo de broca utilizado; j
•Composição da coluna''de perfuração;
•Tempo de penetração de haste (avanço de perfuração);
•Viscosidade, densidade! pH, eteor de areia do fluido de perfuração; , .
•Composição do fluido'de perfuração (volume utilizado nos tanques e poço, quantidade de Bentonita, aditivos,
etc.) . ;1
• Profundidade do fluído de perfuração no poço no inicio e fim de cada jornada diária.
Adisposição das ferramentas, dos materiais e equipamentos no local da perfuração deverá obedecer aos critérios
de organização e praticidade. ^ •
Ocanteiro deobras deverá ser isolado de modo a não permitir o acesso a pessoas não autorizadas.
Medidas gerais de higiene, proteção e segurança devem ser adotadas jpara evitar danos ao meio ambiente,
condições insalubresjou acidentes pessoais no local da obra.
Aempresa contratada permitirá a qualquer momento o livre acesso da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL
aos trabalhos e o proibira rigorosamente a toda pessoa que não tenha sido expressamente autorizada por esta
última, sendo que este deve serisolado de modo a não permitir o acesso a pèssoas não autorizadas.
Será de responsabilidade |da empresa contratada, avigilância do canteiro da obra. APREFEITURA MUNICIPAL não
se responsabilizará por i;oubos, subtrações ou atos de vandalismo que venham a ocorrer no canteiro de obras
durante aexecução dbs serviços. 1
Correrão por conta dá erppresa contratada todas as despesas com relação a seus operários ou de terceiros não
autorizados, com relação a acidentes de trabalho, devendo a mesma observar rigorosamente as normas vigentes
na legislação trabalhista e as da Previdência Social. j
Será de responsabilidade|da empresa contratada osuprimento de água eenergia elétrica necessárias àconstrução
do poço. Deverá amesma providenciar ainstalação de grupo gerador, quando necessáriò.
Após a conclusão dai obra aempresa deverá retirar do local, às suas expensas, toda e qualquer sucata e detritos
provenientes da construção do poço, deixando a área completamente limpa, reconrlpondo-a à sua condição
original. | i|

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
I I
I I

O projeto executivo de cada poço, objeto destas especificações, com relação à profundidade de completação,
quantidade, abertura è posicionamento dos filtros; trechos do espaço anelár aserem preenchidos por pré-filtro e
granulometria dos mesmos e intervalos de cimentação, só deverá ser definido a execução do furo guia e análise
granulométrica dos horizontes potencialmente produtores.
Aprofundidade 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 do terreno e a critério da
fiscalização.
Inicialmente, deverá ser executado o furo guia em diâmetro igual a 8 Vi pára coleta e descrição das amostras de
calha, e posterior definição do projeto definitivo do poço. Este furo, deverá alcançar a profundidade prevista em
cada projeto, podendo entretanto, variar a critério da fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL, e de acordo com
observado após a análise das amostras de calha o furo gula deverá ser alargado para o dü
objetivando a completação do poço.
Está prevista a colocação de até 25% de filtros, observado o disposto no sub-ltem 4.1.

folha n
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Ainda com relação ào que dispõe está prevista a cimentação dos intervalos de 0,00m a 10,00m pra o espaço
aneiar entre a parede do furo de 12
Oespaço aneiar asér preenchido por pré-íiitro, considerando odisposto rios sub-itens 4.1 eJLOfiJíerájseule-a—^
profundidade do poço tuliular subtraído do comprimento da cimentação.

PERFURAÇÃO

eto destas especificações deverá ser feita com perfuratriz do tipo roJativerpeÍG[^^,^D§o-deAperfuração do poço ob
circulação direta de fluxo
Durante a execução bo furo guia, deverão ser coletadas amostras das formações atravessadas a cada 2,00m de
avanço da perfuração e sempre que houver mudança de litologia.
As amostras referidas nb item anterior deverão ser colocadas em caixas numeradas, em ordem crescente de
perfuração. i ,
Após secagem, as amostras deverão ser mantidas no locai da obra è acondicionadas em sacos plásticos
transparentes, etiquetados com o intervalo de profundidade e identificação do poço, os quais deverão ser
posteriormente entregues|à fiscalização.
As amostras dos Horizontes potencialmente produtores deverão ser coletadas em maior quantidade para
possibilitar a execução da análise granuiométríca.
Acritério da fiscaÍização,i'poderá ser exigida acoleta de amostras também durante os alargamentos do furo.
Após cada etapa de perfuração ou de alargamento, deverá ser efetuada a medição da profundidade do furo, através
da descida do hasteamento ebroca de diâmetro aferido dentro do furo, na plresença da fiscalização.
Para constituir ofluido de perfuração empregado nos trechos aqüíferos api^oveitáveis será admitida autilização de
bentonina ou CMC (carboximetiiceiuiosesódida) com teor de pureza igual ou superior a 97% e grau de substituição
de 0,65 a 0,95. Ofluido be perfuração, salvo em situações especiais, deverá manter as seguintes características
básicas. '
•Viscosidade: 35 seg a 60 seg no funil Marsh
•Densidade: entre 1,04 ejl,14 g/cm^ ,
•PH adequado a utilização do CMC {da ordem de 8,5 a 9,0)
•Conteúdo de areia: rrienor que 3% em volume. |
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. ,
Durante a perfuração |o fluido utilizado deverá ter suas características tísico-químicas controladas constantemente
em função das variaçoes"|iitológicas encontradas eanotadas no registro diário de perfuração, sendo aferidas pela
empresa contratada, lia presença da fiscalização, quando da solicitação da mesma.
Aadição de produtos' quírriicos ao fluído de perfuração visando a correção| das características físico-químicas do
mesmo, só será perrriitida mediante a autorização da fiscalização e desde que não sejam produtos como óleo
diesel ou outras substâncias capazes de poluir oaqüífero. i
Poderá ser exigida a substituição ou tratamento do fluído de perfuração, quando suas características físico-
químicas apontarem]para ocorrência de danos ao aqüífero, diminuição da eficiência do poço, bem como
comprometimento do 'andamento conveniente dos serviços. :

I f|

MATERIAIS PARA COMPLETAÇÃO DO POÇO

FOLHA n

Opoço deverá ser revestjdo com tubulação em PVC, específica para revestimento de poços tubulares, nova, no ,
diâmetro de 6", com ponta ebolsa, roscável, nervurada, para aplicação em, qualquer profundidade, ou seja, tubo^
tipo REFORÇADO deiacordo com a norma NBR 13.604. Todas as varas devem ser do mespo fabricante/A
contratada deverá dispoi;] no canteiro da obra pelo menos 08 (oito) varas de tubos com
comprimento, além do restante dacomposição, para facilitar a elaboração do projeto executivo do
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Os filtros a serem utilizados deverão também ser do tipo REFORÇADO e obedecer a norma NBR 13.604. Deverão
ser filtros novos, em váras de 4,00m, adaptáveis aos revestimentos mencionados no item anterior, do mesmo
diâmetro, tipo e fabricante dos mesmos. As aberturas dos filtros deverão ser dimensionadas de acordo com a
granulometria do pré-fiÍtr'o definido em função da granulometria das formações aqüíferas aserem captadas após a
realização da análise grahuiométrica de areia.
O pré-filtro deverá ser constituída por cascalho quartzoso, de grãos subarredondados e arredondados, lisos e
uniformes, isento de[argiia e siite, com composição granulométrica definida em função da curva granuiométrica da
amostra do horizonté pro'dutor.
Dependendo da grahuiornetria das formações aqüíferas atravessadas poderá sernecessária a utilização de mais de
uma faixa granulométrica decascalho bem como defiltros com diferentes aberturas de ranhura.
Ocap de fundo (cap',fêniéa) ou ponteira utilizado na extremidade inferior da coluna de revestimento eocap macho
da extremidade superior, 'deverão ser de materiais compatíveis com os dos items 6.1 e6.2.
O material empregado como seiante para o isolamento de horizontes inclesejáveis do aqüífero e para proteção
sanitária deverá ser constituído porcaídade cimento puro.
Deverão ser usados centralizadores na coluna de revestimento. Tais centralizadores deverão possuir 03 hastes
verticais de 1" e 3/16", altura deõOcm, parafusos de 2", sendo totalmente galvanizados.

PROCESSO DE COMPLeIaÇÃO 00 POÇO
I

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 intervaioide colocação dos revestimentos, filtros, pré-fiitro, bem como o(s) intervaio(s) de cimentação
do poço. I
Adescrição das amostras de calha deverá ser feita por geólogo da empresa contratada, a quai fornecerá o perfil
iitoiógico do poço que deverá ser assinado por seu responsável técnico. '
Caberá à fiscalização, a aprovação expressa do perfil construtivo do poço a sersugerido pela empresa contratada
e assinado pelo responsável técnico da mesma.
O projeto executivo do poço, aprovado pela fiscalização deverá ser observado e executado integralmente, não
sendo permitidas modificações posteriores.
Acolocação da coiuría de revestimento (tubos efiltros) deverá ser feita de modo aevitar rupturas ou deformações
nos materiais que possarii comprometer suafinalidade ou a introdução do equipamento de bombeamento.
Deverão ser observadas ias orientações do fabricante dos revestimentos e filtros para correta utilização dos
mesmos. !
Nos rosqueamentos das varas de tubos cegos deverão ser utilizada pasta de silicone para garantir e estanqueldade
da coluna de revestirriento nos horizontes indesejáveis do aqüífero.
Ao longo da coluna he tubos e filtros deverão ser utilizados centralizadores, com espaçamento de 20 em 20m,
para que a mesma mantenha-se equidistante da parede do poço, faGiÍitandO|a descida do pré-filtro.
Acolocação do pré-filtro .cleverá ser feita em etapa única de modo a formar anel cilíndrico contínuo entre a parede
do poço e a coluna dé tubos efiltros.
Na colocação do préS-filtro deverá ser utilizado o processo de contra-fiuxo injetado de lama. Ocascalho deverá
descer por meio de tubulação guia de Vz" em aço galvanizado até 12,00 metros do fundo do poço. Amedida em o
pré-filtro for descendo, deverão ser retirados os tubos guias de duas ern duas varas, ou de 12,00 em 12,00
metros, paragarantia de uma perfeita acomodação do cascalho.
Oadicionamento de pré-fiitro deverá ser assegurado após a cimentação e desenvolvimento do poço através da
colocação de tubos de recarga de cascalho. y
Os trechos do espaço anéiar do poço acima do pré-filtro, edo espaço anelar entre otubulão eaparede do fur^
deverão ser cimentados cpm calda de cimento puro com densidade de 1,83 g/cm® de como asçrem preenchiptís •
totalmente. Acalda de cimento deverá descer pelo mesmo tipo detubo guia usado para o pré-íiitn
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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 ofabricante dos revestimentos eiflitros, 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 dèverá ser aguardado um período de 12 horas, que corresponde aproximadamente à cura da
cimentação anterior.' 1

' 1
LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO

Alimpeza do poço jdevérá ser efetuada com compressor de ar, instalando-se abase do tubo de descarga a
02(dols) metros do fundo do poço. Obombeamento serácontínuo até a completa remoção dos resíduos do fluido
de perfuração ; j
O desenvolvimento deverá ser executado através do método de "air-llft", tendo-se o cuidado de não se colocar o
tubo injetor na frenteldos|flltros. Deverão ser feitas etapas de bombeamento de 30 (trinta) minutos, alternadas com
paraiizações de 10, (dez) minutos objetivando-se provocar o fluxo Ie refluxo da água do aqüífero. O
desenvolvimento deverá''ser completado com a utilização de agentes químicos dispersantes (pollfosfatos) para
facilitar a remoção das argilas.
A depender das características locais do aqüífero a ser explotado, poderá ser exigida a complementação do
desenvolvimento do poço com bomba submersa.
Odesenvolvimento será;|conslderado 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 elímpida. ' i|
Os exames de turbidez e conteúdo de sólidos serão realizados por laboratório idôneo.
Durante o desenvolvimento deverão ser medidos os valores de nível jestático, nível dinâmico e vazão de
bombeamento do poço.

TESTE DE BOMBEAMENTO ERECUPERAÇÃO

Oequipamento utillzaljo para teste de bombeamento deverá ser uma bomba'submersa, dimensionada para vazão
superior ade produção do| poço, estimada em 15 m^/h; ou ainda compressor de ar de alta potência.
O testa de bombeamento só poderá ser Iniciado após o término da etapa de desenvolvimento com bomba
submersa que resultar na produção de água fora das características estabelecidas no iterh 8.4.
A empresa contratalia .deverá fornecer tubulação de descarga necessária ao escoamento da água do
bombeamento de modo qile não haja possibilidade de Interferência no teste.'
Na Instalação do eqúlparnento de bombeamento para teste do poço, dèverá ser colocada tubulação auxiliar
destinada a medir os níveis de água durante o bombeamento e a recuperação.
Amedição 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.D00l/h. Caso contrário as vazões deverão ser aferidas
através do método de medjdor de orifício circular. i
Atubulação de descar^ga d'água deverá ser dotada de válvula de regulagem sensível ede fácil manejo, permitindo,
assim, controlar emanter constante avazão nas etapas de bombeamento. ^
Antes de Iniciar o bombeamento, o operador deverá se certificar de que o nível em que se encontra o poço é
realmente onível estático.: |
As medidas do nível d'água no poço devem serfeitas com precisão centimétrica.
Aempresa deverá dispor de equipamentos necessários para garantir a continuidade da operação durante o período
do teste. ; I'. ;
Deverá ser executado testèjde vazão contínua, com duração mínima de 24 horas, sendo otempo Mal definido
fiscalização. Avazão de bombeamento poderá ser redefinida pela fiscallzaçb, após observar ox^^envolvipíé^
do poço.

oVo
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As medidas de nível de água no poço, durante o bombeamento, devem serefetuadas nas seguintes freqüências de
tempo, a partir do início ijo teste:

Período (MIN)
0-10

10-20

20-50

50-100

100-500

500-1000

1000-em diante

intervalo de leitura (MIN)
1

2

i5
10

iso
.60

100

FOLHA n°_ 45

Rubric.i

Durante o teste, umà vez terminado o bombeamento do poço, deverá ser imediatamente iniciada a medição de
recuperação de nível; com freqüência idêntica a do item anterior.
Oresultante do teste dè produção do poço deverá ser apresentado em modelo fornecido pela PREFEITURA
MUNICIPAL, totalmente é corretamente preenchido e assinado pelo responsável técnico pelo poço da empresa
contratada. i 'I

SERVIÇOS COMPLEiyiENTARES

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 serdesinfetado com solução de cloro.
Asoiüção de cloro, lutiljkda na desinfecção do poço tubular deverá estar em concentração tal que, quando
aplicada, se obtenha|no poço um residual de 50 mg/l de cloro livre, devendo permanecer em repouso durante 2
(duas) horas, no mínimo: !e bombeado por 8(oito) horas para retirada do material.
Quarenta e oito horas após a desinfecção do poço deverá ser feita a coleta de amostras da água para exames
físico-químicos ebacteriológicos, na presença da fiscalização. Para tanto, ópoço deverá estar com descarga livre
por um tempo mínimo de 'duas horas.
Deverão ser coletadas duas amostras, uma para cada tipo de exame de qualidade da água (físico-químico e
bacteriológico), aserrealízado elevado para um Laboratório Idôneo. |
Após concluídas todas as etapas de construção etestes de produção do poço, o mesrrio deverá ser lacrado com
cap parafusado, de maneira aimpedir atos de vandalismo até sua utilização'|definitlva. ^
Uma vez concluídos todos os serviços do poço, deverá ser construída uma laje de concreto (traço 1:2:3), com
1,00 metro de lado, envolvendo otubo de revestimento. Alaje deverá ter deçllvidade de 2%, do tubo para aborda e
fornecer um ressalto periférico de lOcm sobre a superfície do terreno.

i i ' •
CONCLUSÃO ERECEBIMENTO DO POÇO I

Somente será passívei |de recebimento provisório o poço que tiver as fases construtivas aprovadas pela
fiscalização de acordo com oprojeto definitivo. Constituem motivos para o não recebimento do poço:
a) Não cumprimento do p'ijojeto executivo do poço; '
b) Não introdução no espaço anelar do volume de pré-filtro calculado no seü projeto executivo;
c) Perda do poço pori deficiência operacional ou do equipamento durante a' perfuração não tendo sido atingidos a
profundidade ouo diâmetro aqui previstos; !
d) Isolamento inadequado'|do aqüífero superficial e/ou aqüíferos indesejáveis;
e) Deficiência de produção de água decorrente de má conclusão do poço; '
f) Turbidez superior a5,00 UNT ou produção de areia superior a 10 (dez) mó^.
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g) Golapso do poço.TorTipimento de revestimento, infiltração pelas luvas do revestimento;
h) Não atendimento às obrigações legais;
i) Falta do relatório técnica do poço como especificado;
j) Não atendimento destas especificações técnicas.
Orecebimento provisório do poço, se dará após a apresentação, pela empresa contratada
que deverá incluir o preenchimento dos modelos da PREFEITURA MUNICIPAL de Relatório do Poço, Perfis
Geológico e Construtivo'lJo Poço eTestes de Produção e Recuperação, contendo todas as informações colhidas
durante os trabalhos' deiconstrução do mesmo. Neste relatório deverão constar, ainda, no mínimo, as seguintes
informações: I '
•Identificação do poço;'I
•Coordenadas Geográficas e altitude doterreno;
•Perfis edescrição litotógica;
•Posicionamento e medidas detubos, filtros e centralizadores;
•Nível de pré-flltro e'cimentação;
•Planilha de testes de produção explicitando condições de exploração favoráveis em termos de NE, ND eQ;
•Análise físico-qüímica e' bacteriológica;
•Relatório da instalaçaoido poço, incluindo posicionamento da bomba, marca, modelo; características do quadro
elétrico e certificado de garantia dos mesmos;
•Termo de garantia dos serviços do poço.
Orecebimento definitivo ,clo poço só será efetuado seis meses após orecebimento provisório do poço. Aempresa
contratada será responsável pela garantia dos serviços na forma da Lei e nos limites destas Especificações
Técnicas. Orecebimento^ definitivo do poço não exime aempresa contratada da garantia' mínima dos serviços
válida para obras de engenharia.

FOLHA n'
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ESPECIFICAÇÕES DA BASE DE CONCRETO PARA RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO

A presente especificação contém informações e orientações sobre os materiais e mão-de-obra
que serão aplicadas ria construção da base de concreto armado com torre de 10 metros, para um
reservatório de fibra!|de vidro com capacidade de 10.000 litros'a ser construído nos sistemas
simplificados de abastecimento de água..

' i|
I,

SERVIÇOS prelIíminares
Inicialrriente deverá ser feito a limpeza manual da área de construção da base
preparando adequadamente o local para a locação da obra.
A locação] deverá ser realizada obedecendo às dimensões indicadas no projeto,
atentando ^para o esquadro e nivelamento da estrutu'ra, utilizando-se tábuas, sarrafos,
pontaleWijde madeira e linha de nylon de qualidades, prevenindo quanto a qualquer
deformação ou desnivelamento da locação, em prejuízo da estruturada obra.,

INFRA ESTRÜTURA
A escavação da vala será manual, na profundidade indicada no projeto ou a
recomendada pelos ensaios de sondagens do terreno.
O reatérro^manual de vala será nivelado e compactado, manualmente, com maço de no
mínimo'201<g, para melhorar a resistência do solo. I i
Será aplicado um lastro de concreto dclópico com p̂edra de mão na espessura de
lOcm, rejuhtado com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:5, com
objetivo deinivelamento da base da sapata.
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As sapat^ serão do tipo direta, em concreto •estrutural,'fck-20MPA, Incluindo
lançannento e compactação com vibrador, moldagerri e montagem da ferragem e forma
de macleirite resinada.

CONCRETO ESTjRUyURAL DE VIGAS, PILARES ELAJE
Os pilares, vigas e laje, serão em concreto estrutural, fck = 20m.p.a. o concreto será
preparado| em betoneira, utilizando-se cimento Portland de qualidade e resistência já
comprovada em outras obras semelhantes, a compactação será com vibrador. Aareia
será íaváda, média a grossa, isenta de materiais argilosos ou vegetais em
decomposição. A brita será do tipo 1 e 2, também de resistência já comprovadas,
isenta de qualquer matéria orgânica. A ferragem deverá ser aplicada conforme projeto
estrutural jrecomendada pelo calculista, especificada na plantá específica, anexa. As
formas dos elementos citados, serão em folhas de madeirite resinada de 12mm,
espessurá|de 1", incluindo os sarrafos de amarração-j
Todos os materiais acima citados deverão, antes de serem aplicados, ser submetidos à
apreciação da fiscalização do contratante.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Aquisição,|e instalação da coluna de alimentação^em tubos, e conexões de PVC
roscávèl de 2". Os tubos deverão subir colados aos pilares e serão fixados a cada 2m
por melo de abraçadeiras metálicas através de parafusos e buchas.
Aquisição 'é instalação de braçadeira metálica para fixação da coluna de alimentação
(tubos e conexões PVC roscável de 2") à coluna do reservatório, incluindo parafusos e
buchas. ' ^
Aquisição é instalação de coluna da descida de distribuição em tubos e conexões de
PVC roscável de 3". Os tubos deverão descer colados aos pilares e serão fixados a
cada 2m por meio de abraçadeiras metálicas através de parafusos e buchas.
Aquisição é instalação de registro de gaveta de bronze DN 3" de acionamento direto
com cabeçote para saída da rede de distribuição, incluindo conexões.
Aquisição e instalação de registro de gaveta de bronze DN 2" de acionamento direto
com cabeçb para limpeza, incluindo conexões.
Aquisição e instalação de braçadeira metálica para fixação da coluna de distribuição
(tubos è conexões PVC roscável de 3") à coluna do reservatório, incluindo parafusos e
buchas] 1
Aquisição e instalação de reservatório de fibra de vidro de 15.000 litros, incluindo frete,
conexões F^VC roscável de 2" para alimentação e 3" para oextrávasor edistribuição. A
caixa deverá ser instalada sobre a laje e fixada à estrutura de concreto armador por
tirantes;metálicos de bitola apropriada para este fim.

SERVIÇOS CONIPLEWIENTARES '
Aquisição ,e montagem de escada tipo marinheiro (7|.00x0,60m), em aço CA-50 DN 1

V2" (12,5mm) sem pr|0teção, incluindo pintura anticorrosiva para que seja,feito a manutenção e
limpeza da caixa d*água. Para dar maior segurança, a escada será fixada ao pilar e a viga a
partirda viga montada à 3.80m de altura para dificultar o acesso de crianças a mesma.

! Caixa de alvenaria com reboco Interno e tampa removível de concreto
armado', pára proteção dos registros da saída da jtubulação de distribuição e de
limpeza]. ' ^ y

' Pintura em hidracor branco com fixador nos pilares, vigas e face inferior d^
laje será com três demãos de tinta hidracor branca com fixador.

, Ápós a conclusão da obra, será executada' a limpeza final, c
todas as sobras de materiais, para a entrega definitivaido serviço:

.0 «N .Ci'
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ESPECIFICÁÇÕES TÉCNICAS DO ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO BOMBA

Rubrica

A presente especificação contém informações e orientações sobre os materiais e mão-de-obra
que serão utilizados na construção do Abrigo do Quadro de Comando da bomba submersa, a ser
construído nos slsternas simplificados de abastecimento de água.

I \

SERVIÇOS PRELIMINARES ,
O local ondef|será construído o abrigo deverá ser limpo e preparado para a locação e

marcação da obra, útilizando materiais adequados a este serviço, como tábuas e sarrafos nas
dimensões índicacJas'Ino projeto em anexo.

SERVIÇO EMJERRA
Aescavação bas valas será com seção de 40x40cm, seguindo rigorosamente a locação e

o projeto. O fundo das valas será apiloado manualmente para melhorar a resistência do terreno. O
reaterro será comimateriaí retirado da escavação e apiloado manualmente.

FUNDAÇÕES] 1 ,
O alicercei será em pedra bruta de boa resistência com' argamassa mista de cimento e

areia, no traço 1:6. 0| baidrame também será em pedra bruta argamassada da mesma forma do
alicerce, porém utilizar-se-á tábuas como guias no alinhamento, nivelamento e prumada, conforme
projeto arquitetônico. ,|

Para dar mais sustentação à alvenaria, será construído luma cinta inferior e superior de
concreto armado fck=15mpa no traço 1:2:4, cimento, areia e brita. A seção será de 10x15m. A
ferragem será cornposta de 04 ferros corridos de 4.6mm e estribos a cada 25cm com ferro CA-60
de4.2mm. i 1

ALVENARIA ] ii
Será de tijolo'cerâmico de furos com dimensões do mercado. A parede terá lOcm de

espessura, com prurno, esquadro e alinhamento, em consonância com as normais técnicas. Os
tijolos serão assentados com argamassa mistade cimento e areia; no traço1:6.

COBERTURA] ']
A cobertura será de laje de concreto armado fck=15rnpa com acabamento nas faces

externas e interna; Ocapeamento superior será feito com argamassa de clrriento e areia traço 1.3.
Ainclinação deverá otedecer às dimensões do projeto.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ]
Será composto de quadro de distribuição com disjuntor monofásico, 1 ponto de luz interno

com plafonier e lâmpada econômica de 11w e 1 ponto com interruptor de uma secção e tomada
tipo universal, todos embutidos na alvenaria assim como os eletrodutos, que serão todos de PVC
rígido de Va". \ I

Será construído uma caixa de passagem de alvenaria rhedlndo 0,40x0,50m com reboco
interno e tampa removível de concreto armado. >

ESQUADRIA >

O portão de acesso ao abrigo será em grade (chapa dejferro DN 1/8") de 0,80mx2,10m,
incluindo guarnições, ferragens, proteção com zarcão e pintura em esmalte sintético. Ailuminação
e ventilação do prédio,! será feita pela grade (portão).

PISO

O contrapiso será em concreto não estrutural no traço 1:4:8 (cimento, areia
nivelado. O pisoserá em cimentado semi-áspero no traço 1:3 (cimento e areia gros
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REVESTIWIENT9
Todas aS| faces de parede e laje de cobertura parte interna serão diaplscadas com

argamassa de cirnento e areia no traço 1:3. O reboco será do tipo paulista no tra
areia, com espessura de 2,0cm, sem ondulações e fissuras.

SERVIÇOS CpWIPLEMENTARES
Será construícia uma calçada para proteção e circulação em volta do prédio e terá largura

de acordo com o| projeto, o piso será em cimentado seml-áspero no traço 1:3 (cimento e areia
grossa). > ,i

PINTURA • ;l
Apintura será|à base de hídracor com fixador, em três dèmãos nas áreas Interna e externa

assim como na laje face Interna e externa. Nas esquadrias apllcar-se-á proteção com zarcão e
pintura em esmalte sintético.

LIMPEZA EENTFjiEGA DA OBRA
Após a conclusão da obra, será executada a limpeza final, com retirada de todas as sobras
de materiais, para a entrega definitiva dos serviços.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO RAMAL DE LIGAÇÃO DOMICILIAR

' 'i '
A presente especificação técnica destina-se à orientação na etxecução de ligação domiciliar de
água, sem hidrômetró', a ser construído no sistema simplificado deabastecimento de água..

I i|
INTRODUÇÃO ;]

O ramal de ligação domiciliar, será executado com tubos e conexõès de PVC soldável de
20mm, com uma ;extensão média de 15m, devendo em algumas ocasiões serem alterados em
função da locação' dos imóveis na comunidade em relação à rede de distribuição.

MATERIAL DE FjíjkBRlCAÇÀO 1
Cada ramal deverá ser dotado de um colar de tomada dejPVC, comp diâmetro do trecho e

redução para 14", 'um'{reglstro de gaveta ou esfera de PVC no diâmetro de 14" e uma torneira de
ponta também de PVC de 14".

FUNCIONAMÉNTÒ
A torneira de ponta deverá ser Instalada em frente ao domicilio ou ao iado deste, conforme

a extensão do rarnal previamente estabelecido, a uma altura média de 1,00m do solo afixado em
uma estaca de madeira para proteção e estabilidade da mesma.,

escavação! i| 1
A escavação da vala para a Instalação do ramal de ligação domlclliár de água, deverá ser

no mínimo de 0,4Óm cie profundidade e largura Igual à ferramenta "enxadeco", aproximadamente
0,20m, deforma alpro

ATERRAMENTO;
O aterramento
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eger a encanação do Impacto causado por veículos pesados.

será executado manualmente com material da própria escavação, com uma
compactação adequada, de maneira que não danifique a encanação.

OBSERVAÇÃO I
AInstalação ej montagem dos tubos e conexões deverão seguir rigorosamente o projeto

arquitetônico, anexo ao projeto executivo.
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ESFÍ-ECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA; DE CLORAÇÃO

A presente especificação técnica contém informações dos matérias e mão-de ohra nue serão
utilizados e na instalação, operação e manutenção do clorador de pastilhas a ser instafedo'^no

J-üLHA n°

poço tubular, na saíiJa para a rede de distribuição a ser construído no sistema simplificado de
abastecimento de|água.

' 'i
INTRODUÇÃO I; ,

Oc!orador'de pastilhas foi concebido para operar em redes pressurizadas de até 7kgf/cm2,
para desinfecção de água potável ou indústria, utilizando pastilhas a base de hipoclorito de cálcio.

De fácil instalação, operação e manutenção, não requerem energia elétrica para funcionar,
utilizando a energia hidráulica da rede.

MATERIAL DÈ fJ^BRICAÇÃO
Oclorador|é produzido em aço carbono com revestimento'interno de resina especialmente

desenvolvida, resisterite a abrasão e ataque químico do cloro.
FUNCIONAMÈNTO

O funcionamento do clorador é através de "by-pass". A agua bruta entra no equipamento
sendo conduzida para uma "câmara de erosão" onde faz contacto com as'pastilhas dissolvendo-
as de forma homogênea, produzindo uma solução de cloro super concentrada, que será reinjetada
na rede, garantindo cioração contínua e precisa.

BAIXO CUSTO INICIAL I
0 clorador'tem baixo custo Inicial, isto porque na aquisição do equipamento, não haverá

investimento com bombas, tanques de misturas, cilindros de cloro' e dispendiosos equipamentos
de segurança. il

BAIXO CUSTO DÈ INSTALAÇÃO
Como funciona através de "by-pass", em minutos, se completa a instalação do

equipamento, nãoinecessitando de fios elétricos oou muitas tubulaçõese válvulas.
BAIXO CUSTO DÈ OPERAÇÃO

Não requei; mão de obra especializada. O tempo entre recargas pode ser de horas a dias,
sem necessidades de misturas ou diluições de produtos quírpicos, bastando que o operador,
utilizando EPIs abasteça com pastilhas de hipoclorito de cálcio o reservatório do equipamento.

MANUTENÇãId il j
Por não possuir partes móveis, não requer manutenção periódica, bastando uma simples

lavagem com água para eliminar os resíduos das pastilhas que eventualmente não tenham sido
dissolvidas. \
especificação: do| equipamento

Pressão máxima de operação: 7kgf/cm®
Vazão de água' através do equipamento: >_400!/h
Calibração da dosagem de cloro: através de ajustes da válvula de ajuste fino.

RECOMENDAÇÕÈS ||
Observar olsehtido do fluxo na instalação.
Observar sempre a vedação, toda vez que colocar novas pastilhas e garantir que não

exista escape de ar. -'j ' ' |
Apresentando tjesíduos não dissolvidos de pastilhas, lavar o interior do equipamento antes

de colocar novas pastilhas.
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS I

01 - Fechar válvulas de ajuste fino e válvula de isolamento instaladas antes e depois do/
TP35, respectivamente, depoisda bomba ter sido desligada. 1

02 - Abrir a válvula de descarga da tubulação de saída, (nunca feche tod
pois poderá haverum ;áumento de pressão no interior do equiparhento)
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03 - Retirar a| tampa superior do TP35, eliminar resíduos de pastilhas e lavar com água o
interior do equipamento.

04 - Recarregar com pastilhas de hipoclorito de cálcio e fechar a tampa, verificando a
estanqueidade. ' |

05 - Fechar a válvula de descarga.
06 - Abrir tota mente a válvula de isolamento.

07 - Abrir a válvula de ajustamento fino, retornando-a para a posição anteriormente
calibrada. ' '| '

08 - Obse^arjse não existe vazamento de água na tampa e
09 - Medir! o residual de cloro na água após alguns minutos. fOLHA n

I I
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1. Apresentação
Este estudo técnico refere-se as características hidrogeologicas da região do Povoado

Contendas, ho município de São João do Patos-Ma, onde será perfurado um poço tubular
profundo para produzir água para o consumo domiciliar dos moradores.

I
I 1

' .| I
2. Generalidades ,

I ;| I

2.1 - Localização

o Povoado Contendas situa-se há 8,0 km noroeste da cidade de'São João dos Patos,

com acesso pela MA-034 (mapa em anexo).
I I

' il
$ Coofie UniiPro

tftájír , £ni»mtf.i« báúeBÊi Ijudê „ _.. _ _ _ , _

^ ^i. íq! ' füi icLi rai

Coordenadas dò poço tubular a ser construído

06''25'46.39"S

43''43'43.05"W i

Elevação/cota: 362 m.

- o X

2.2-Clima i

O clima dairegional caracteriza-se por uma temperatura variável de 26 a 36 ®c com

temperaturas mais elevadas ocorrendo de agosto a outubro. A partir de novembro tem
início o período Ichuvoso, que estende-se até abril totalizando de 1400 a 1800 mm/ano,
quando então ocorre a recarga dos aqüíferos livres que afloram na região, como a

Formação CofdaV

<ó'i
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3. Caracterização HIdrogeológIca.

3.1 - Geomorfologia
I

1 '

Nesta área sob o aspecto geomorfológico, ocorrem pelo menos duas unidades de

relevo: o Pedipiáno Central do Maranhão com relevos em meio de chapadões e platôs nas
rochas de abrangência da Formação Itapecuru, lateritizada, com altitudes em torno de

200m. ' !
Os relevos residuais em mesas aparecem onde ocorrem os arenitos da Formação

Corda e Formação Pastos Bons com altitudes variando de 200 a 400 m.

3.2 - Geologia e Hidrogeología

No município de São João dos Patos, na região onde fica o Povoado Contendas,

ocorrem sedimentos das Formações Pedra de Fogo, Pastos Bons e Corda compostas por

arenitos, principalmente esta última, que são bons produtoras de água.
Na região;ocorre ainda o basalto da FormaçãoSardinha, que é um aqüífero fissural,

também pródutior de água de boa qualidade, mas em menor quantidade, do que a
produção dos aqüíferos porosos sedimentares.

4. Especificações Construtivas
I

i i

Considerando o que até aqui foi exposto nos itens anteriores, justifica-se a
proposição de perfurar um poçotubular profundodestinado ao abastecimentode água do
Povoado Contendas, com as seguintes características;

4.1 - Profundidade: 250m (Formação Corda)

4.2 - Sistema de perfuração: rotativo - lama de perfuração com os seguintes
parâmetros físico e químicos:

• iDerjisidade: 1,0 a1,2 g/cm^
• ;Ph7,0a9,0

• 'Viscosidade aparente 35 a 45 seguntos
4.3 - Diâmetro de perfuração: 12 1/4 polegadas

4.4- Diâmetro de revestimento: 6 polegadas

4.5 - Verticalização: além do nivelamento da máquina perfuratriz, colocação de 12
centralizadores, instalados a cada 8m - Tampa de fundo: extremidade inferior da

coluna e obturada com a tampa de fundo.

4.6 - Prélfiltro; utilização de areia quartzosa, lavada, bem selecionada, com
granulometria compreendida entre 1,19 e 2,38 mm, num total de 25 metros cúbicos.
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4.7 - Limpeza e Desenvolvimento:

Após à revestimento do poço será feito o desenvolvimento do mesmo durante o
tempo, que for necessário, para que não haja carreamento de areia ou de qualquer
outro material através dos filtros para dentro do| poço. Antes da operação do
desenvolvimento poderá fazer uso de dispersante químico, o qual deverá ficar em
repouso pelo tempo mínimo de 12 horas. O bombeamento deverá ser realizado
também e'm cada seção filtrantes, até alimpeza da água, obedecendo aseqüência
operacional do intervalo do primeiro filtro para o ultimo intervalo de filtro. Em função
do processo de perfuração e das características do aqüífero serão definidos os

I I ' •processos de desenvolvimento: Escovamento e |air-lift, oü ambos aplicados
alternádamente. Concluído o desenvolvimento deverá ser feita a limpeza final com

uso de compressor de alta pressão, realizando bombeamento continuo e
intercálações de pequenas paradas, até que a água apresente condições para teste
de produção, ou seja, isenta de sólidos e turbidez.
4.8 - Teste de Vazão:

' 'I IOempreendedor deverá dispor na obra de equipamjentos eaparelhos suficientes e
em condições de garantir a operação de testes durante no mínimo trinta horas. O

I I
equipamento de bombeamento deverá ser do tipo Bomba submersa, que atenda as
características de vazão e MCA estabelecida em | projeto, ou seja, que tenhaM I I

capacidade de extrair a vazão máxima do poço e ò maior rebaixamento do nível
' il

dinâmico.-

Junto corri o equipamento de bombeamento deverá,ser instalado uma coluna de
tubos 'de PVC, diâmetro M", para descida do medidor. Amedição do nível de água
deverá feita com medidor elétrico ou similar e com precisão centimétrica. A

tubulação de descarga deve ser dotada de válvula de regulagem sensível e de fácil
manejo, d; forma a permitir o controle e manutenção da vazãoconstante em regime
de bombé'amento. Aágua extraída deverá ser lançada auma distância mínima de 15
m a jusante do poço.

O teste de produção máxima deverá ter no mínimo 24 horas continuo ou até a
estabilização do nível dinâmico. A etapa de recuperação deve ocorrer logo em
seguida o|fim do teste de vazão máxima. Essa etapa só deverá ser encerrada após a
recuperação de pelo menos 90% do nível dinâmico. Na seqüência será realizado o
teste com vazões escalonadas, com duração mínima de 2h para cada etapa, sendo

I

que cadaetapa deverá representar40%, 60%, 80% e 100% davazão máxima. Oteste
de vazão será escalonado com 4 vazões.

4.9- Còletá de Amostras de Água: Antes do término do teste deverão ser coletadas
ii

amostras'de água para ensaios de potabilidade através de análises físico-quimicas e
bacteriológicas, contemplando todos os parâmetros descritos na Portaria de
Consolidação n^ 05 de 28 de setembro de 2017, Anexo XX, do Ministério da Saúdee
Resolução CONAMA 396/2008, feitas em laboratório independente acreditado. As
amostras'de água deverão ser entregues aos laboratórios e o prazo de entrega não

SÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ: 06.089.668/0001433

FOLHA n°_

deverá ultrapassar 24 horas para análise bacteriológica e 48 horas para análise físico-

química, após coleta das amostras.

4.10 - Acabamento: o acabamento do poço se compõe de todos os serviços
I

complementares à proteção e conservação do poço: a) Tubo de Proteção: Para os

Poços,construídos em tubos Geomecânicos, deverá ser instalada uma ponteira em

aço carbono, SCH20, com diâmetro maior que o revestimento e que possa garantir a

proteção da boca de poço contra eventuais impactos^ e que possa suportar o peso da

coluna do equipamento de bombeamento. Esse tubo será cravado e cimentado em
base de concreto e deverá ter tampa de fechamento'também em aço parafusada ou

soldada, t!) Laje de Proteção: Concluídos todos os serviços do poço, será executada
uma làje de concreto simples envolvendo o tubo de revestimento, de forma que o

mesmo fique 70 cm (setenta centímetros) no mínimo acima da laje. A laje de

proteção deverá ser executada, com espessura de 0,20 m e diâmetro de 1,2 m.Aface
superior da laje deverá um declive do centro para a borda.

4.11 Proteção Sanitária: colocação de argamassa de cimento, com traço de
cimento/areia = 1/3, para preenchimento do espaço cilíndrico entre a cota do terreno

nos primeiros15 metros de profundidade, ou mais sé for necessário.
4.12 - Deslnfecção: deve ser feita com produto apropriado (easy clean)

4.13 - Análises Físico-Química e Bacteriológicas: devem ser feitas com a amostra dai|
água rigorosamente representativa, portanto coletada com critério técnico

4.14 - Cornpietação: tamponamento, montagem do cavalete e Instalação da bomba
submersa com quadro de comando.

5. Conclusões

Para atender a demanda de água do Povoado Contendas um poço perfurado na

Formação Corda - um aqüífero de produção média a alta - Irá'atender o consumo
tanto em quantidade, como em qualidade, pois os poçosda região apresentam água
de boa potabilidade,quando produzidas na Formação Corda, comvazão média de 15
a30 mVhJ

São Luís -MA^ de nq)i/embro de 2020.

C J GoíMOgo -•
, / CRE//2e5-D , „ I , , I

Carlos Borromeu de Passos Vale

Geólogo - CREA 0265/D-IVIA
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Quadro de Composição do BD11

FOLHA n®

I 0»^iÍ.
Vltlw UL'

#PUBLICQ"'̂ h* '̂''

N' TC/CR

PROPOSTA SICONV:

051935/2019

PROPONENTE 1 TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPALDE SAO JOÃO DOS PATOS-MA

1

OBJETO
,

IMPIANTAÇAO de SISTEMA DEABASTECIMENTO DEAGÜA NOMUNICiPiO DÊSAOJOAODOSPATOS - MA.
II > '

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

CÕnstnJÔia deRedes deAbasteeimet:tò'de Agua, Coleta deEsgoto 1.1. . !
DESONERAÇÃO

Não

Conforme legislação tributária nninlcípal, 'definir estimativa <lg parcenlual da base de cálculo parao ISS: 50.00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e SVg): 5.00%

itens
1 I

Siglas % Adotado
1

Situação 1"Quártil Médio 3* Quartil

Administração Central ; AC 6,00% 1 - 3,43% 4,93% 6,71%

Seguro eGarantia | ' SG 0,75% i • • 0,28% 0,49% 0,75%

Risco ' .
1

R 1,00%
1
1 • 1,00% 1,39% 1,74%

Despesas Financeiras ' DF 1,15% j- , 0,94% 0,99% 1,17%

Lucro 11
1 1

L 7,64% 1- 6,74% 8,04% 9,40%

Tributos (impostos COFINS 3%! e PIS 0,65%) CP 3,65% 1 • 3,65% 3.65% 3,65%

1 1
Tributos (ISS, variável de acordo com^o municrpio) ISS 2,50%

1•
0,00% 2,50% 5,00%

Tributos (Contribuição Previdenciána
• 0% ou 4,5%• Desoneração) !

sobre a Receita Bruta
CPRB 0,00% OK

1 ••
0,00% 4,50% 4,50%

BDI SEM desoneração ' -
(Fórmula Acórdão TCU) . ; •

BDI PAD 25,00%
1

ÒK
1

20,76% 24,18% 26,44%

Os valores de BDIforam calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD =
(1+AC + S -hR* G)'íl + DF)'(1*Ü

{1-CP-iSS)
•1

Declaro para os devldo's fins que, conforme legislação tributáría municipal, a base de cálculo paraConstrução de Redes de
Abastecimento de Água, Coletade Esgoto, é de 50%, coma respectivaalíquota de 5%.

I .1

Declaro paraos devidos fins queo regime de Contribuição Prevldenclária sobre a Receita Bruta adotado paraelaboração do
orçamento foi SEM.Desoneração, e que estaé a altemativa mais adequada pára a Administração Pública.

Observações:

i í 11t

SAO JOAO DOS PATOS-MA 1 i

1

1
QuInta-felra. 26 de novembro de 2020

Local 1 1 Data 1 '

i

Responsável Técnico
Nome; JOAO BATISTA DE FREITAS SERRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL ,|
CREA/CAU: 111571740-5 '
ART/RRT: '.

Responsável Tomador

I I

27.476 v008 micro

Nome:.

Cargo:!
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MINISTÉRIO iDO''DESENVOLVIMENTO REGIONAL
I >1

COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

PLATAFORMA +BRASIL

N" / ANO DA PROPOSTA:,

051935/2019 i

OBJETO:

Implantação de Sistemade Abastecimento de água no municípiode São João dos Patos- MA.

FOLHA

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
Melhorar a qualidade de vida dosmoradores, oferecendo águade boaqualidade para o consumo humano comfornecimento
contínuo assim, asseguram a!redução e controle de doenças.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTAE OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
Assegurar o abastecimento de água, propiciando condições básicas de saúde pública à população de São João dos Patos e
promover a saúde e controle de doenças e agravos, comdestaque para a redução da mortalidade infantil.

PÚBLICO ALVO:

População de São João dos Patos.; i

PROBLEMA A SER RESOLVIDO: '

Aumentar o acesso a águapotável e reduzir os riscos à saúde promovidos pelo consumo de água não potável. Aumento da
capacidade produtiva local. ! '

RESULTADOS ESPERADOS:',

Diminuir os índices de doenças, taxa de mortalidade e aumentara renda da população. Incentivar atividades relacionadas à
produção agrícola. \ !

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:

22203

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: |
COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

1 1 '

CPF DO RESPONSÁVEL:' !
206.958.453-49

NOME DO RESPONSÁVEL:
JOÃO FRANCISCO JONES FORTES BRAGA

ENDEREÇO DORESPONSÁVEL:
Av Alexandre de Moura, n® 25 - Centro

' 1 1 i

CEP DO RESPONSÁVEL:
65025-470

Relatório emitido em 02/06/2021 15:03:23 Página 1 de 6



2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:

06.089.668/0001-33

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

município de sag joao do's patos
ENDEREÇO JURÍDICODOPROPONENTE:
AVENIDA GETULIO VARGASÍ 135
CIDADE:

SAO JOAO DOS PATOS

UF:

MA

CODIGO

MUNICÍPIO:
0919

CEP:

65665000

E.A.:

Administração
Pública Municipal

BANCO:

001 - BANCO DO BRASIL SA

AGÊNCIA:
0603-3

CONTA CORRENTE:

298050

CPF DO RESPONSÁVEL:;
265.716.413-72

NOME DO RESPONSÁVEL:

GILVANA EVANGELISTA DE SOUZA

FOLHA n®.

Ku urica

DDD/TELEFONE:

ENDEREÇO DO RESPONSAXEL:

PV CHAPADA BEM BEM S/N,POV. SÃO BELIZARIO SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, -

CEP DO RESPONSÁVEL:

65665000

Relatório emitido em 02/06/2021 15:03:23 Página 2 de 6



FOLHA n".

4 - DADOS DO EXECUTORA'ALORES

VALOR GLOBAL:

VALOR DA CONTRAPARTIDA: R$ 1.000,00

VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2019 R$ 250.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 1.000,00

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

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$0,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 27/12/2019

FIM DE VIGÊNCIA: 27/12/2022

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 1 2022

r

I I
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5 - PLANO DE TRABALHO FOLHA n".

Meta n®: 1

Especificação: Elaboração de Projeto Executivo.

Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor:

Início Previsto: 27/12/2019 Término Previsto:

UF: Município:

Endereço:

Etapa/Fase n**: 1 I
Especificação: Elaboráçâo|de Projeto Executivo
Quantidade:

1.0 UN

Meta n®: 2

Valor;

R$7.310,68

27/12/2022 Valor Global:

Início Previsto:

27/12/2019

!!' i.'.
ii 1.1 i

CEP:

Término Previsto:

27/12/2022

Especificação: Implantação desistema deabastecimento de água no Município deSão João dosPatos/MA.

Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor:

Início Previsto: 27/12/2019 Término Previsto: 27/12/2022 Valor Global:

UF: Município: CEP:

Endereço:

Etapa/Fase n":

Especificação: Implanàçâó' desistema deabastecimento deágua noMunicípio dèSão João dos Patos/MA

Quantidade:

1.0 UN

Valor:

R$ 243.689,32

Início Previsto:

27/12/2019 ri

i

Término Previsto:

27/12/2022

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

'7.310.68

R$ 251.000,00

R$ 243.689,32

R$ 251.000,00

MÊS DESEMBOLSO: Março ' ANO: 2020

META N°; 1 VALOR DA META R$7.281,55

DESCRIÇÃO: Elaboração de Projeto Executivo.

METAN": 2 VALOR DA META R$ 242.718,45

DESCRIÇÃO: Implantação Ide sistema deabastecimento de águano Município de SãoJoão dosPatos/MA.

VALOR DO REPASSE: , ; R$ 250.000,00 PARCELA N°: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

MÊS DESEMBOLSO: Março 'ANO: 2020

METAN": 1 VALOR DA META R$ 29,13

DESCRIÇÃO: Elaboração de Projeto Executivo.

METAN": 2 VALOR DA META R$ 970,87

DESCRIÇÃO: Implantação desistema deabastecimento deágua no Município deSão João dos Pátos/MA.
1

VALOR DO REPASSE: R$ 1.000,00 PARCELA N": 1

Relatório emitido em 02/06/2021 15:03:23 Página 4 de 6



r

I !

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO FOLHA ^<3

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Implantação de sistema de abastecimento de
[ águano Município de SãoJoãodos Patos/MA

NATUREZA DA AQUISIÇÃO:! Recursos do Convênio NATUREZA DA DESPESÃr44905í
Rithnr;»

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Av. Getúlio Vargas

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

UNIDADE: UN QUANT-IDADE: 1,00 V. UNITÁRIO: R$243.689,32 V.TOTAL: R$ 243.689,32

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Elaboração de Projeto Executivo. líihs;.
NATUREZA DA AQÜISIÇÃO:|| Recursos dp Convênio NATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Av. Getúlio Vargas, 135 mi
CEP: 65665-000 . UF: ^ | MUNICÍPIO: 0919 - SÃO JOÃO IPQS PATOS 11 jI[.
UNIDADE: UN QUANTpADE: 1,00 y. UNITÁRIO: R$7l'3ro,68 V.TOTAL: 'R$7.310,68

OBSERVAÇÃO:
1 r

9 - PLANODE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA' i

Código 1
j

Total Recursos Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de

Aplicação

449051 ; i, R$251.000,00 R$ 251.000,00 R$ 0,00 R$0,00

TOTAL GERAL: ; ; R$ 251.000,00

I I

I 1
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10 - DECLARAÇÃO

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

Pede Deferimento,

Local e Data i ' Proponente

111- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO
I Aprovado

Local e Data

Nome do Arquivo:

Concedente

(Representante legal do órgão ouEntidade

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

DECLARAÇÃO DECAPACmADE TÉCNICA.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

DECLARAÇAO DE CONTRAPARTIDA.pdf

Nome do Arquivo:

Convênio N" 8.368.00 - 2019.pdf

Publicação.pdf j j

Documentos Digitalizados do Convênio

FOLHA n". 6^



BDI; 25,00%

E.SOCIAIS: 112,86%
)POSTASICONVN'r Ò51935/2019

LOCAL: MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

PLANILHA RESUMO DO PROJETO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS-MA '

OBJETO: ÍMPLANTAÇAO deumsistemaSIMPUFICADO abastecimento deAGUA, no município desãoJOÃO DOS PAlbS -MA.
' I

REFERENCIA: BASE DE PREÇOS - SINAPI 09/2020 SEM DESONERAÇÃO

Rutjf ic

Tr-"
' ''IMÇÜANTAÇÃÒ DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNIDADE:;

BENEFiCtADA:í»OVOADÓ CONTENDAS : j li' i. i -
• - - - -• - - • j ...1 .....J ..ÍL2-2ií

META 01- Elaboração de Projeto Executivo.

- r^r^i -
. 1.0 vPROJETOTÊCMcoexecirrivo

• •• •• - • --«."g-iain .í

-•linr:
.IIL,!.!

META02- Implantação de sistema de abastecimento de água no Município de São João dos Patos/MA

IA
- jrrni—.PEWüfWÇAODEPOÇOTüBULAR, 1! 11 11 R» -1 147J9d.S0

1 1 \

2.0 '
• -y.ãl ^ r i V , || 11 '.ií, -

INSTALAÇÕES ELáTRJCAS-ENTRADADEEKÉRQlAOOSISTEMADAUMDADEOEeOMBEAMENTOjl'! , {| R» 6J7S,12 '

1 '

Í.0 , fTORREêl-EVADAEMCACOMCAaCAbÃaUAIOAOOUTROS i i . Í1' ti' IE2.3JS.Ú

i

4.0. .... . CERCA D EPRÓTEÇAO ' , 1 ' - " lli ?r R. IBASa.TS

l 1 .

5.0. . 'mPLANT ÍÇÂOOOASRIGO-BOMBAS/CLORADOnDEPASTILHAS. j|- j-|, R$ . 1SJ3TA1: 'j

1 1

0.0 UGAÇ&O DOilIClUAR 1 ' ' ! i' Rí 3JJSA1 '

l :

\'MM f; > ÍTOTÀL GERAL COM BÍDl''̂
.^v.. , . r .'v.u /A>

|R$g •.251.000,00

Valor total do orçamento em: duzentos e cinqüenta e um mil reais

! >
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{OPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DElSÃO JOÃODOSPATOS-MA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA.

REFERÊNCIA: S1NAPI - 09/2020 - MaranhãoSICRO.MA - 04/2020 - Maranhão

BDI: 24,23% '
' I

INC. SOCIAIS: 112,86%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA META 01

DACB r-An ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ASEREMBA&E COD. ITEM REALIZADOS , !

META 1 ELABORAÇÃO DO^ROJETÓ TÉCNICO EXECUTIVO

1.0 SERVIÇOS DE RRÍWETO TÉCNICO EXECUTIVO

ÇPU.I-METAOI 1.1 PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO

folha n"

Rubric

• CUSTO ' CUSTO

UNID QUANT. UNITÁRIO SEM UNITÁRIO COM TOTAL COMBDI
I BDI BDI

UNID 1,00 R$ 5.848,54 RS 7.310.66

TOTAL DO ORÇAMENTOlCOMiBDr25.00%=

' R$7.310.68

RS 7.310,68'

RS 7.310,68

-R$ 7.310.68]



PREFEITURA' MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS-MA
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NO MUNICÍPIO DE SÃOT
SINAPI - 09/2020 - Maranhão SICRO.MA- 04/2020 - Maranhão

folha n°

Rubrica

I «

PLANILHA DE COMROSIÇOES DE CUSTOS UNITÁRIOS

;metaoi ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO :: ous

CPU.1.META01 PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO UNID

' CUSTOS COM RECURSO HUMANOS Z]

Mcoordenaçâo geral SALARIO MENSAL HORAS MENSAL

139.32 696,62

; 1
itequipe técnica \

1 _&ALAno mensaiTT
2. P9B19 ENQEWSRO ENCARREGADO PELO f) RS 11.941,82 t

Horas ménsaí:]
1120 h» 1

,vaIor>orhT1
1RS p:: !1.99,821 H 1 10.0000 99,62 895,15

1 1 ! I 1 !

3. P9814 TÉCMCOOPERACIONAUCADIST/^ IRS 1.286,68; (129 hs t •,RS f;. i ,10,711 H 10,0000 10.71 107.14

'1 t t í V . i f III'

4. P9949 TEOJCO EM TOPOGRAFIA •RS 3.128,201 '1120ht .. 1 1 RS,1• 1 26,061 H 10,0000 26,05 280.52

1 1 1 f:.. 1 S III .rsisírt

5. P9950 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA [RS 1.841,40; .120 hs ! IRS i -1.16,361 H 10,0000 15,35 153,45

1 i . ! S . i i: «(.L .!

I TOTAL RECURSO HUMANOS SEM BDI» R$

TOTALRECURSO HUMANOS ENCARGOS SOCIAIS 112,86% - R$
lij BDI 24,23%= R$

iTOTAL RECURSO HUMANOS tBDI + ENCARGOS S0C1AIS= RS
I • i~

' CUSTOS DEsTRABALHOS DE CAMPO

Htrabalhos de levantamento de dados em campo.

m

2.212,88

2.497,46

536.18

5.246.52

6. E9093 VEICULO LEVE DE PASSEIO H 48,7745 23.70 1.156,15

7. M0039 GASOUNA L 100.0000 3,70 370,26

8. E9561 APAPPlHOGPS SIMPLESOPERAÇAO H 20.0000 3,43 66.65

9. E9S53 TEOOOUTO OU ESTAÇAOTOTAL H 20.0000 3,33 66.50

1

TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO SEM BDI = R$' 1.661,56

1 1j BDI 24,23% = RS
1

402,60

; TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO + BDI RS 2.064,16

MV LOR HINALi-iPROdETOTÈCNICO EXECUTJVg^Sijl ÍÍ7.310,68 :!•-....



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DESAOJOAO DOS PATOS-MA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÃGUA, NO MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS - MA.
REFERENCIA: BASE DE PREÇOS «SINAPI09/2020 SEM DESONERAÇÃO >

BOI: 25,00% '
E.SOCIAIS: 112,86»

PROPOSTA SICONVN*: 051935/2019
LOCAL: MUNICÍPIO Oe'sÃO JOÃO DOS PATOS-MA

FOLHA n" 6^

Rubri

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

COMUNIDADE BENEFICIADA: POVOADO CONTENDAS

CPU1

CPU.2

CPU.1

côo. DISCRIMINAÇÃO DOS S^VIÇOS ASEREM REALIZADOS
I >1

"liOilüZPERFtlRAÇAòrDEPOÇOjTUBUÍARt

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1

1.1.2

1.1.4

1.2

1.2.1

3.1

PLACA irCICATIVA DA OBRA

I I
mobiuzaçAo e desmobiuzaçAo de maquws e eoupamentos

I j
ADMINISTRAÇÃO DAOSRA

I í|
SERVIÇOS DEPERFURAÇÃO

PERFURAÇAo de poço INCLUIJOO ESTUDOS hdrooeolOgicos e
GEOFiSICOS PARALOCÁçAo DEMANANCIAL • TIPO METASSEXHMENTO.

AQLISIÇAO E IHSTALAÇAO de LNDADEOE eOMBEAMENTO COM
EOUPAMENTOS MONOFASICOS

I^TpRREELEVADAEM.CA COM^CAOUD^OUA 10.000 UTROS"

UNID QUANT.

m2 6.00

LIO 1,00

MES 6,00

uSuao' TOTAL SEM BOI TOTAL COM BDI

i

16S.OO ' RS 206,29 RS

3212.80 RS 4.016,00 RS

2008,00 RS 2.510,00 RS

405.88 RS 807,35 RS

5.500.10 RS 6.675.12 RS

:i18:05J,?4~RÍ .147.W1.60 60 SS*.

1.320,00 RS

3.212,80 RS 4.016,00 1,6SH

12.048.00 RS 15.060.00 6. 8%

1.650,00 5H

101.470,94 RS

:S.S00.10_ HS^

5.900.10 RS

r6i'JT27«trBs'

126.637,50 92 C9H

6.876,12 2,92% \

6.879.12 2. 2%

Z82J39.'4377r"21 48%.

SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI S6524 3.1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO
1 1

na 100.00 2,18 RS 2,73 RS 218.00 RS 273,00 0, 1%

SINAPl S9063 3.1.2
i 1

LOCAÇAO DEobra J rede OEAGUA ou ESGOTO M 600,00 3,01 RS 3,76 RS 1.808,00 RS 2.256.00 0. 13%

SINAPI 935M 3.1.3
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADBRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO4 MM. INCLUSOPISO AROAMASSATRAÇO 1:6 (CIMENTOEAREIJ^ 1 m2 24,00 583,94 RS 729.93 RS 14.014,56 RS 17.518.32 7, 9%

CPU6 3.1.4 SO^CIAOEM A PERCUSSÃO

! '1
m 20.00 180.00 RS 225,00 RS 3.600.00 RS 4.500,00 1,85%

3.2
1

SERVIÇOS EM TERRA {

SINAPl 93358 3.2.1
! I

ESCAVAÇAO manual de POÇOS ECAVAS de FUNDAÇAO EM SOLO mS 10,78 52,45 RS 65,56 RS 564.36 RS 705,43 0 !9%

SINAPI 83352 3.2

3.3

1 1̂
REATERRO EM VALASIP0Ç0S/CAVAS DE FIWAÇAO COM SOLO
PROVEMENTE DAS ESCAVAÇÕES

1 '1
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

m3 10,00 19,44 RS 24,30 RS 194,40 RS 243,00 0 10%

SINAPl 95241 3.3.1 LASTRO DE COMCRETo! PREPARO MECAMCO
1 i 1

fn2 12,00 20,28 RS 25,35 RS 243,36 RS 304,20 0,'l2%
1

SINAPI 91007 3.3.2

1 II
FORMA TABUA ?/ CONCRETO EM FUTOACAO O REAPROVEITAMEKTO .

1 1
m2 10,00 9.75 RS 12,19 RS 97,50 RS 121,90 0,05%

)
SINAPl 92762 3.3.3

1 J
ARMAÇÃO DEARMACAO ACO CA-50 P/1.0M3 DECONCRETO KG 60.00 7,48 RS 9,35 RS 448.80 RS 561,00 0^3%

1 94965 3.3.4 CONCRETO FCkL2SMPA. VIRADO EM BETONEIRA. SEM LANÇAMENTO
1 '1

1113 2,50 357,50 RS 440.85 RS 893,75 RS 1.117Í0 0 16%

SINAPI 92S74 3.3.5
1 1

LANCAMENTO/APUCACAO MANUALDE CONCRETO EM FLTCIACOES (n3 2,50 23,03 RS 28,79 RS 57,58 RS 71,93 0 13%

nm



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS-MA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE UMSISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NOMUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS-MA
REFERENCIA: BASE DE PREÇOS -SÍnapi 09/2020 SEM DESONERAÇÃO

BDI: 25,00K I ij
E.SOCIAIS: 112,86» í|

PROPOSTASICONV N*: 051935/2019 ';
LOCAL: município DÉ SÃO JOÃO DOS PATOS-MA

'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

COMUNIDADE BENEFICIADA: POVOADO CONTENDAS
I

FOLHA n

K U

CÓD. ITEM -DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOSASEREM REAUZAD03 UNIO QUANT.
CUSTO,

UNTTÃRIO
SEM 801

CUSTO UNITÁRIO
COM BDI

TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

I
3.4 SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA

SINAPI

SINAPI

'I

SÍNAPI

82S08

92762

S4S6S

92674

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.S

3.6

3,5.1

! I
MONTAGEME DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARESE
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÃREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU ,,,,
IGUAL A 0.2S M', PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA I^SINADA.2 UTIUZAÇÕES.

MONTAGEM EDESMoÍtAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMEWTO COM
GARFO DE MADQRAi PÊ-DIRBTO DUPLO, EM CHAPA DE MAOBRA M2
RESINADA,8 UTIUZAÇOES.AP_12/201S

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM AREA
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M', PÉ-DIREITO SIMPLES. EM MADBRA M2
SERRADA, 4 UTIUZAÇÔES

ARMAÇÃO DEARMACAO ACO CA-5Ü P/1.0M3 DECONCRETO

CONCRETO FCK-2SMPA VIRADO EM 6ETONEIRA. SEM ÜVCAMENTO

I 'I
LANCAMENTO/APUCACAO MANLIAL DE CONCRETO EM FUWACOESI I
QUADRO DEPROTEÇÃO DEBOMBA

KG

m3

QUADRO OEPROTEÇÃO PARA QUADRO DECOM/UOO E MEDIÇÃO(1.70 X ,
1,70)M

2S,60

6,76

25,00

4,00

4,00

17S.12, F» 216.90 R3

109,24 I RJ 13S,S$ RS

52.95 I RS

7,48 RS

357,50 j RS
23,03 RS

66,19 RS

9,35 RS

446,68 RS

26,79 RS

3316.00 RS ' 4,145,00 RS

4.433,07 RJ

357,94 RS

167,00 RS

1.430,00 RS

92,12 RS

3.6 reservatório!

4,1

.6.0,,

6.1

execução de reservatório elevado de AGUA (10.000UTROS) EM
CANTEIRODE OBRA,APOIADO EM ESTRUTURADE MADEIRA

..CERCADE PROTEÇÃO?
j

CERCADE PROTEÇÃO

I I
CERCACOM M0LRÓE3 DE CONCRETO, RETO, H>3.00 M, ESPAÇAMENTO
DE 2.S M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 ROS OE ARAME OE AÇO OVALADO m
15X17• F0R1£CIMENT0 E INSTALAÇÃO. AF_0Sr2020

I ||
PORTÃO EM TUBO dÉ'aCO GALVANIZADO OtN 2440/fBR S5B0, PAINEL
UMCO, DIMENSÕES 1,0X1,6M.

JMPLANTÃÇÃO'DO'ABRIGO rBOMBAS/CLORADÓR DE PASTÍLHAS7
i ' I

SERVIÇOS PREUMINARÉS

1,00 8050,00 RS 10.062,50 RS 8.050,00 RS

nr^nr-" --nRs'- J 6.711,00_RS:."

400,00 37,04 RS 46,30 RS 14.816,00 RS

1,00 895.00 I RS 1.118,75 RS 835,00 RS
zdczil: íOiic?zrz^R$izz:i6.9S9;3oZM;

98524

99063

' I
5.1.1 LIMPEZA MANUU. DO TERRENO

I I
5.1.2 LOCAÇÃODEOBRA/REDEDEAGUAOUESGOTO

I :i

m2

m2

50,00

50,00 3,01 ' RS

2,73 RS

3,76 |RS

109,00 RS

150,50 RS

6.2 ABRIGO DO CLORAOORi

SINAPi 93358 S.Z1.1

SINAPI 97084 5.2.1.2

SINAPI 1011S9 5,Z1,3

6.2J

SINAPI 99063 5.2.3.1

SINAPI 101165 5i3i

SINAPI 74141/4 5.2.3.3

SINAPI 98546 5.2.3.4

SINAPI 100701 5X3.5

SINAPI 67578 5.2.3.6

SINAPI 87530 5.2.3.7

SINAPI 98679 5.2.3.8

SINAPI 95241 5X3.9

ABRIGO-FUNDAÇÕES i

I
ESCAVAÇÃO MANUAL OEPOÇOSE CAVAS DEFUrCIAÇ,ÃO EMSOLO

I !
COMPACTAÇÃO MECÃMCA DEVALAS

1 I
ALVENARIA DE TIJOLO UAaÇO COMUMESP. 1CCM

ABRIGO - ELEVAÇÃO

I
LOCAÇÃO DEOBRA/REDE DEAGUA OUESGOTO

^ l|
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO.
DE 14X19X29CM E ARQAr,1ASSA DE /LSSENT/VMENTO COM PREPARO EMBETONEIRA. A5_05/2CI20 j
LAJE PRE-MOLd'bETA 20 P/3,SKNM2 VAO 6.2M INCL VIGOTAS TIJOLOS
ARMAXHJ-RA FEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 1SMPA
ESCORAMENTO MATERIAL EMAO OEOBRA

I

IMPERMEABIUZAÇÃO DE SLPERFiCIE COM MANTA ASFÃLTICA. UMA
CAMADA, INCLUSIVE APUCAÇÃO OE PRIMER /LSF/^LTICO, E>3MM.
AF_06/2018 ' jl

PORTA EM CHAPARAJADA. CANTOFCIRAE AÇO REDOMXDCOM 02 FOLHAS
INCLUSO FERRAGENS, CUARNÇÔES, UXAMENTO E RNTURA A ÓLEO,
LARGURA 1,20 •

I
CHAPISCO, CIMENTOEARBA (TRAÇO 1:3)

MASSA ÚMCA, PARA RECEBIMENTO DEPINTLRA. EM ARG/UJASSA TRAÇO
1:2:8, PREP/VRO MANUAL

ACABAMENTO EM CIMENTADO AUSADO COM JUNTA DE MADEIRA SOBRE
LASTRO DE CONCRETO NÃOESTRUTIRAL

' I!.LASTRO OE CONCRETO NÃOESTRUTURAL SOB PISOS. E>7CM

in3 2,00 52,45 RS 6S,56 RS 104.90 RS

m3 2,00 0.44 > RS 0,55 0,86 RS

m2 12,00 84,69 j RS 105.86 RS 1.016,26 RS

M 15,00 3,01 1 RS 3,76 RS 45,15 RS

m3 2.00 662.32 RS 827,90 ."F 1.324,64 RS

m2 20,16

1

112,36 '

1

' RS 140,45 RS 2.265,18 RS

m2 20,16 79,98 RS 99,98 RS 1.612,40 RS

LHd 2,00 351.50 RS 439,38 RS 703.00 RS

rm 20,00 3.34 RS 4,18 RS 86.60 RS

im 20,00 28,77 RS 33,46 RS 535.40 RS

na 28,00 25,62 RS 32,03 RS 717,36 RS

na 28,00 20,28 RS 25,35 RS 567.54 RS

447,44

233,75

1.787,52

115,18

18»

010»

0j73»
0,05»

;:i9,S38,T5l ejOG»"

18.520,00 7,60»

'1.118.75

'13.737.ÒC

136,50

188,00

131,12

l.tO

U70,32

56,40

1.655,80

0,46»

0,06»

I
0,08»

0,52»

0.68»

2.831,47 1,16»

2.015,60

878,78 0.36»

83.60

669,20

896,U

709.60

0,03»

0.27»
j

0,37»
(

029%



Ü
PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DES&O JOAO DOS PATOS-MA

OBJETO: IMPLANTAÇAO OE ÚM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DOS PATOS • MA.
REFERENCIA; BASE DE PREÇOS • SINAPI09/2020 SEM DESONERAÇAO

BDI: 2S,oo;« I •{ I
E.SOCIAIS: 112,86X

PROPOSTA SICONVN*: 051935/2019 n >
LOCAL: MUNICÍPIO DE SAo'joAO DOS PATOS-MA

FOLHA n".

RuDíica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA • IMPl^NTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
COMUNIDADE BENEFICIADA: POVOADO CONTENDAS

CÓD.
I

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOSA SEREMREALIZADOS UNID QUANT. UMUWO total sem BDl TOTAL COM Sn

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

86486

9S624

98525

88252

PINTURA PVA-LATEX,' SEM MASSA, INCLUSIVE UXAMENTO, EM DUAS ^'•"-'O oemAos I I ~
5,2.3.11 APL1CAÇAOLOOOTIPOeLETRaROSPARAABRIOOSEMLRETA nC

5.3.1

6.4

5-4.1

5.4.2

FOR^ECIMEN^O DOS MATERIAIS HDRAUUCOS E EQUIPAMENTOS ^
(CLORAOOR DE PASTILHA)

SERVIÇOS FINAUSTICOS

I :i
LIMPEZA MECAMZADA DA OBRA

I 1
SERVIÇOS AUXIUARESTÉCHCOS EM GERAL

20,00 10,151 R4 12,69 RS

2,50 16,091 RS 20,11 RS

!
1,00 1100,00 RS 1.3T5.00 RS

I

I

26,00 0,23 ' RS 0.29 RS

30.00 14,01 I RS 17,51 RS

203,00 RS

40.23 RS

1.100,00 RS

6,44 RS

420,30 RS

253,80

50,28

1,10%

.02%

1.375,00 0,56%

8,12 0,00%

525.30 O22%



• Ij

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL OE SAO JOAO 005 PATO^MA

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE UMSISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE AGUA, NOMUNICfPlO DE SAO JOAO DOS PATOS- M
REFERENCIA: BASE DE PREÇOS -SÍnAPI 09/2020 SEM DESONERAÇÃO ;

BOI: 25,00S ' '
E.SOCIAIS: 112,86K l'

PROPOSTA SICONV N*: 0S1935/2019I ,
LOCAL: MUNICÍPIO DESAO JOAO DOS PATOS-MA

aí^OLHA n"

Rubric

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

COMUNIDADE BENEFICIADA: POVOADO CONTENDAS

cOd.
I

rTEU DISCRIMINAÇÃO DOSSERVIÇOSA SEREMREALIZADOS UNID QÜANT. TOTAL SEM BOI TOTAL COM BOI

I«.0i;!i:ueAÇAO'DOMICILlARÍ

I
6.1 UOAÇAO DOMiaUAR

6.1.1 UQAÇÕES DOMICILIARES

;í.828;4t~R$;

I

trid 30.00 94.26 R$ 117,8S RS 2.628.41 RS

rr3-M5|8l~I

3.S)S.S1

i TOTAL GERAL^ÉrcfÕRÇAMENTOlCOM BOI 26,00% . Rr~' ' 243,^9,32 j



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA.

E.SOCIAIS -112,86%
BDI=25,00%

1- xrónõgramatIsico-financeiròshí:^:-^ i;f/; - ' ' ,, :.ÍÜ

ITEM DSCRMINAÇAO OAETAPA VALOR COUBDC % 1" % j -T „ ,%n s«

^ - ETAPAS

?!J"L ..*• «L n.: ".6... *J*U s:...

META 01- Elaboração de Projeto Executivo.

SPROJET&TECNICO EXECUTfVO:

META 02- Implantação de sistema de abastecimento de água no Município de São João dos Patos/MA

i. I^URAçAÕDEPOÇOTUSÜIAR. , li - , ; ' , : , RS 147463,60 -'«;79%

'2. , , • ' tNSTMAÇOES ELÉTRICAS. emiUDA DE ENÉTOU DO SSTEMA DAÚKIÕÁpÊ DÉBOUBEWENfO . RS 6476,12 2,74%

3. - TORREELEVAOAEMCACOUCAIXAÍrAOUÁlÓ^OOUTRÓSi' ' RS ^339,43 20,85%

4. CERCA ÓEPRÓTEÇAO R* .19.638.75 74M

" 6. ' " • aiPlANTÀçAODOASRráÓrMUBAS^OR^RpEPASTÇLHAS RS 13J3741 •647%°

'6. •' UGAÇAO OÓUlâiAR ' . RS 3.636,61 141%

YOTAIS PARCIAS

ÕTÃI«teÜÍÜÜUDO

iTOTALVGERAÜIpuANIllHA R$iH25i;000.00

[RS 3.437.H Sra

: RS 2S.1S9,72 . 60% RS 26.169,72: KQ%0

rRS< 9.819,36 50%! RS 9.819,38

[rs , 6.868,SI £0%

[ RS18«.*81.<8 i 1 RS 39.426.68 . _RS 9419.38 . . j | 106468.61

rB!T82.'4aiTt6

! RS 6.868,51 60%

: RS . 1.767,76 ' 50% RS _1.78r.7S 60%

I "'"RSã.636,26 ' " ;TJ r"-M1.767.76 ' i

24SJZ32JU

n

O
1"

X
>

V



FOLHA n°

PLANILHA - CURVA ABC
PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA Rii!/ _LJ

IMPLANTAÇÃO DEUM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DEÁGUA. NO MUNICÍPIO DE
I UBJtIU. JOÃO DOS PATOS -MA.

REFERÊNCIA: BASE DE PREÇOS- SINAPI 09/2020SEMDESONERAÇÃO
BDI: 25.00%

E.SOCIAIS: 112,86%
PROPOSTA SICONV N": 051935/2019

ITEM LISTA DE SERVIÇOS

PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS
1.2.1 HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS'! PARA LOCAÇÃO DE

MANANCIAL - TIPO METASSENDIMENTO.I
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO. RETO. H=3,00 M.

4.1.1 ESPAÇAMENTO DE 2.5 M, CRAVADOSíO.S M, COM 4 FIOS DE
ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA,

3.1.3 COBERTURA EM FIBROCIMENTÕ 4.|MM. INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 ÍCIMENTO E AREIAI
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVi^DO DE AGUA (10.000

3.6.1 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA. APOIADO EM ESTRUTURA DE
MADEIRA ' I

... PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO ' 'I

2.1
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE BOMBEAMENTO
COM EQUIPAMENTOS MONOFASICOS '

MONTAGEM E DESMONTAGEM |DE ,FORMA DE PILARES
3.4.1 RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA

DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A0.25 Mj. PÉ-DIREITO DUPLO.
3.1.4 SONDAGEM A PERCUSSÃO

UNID QUANT SU^TEUNID QUANT go, cOM BDI INCLUSO BDI „
M

m2

Unid.

UNID

Unid.

M2

V.DO ALCANCE

SUBITEM DÁS
ACUMULAD PARCIAIS

O ABC

QUADRO DE PROTEÇÃO PARA QUADRO DE COMANDO E ., _
MEDIÇÃO(1,70X1.70)M .

250.00

400.00

24.00

1.00

1,00

1.00

25,60

20.00

1.00

30,00

20,16

16.64

600.00

20.16

4.00

2,00

1.00

12,00

1.00

2.50

28,00

2.00

28.00

10,76

20.00

405,88

37.04

583.94

8.050.00

5.848,54

5.500.10

175.12

180.00

3.316.00

94.28

112.36

109.24

3,01

79.98

357.50

662,32

1.100.00

84.69

895.00

357.50

25,62

351.50

20.28

52.45

26.77

;507,35

46.30

729.93

10'062.50'

7Í310.68

6.875.12

218,90

225.00

4.145.00

117.85

140.45

136,55

3.76

99.98

446,88

827.90

1.375.00

105.86

1.118.75

446.88

32.03

439.38

25,36

65.56

33,46

126.837.50

18.520.00

17.518.32

10.062.50

7.310.68

6.875.12

5.603.64

4.500.00

4.145.00

3.535.51

2.831.47

2.272.19

2.256.00

2.015.60

1.787.52

1.655.80

1.375.00

1.270.32

1.118.75

1.117.20

896,84

878.76

709,80

705.43

669,20

50,53%

7.38%

6.98%

4,01%

2.91%

2.74%

2,23%

1.79%

1,65%

1,41%

1.13%

0.91%

0,90%

0.80%

0.71%

0.66%

0.55%

0,51%

0.45%

0.45%

0,36%

0.35%

0,28%

0.28%

0,27%

50,53%

57.91%

64.89%

68,90% /\

71.81% /\

74.55% A

76.78% P

78.58% A

80,23% 3

81.64% B

82.76% 3

83,57% 3»

84,57% 3

85,37% 3

86.08% 3

85.74% 3

87.29% 3

87,80% 3

88.24% 3

88.69% 3

89.05% 3

89.40% 3

89,68% 3

89.96% 3

90,23% O

6.1.1 LIGAÇÕES DOMICILIARES , j
LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3.5KN/M2 VAO 6.2M INCL VIGOTAS

5.2.3.3 TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA 1CAPEAMENTO 3CM
CONCRETO 15MPA ESC0RAMENT0'MATERIAL E MAO DEOBRA.
MONTAGEM E DESMONTAGEM1 DE| FORMA DE VIGA.

3.4.2 ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA. PÉ-DIREITO DUPLO,
EM CHAPADE MADEIRA RESINADA.'8 UflüZACÕES. AF 12/2015

' |i

3.1.2 LOCAÇÃO DE OBRA / REDEDEAGUA OU ESGOTO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA.
5.2.3.4 UMA CAMADA. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÂLTICO.

E=3MM.AF 06/2018 i 1

. CONCRETO FCK=25MPA. VIRADO EM BETONEIRA, SEM
X. ' LANÇAMENTO ^ '|

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
5.2.3.2 CONCRETO. DE 14X19X29CM| E| ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020

FORNECIMENTO DOS MATERIAISI HIDRÁULICOS E
5.3.1

5.2.1.3

4.1.2

3.3.4

5.2.3.8

5.2.3.5

5.2.3.9

3.2.1

5.2.3.7

EQUIPAMENTOS (CLORADOR DE PASTILHA)

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇOCOMUMESP. lOCM

PORTÃO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580.
PAINEL ÚNICO. DIMENSÕES 1.0X1.6M. '

CONCRETO FCK=25MPA. VIRADO
LANÇAMENTO

EM BETONEIRA, SEM

ACABAMENTO EM CIMENTADO ALISADO COM JUNTA DE

MADEIRASOBRE LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

PORTA EM CHAPA RAIADA. CANTONEIRA E AÇO REDONDO COM
02 FOLHAS INCLUSO FERRAGENS, GUARNIÇÕES. LIXAMENTO E
PINTURA A ÓLEO. LARGURA 1.20 'i

unid

m2

M2

m2

m3

m3

Unid

m2

Unid.

m3

m2

Unid

LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS. E=7CM m2

ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM
SOLO

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL

nri3

m2



FOLHA n°_

PLANILHA - CURVA ABC

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA RubfTc;

I I icTn- implantaçãode um sistemasimplificado abastecimentodeágua, no município de
;I ubJb ru: jq^q [^Qg p^jos • ma. •

REFERÊNCIA: BASE DE PREÇOS -SlNAPl 09/2020SEMDESONERAÇÃO
' BDI: 25,00%
\ E.SOCIAIS: 112,86%

PROPOSTA SÍCONVN®: 051935/2019

{

ITEM LISTA DE SERVIÇOS

3.3.3 ARMAÇÃO DEARMACAO ACOCA-50 P/1,0M3 DECONCRETO

5.4.2 SERVIÇOS AUXILIARES TÉCNICOS EM GERAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM De} FORMA DE LAJE MACIÇA
3.4.3 COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL {Ã 20 M». PÉ-DIREITO

SIMPLES. EMMADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES
. •!

3.3.1 LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECÂNICO

I I

,1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO

5.2.3.10

3.2

3.4.4 ARMAÇÃO DE ARMACAO ACO CA-6o!p/1,qM3 DE CONCRETO

5.1.2 LOCAÇÃO DE OBRA /REDE DE AGU,J. OU ESGOTO

5.1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO <

5.2.1.1

PINTURA PVA-LATEX. SEM MASSA. INCLUSIVE LIXAMENTO. EM
duasdemAos ' !l

REATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS 'DE FUNDAÇÃO COM
SOLOPROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES ,

3.3.2

3.4.6

ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇÃO EM
SOLO il

FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO Cl
REAPROVEITAMENTO. ' '1

I J
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM
FUNDAÇÕES '

5.2.3.6 CHAPISCO. CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3)

I 1
,, . LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

" FUNDAÇÕES , !

LOCAÇÃO DEOBRA / REDE DEAGUA OUESGOTO
t|

5.2.3.11APLICAÇÃO LOGOTIPO E LETREIROS PARA ABRIGOS E MURETA

5.4.1 LIMPEZA MECANIZADA DA OBRA I

5.2.1.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALAS

1.1.1 PLACA INDICATIVA DA OBRA -
I t

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO'
EQUIPAMENTOS I

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

DE MAQUINAS E

%D0
% DO ALCANCE

SUBITEM das!UNID QUANT TOTAL FINALUNIU uurtNi sEMBDl COM BDI INCLUSO BDI ACUMULAD PARCIAIS

! " O ABO

90,45%

90,66%

90,84%

90,96%

91,07%

91,17%

91,27%

91,36%

91,43%

91,49%

91,54%

91,59%

C

0

0

C

C

C

0

0

C

C

0

C

KG 60,00 7.48 9,36

H 30,00 14,01 17,51

M2 6,76 52,95 66,19
' I ••

I

m2 12,00 20,28 25,35

m2 100,00 2,18 , 2,73

i .
m2 20,00 10,15 112,69

I

mS 10,00 19.44 24.30

I

KG 25,00 7,48 ^ 9,35

m2 50,00 3,01 I 3,76

m2 50,00 2,18 , 2,73

m3 2,00 52,45 '65,56

iTt2 10,00 9,75 12,19

m3 4,00 23,03 28,79

m2 20,00 3,34 ' 4,18

m3 2,50 23.03 !28,79

M 15,00 3,01 ^;3,76

m2 2,50 16,09 '20,11

m2 28,00 0,23 ' 0,29

m3 2,00 0,44 0,55

TOTAL PARCIAL 01

561,00

525,30

447,44

304,20

273,00

253,80

243,00

233,75

188,00

136,50

' 131,12

121,90

115,16

83,60

71,98

56,40

50,28

8,12

1.10

230.274,00

0,22%

0,21%

0,18%

0,12%

0,11%

0,10%

0,10%

0,09%

0,07%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,03%

0,03%

0,02%

0.02%

0,00%

0,00%

91,63% Q

91,67%

91,70%

91,72% O

91,74% Q

91,74%

91,74%

m2 8,00 165,00 206,25 1.650,00 0,66% 92,40%

UND 1,00 3.212,80 4.016,00 4.016,00 1,60% 94,00%

MÊS 6,00 2.008,00 2.510,00 15.060,00 6,00% 100,00%

TOTAL PARCIÁL 02 20.726,00

TOTAL PARCIAL 01 + 02 = 251.000,00

c

d

o
c

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI 25,00%= 251.000,00

I I



Cpi^OSIÇAO DE PREÇOS UNITÁRIOS- SEM BD
Cód.SINAPI Descrição

CPU;

4417

90778

90776

PIACftSlNDICATIVAllbA' OBRA

SARRAFO DE MADEIRA KAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, HACARAMDUBA, ANSELIM OU

EOUIVALENTE DA REGIAOÍ
' li

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 "J PINUS, MISTA
OU EQUIVALENTE DÁ REGIÃO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA (»LVANIZAOA -N. 22',

AOESIVADA, DE *2}O X 1,125* M
I
I

CARPINTEIRO DE FORMAS'cOM ENCARGOS COMPLEMEKTARES

SERVENTE COM ENCARGOS jcOMPLEMENTARES
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)
- PREPARO MECANICO COM BETOHEIRA 400 L. AP 07/2016

Preço total 'BOI por M2

'wBlVÍ^Í^lB]-D5SM0BlLl'z^toiDÊjjM;^l^ís'-EtE^ ' '

CAMINHÃO BASCULANTE 10| M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA|15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA lO.boO l|tRUCAD0, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 15.935 KG,I DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,6 H, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. Ar_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 18 |h3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE
TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM
CAÇAMBA METÃLICA - CHP DIURNO. AP 12/2014

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I I

Preço total SEM'BDI por MES

•CPU|4'f '̂J8^.''XpÉRÉ^^ INO-pnOJO'."ESTUDOS "HIDROGEOLíSgÍCOS r"''BHW:j4í^ÍísícdSÍPÃR;^g|lÇÃ0.DEsMMtoNCIAL --.TIPO^METASSENDIMENTO.-;. •i:'-
PERPURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÊLICE CONTÍNUA,
PROPUNDIDAOE MÁXIMA DE ^30 M, DIÂMETRO KÃXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA
DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO.
AP 06/2015 !

88322

88322

CPÜíS

86247

88264

101495

73836/4

10S87

TÉCNICO DE SONDAGEM COM

I I

PRÉ FILTRO - UTILIZANDOCÍARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRÃO VARIANDO DE 0,8
ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 KM (DISTRIBUIDOR)

CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

I

ENCARGOS COMPLEMENTARES

Preço total SEM BDI por M

AQUISlÇROiB" INST , 'BCMBBAMENTO .

AJUDANTE DE ELETRICISTAiCCM ENCARGOS COMPLEMEKTARES

ELETRICISTA COM ENI^GOS COMPLEMENTARES

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO
DE 25 MM2 E DISJUNTOR Dlil SOA (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF 07/2020 P I I

INSTALACAO DE CONJ.MOTO ÍBOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV
. 'I

BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DIÂMETRO DE 4 POLEGADAS,

BLETRICA, MONOFASICA, POTÊNCIA 0,49 HP, 13 ESTÁGIOS, BOCAL DE DESCARGA

Preço total SEM BOI por UN

iCPU :6-' SONDAGiM A-; PERCUSSÃO

80322 TÉCNICO DE SONDAGEM [COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

I li
PERIVRATRIZ MANUAL, [TORQUE MÃXIMO 83 H.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO
MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF 06/2015

; '!
Preço total SEM BDI por M2

H

CHP

QUANT

4,00 >0000

4,0000000

1,0000000

1,0000000

1,3682513

0,0500000

PREÇO
folha n®

ICOTAL

16,84

4, 94 19,76

85,00 85,00

15,70 15,70

11,78 16,12

231,64 11,58

165,00

'i '̂ 1
0000000 31, 93 51,23

0000000 30, 93 3 40,23

6045972 185,33 2.5 n,34

15,0000000 85,92

32,0785013 22,42

2,0000000

4,0000000 17,46

20,0000000 3,75

2,3336372

16,1860119

20,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

8,3298969

6,0000000

10,97

13,44

18,11

837,04

1.213,92

2.869,40

17,46

5,76

3.212,80

9,20

2.008,00

69,84

1
75,00

^60

405 88

,54

,20

,04

1.213,92

2.869,40

5.500,10

i,

145,44

34,56

180,00



m

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS- SEM BD^

Cód.SZNAPI Descrição

«MANDO .E . MEDIÇSC?(Í770 - X

CAIXA IHTEPJJA/EXTERNA|DE MEDIÇÃO PA6A 1 MEDIDOR TRIFASICÜ, COM VISOR, EM
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)

11

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BAREIAHENTO TERRA / NEUTRO,
PARA 12 DISJUNTORES HEHA OU 16 DISJUNTORES DIK

I ,1
CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO PENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2

CAIXA INSPEÇÃO EM POLIETILENO PARA ATERRAMEKTO E PARA RAIOS DIÂMETRO - 300

MM I 'I
! ''

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE

ELETROTÉCNICO | |
I tl

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMBNTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COHPLEKENTARES

COROOALHA DE COBRE NU 50 KM<, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAçAO. AF 12/20171

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2017

Preço totalI SEM
I I

BDI por UN

&
EXECÕçtotbE'^ÍgSER\^TÕRÍb?'ÊLBVãDd1?b'E'^'!^ ."(107O0O.?LITROS).?;EM
ÇANTElROiDEOBRA^t^IADO^tMiES^^^ i, l-RDEIRã'

CPU,9

__

•£Éã

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS. COM TAMPA

I >1I I
JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDAVEL. DN 2SMM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE AGUA - FORNECIHBNTOIe INSTALAçAO. Ar_12/2014

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO H". INCLUSIVE CONEXÕES. ROSCAVEL.
INSTALADO EM RAMAL; DE AgUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAçAO. AF_12/2014

I I
TUBO. PVC. SCLDAVEL. Dn] 25 KM. INSTALADO EM RESERVAÇAO DE AGUA DE
EDIFICAÇAO que POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMCKTO FORNECIMENTO E
INSTALAçAO. Ar_06/2016||
TÉ. PVC. SOLDAVEL.J dn 25 HH INSTALADO EM RESERVAÇAO DE AgUA DE EDlFICAÇAO
QUE POSSUA reservatório! DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO.
AF_O6/2016 I j|
ADAPTADOR COM FLANCB E ANEL DE VEDAÇAO. PVC. SOLDAVEL. DN 25 KM X 3/4 .
INSTALADO EM RESERVAÇAo| DE AGUA DE EOIFICAÇAO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROClMENTOj FORNECIMENTO E INSTALAçAO. AF_06/2016
TORNEIRA DE BOIA. ROSCAVEL. 3/4? . FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇAO DE
AgüA. AF_06/2016 'iI

l|
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DTAGUA ELEVADA DE
1000 LITROS. AF 05/20181

Preço total SEM BDI por DN

-pbáT^lt^^yTOBbTDElOlCQ--^^ DINÍ^244Ò7nBR- 5580," PAINÊÍT
iiwiTO^DadÍNSoss|iybxi, sm^

QUANT. FCRHECQi

l.OOOOOQO

1,0000000

1,0000000

1,0000000

12,0000000

6,0000000

6,0000000

14,1670685

3,'0000000

, •-íS'r:v,r;;ví:

1,0000000 3.491

3,0000000

2,0000000

96.9675141

2,0000000

6,0000000

1 UN 6,0000000

1,0000000 3.571

24,0000000

OTAL

149,3S

109,95

14,32

11,31

€8,60

71,64

96,00

11,27

83,57

11,27

666,53

4,46

4,00

116,02

3.571,70

8.050,00

TUBO DE AÇO GALVANIZADO [COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, COHEXAO ROSQUEADA, DN 25
d"), INSTALADO EM RAMAIS B SUB-RAKAIS DE SAs - FORNECIMENTO E INSTALAçAO.
AP_12/2015 I 1

89309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' H 3,9362073 15,83 62,31
1

38316
1 1

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 " 0,2283530 11,78 2,69

88627 ARGAKASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL B AREIA MÉDIA ÚMIDA)
PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF 08/2019

|M3 0,0119970 366,75 4,64

1
Preço total Spi BOI por UN . 1 B95J00

CPÜflO TFOSÍffiCIMENTÕ;,?' DÓSl^TERIAlS" "'HIDRAULICOS • E, i EQUIPAMENTOS
mi (CLORADORIDE ;PASTI

CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO. GRÃO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 KM, COEFICIENTE
DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 )4M1PARA CLORADOR)

42256 CARVAO ANTRACITO PARA FlLpO, GRÃO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 KM, COEFICIENTE
DE UNIFORMIDADE MENOR QUe' 1,7 KM (DISTRIBUIDOR)

ORSE INSUMOS Hlpoclorador / Bomba doaadora analógica de soluçOes, vazão da 0,5 à 15 l/h
8979/ 09-2020 e pressão de O á 15 bar I

88248

88267

AUXILIAR DE ENCANADOR OU'BOMBBIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2854095

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1.663,96

3,49

594,70

11,49

15,41

474^91

3,49

594,70

11,49

15,41



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS- SEM BDI

Item Cód.SXNAPI Descrição

Preço total SEM BOI por CN

1 I
CPU.ll LIGÃCÕESrrDOgÇILXÃRES

38393

88248

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 29 KM, AGUA FRIA (HBR-964B)

LIXA D>AGUA EM FOLHA, GRÃO 100

AUXILIAR DE ENCANADOR'oU BOMBEIRO HIDPtAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Preço total' SEM BDI por UN

I I

Ud QUANT. PREÇO

12,0000000

1,0000000

3,8659704

1,0000000

2,75

1,45

11,49

FOLHA n". 9-?

Rubn>..-i

1.100,00

33,00

1,45

44,42

94,28



'

FOLHA n° ? S

ENCARGOS SOCIAIS
' 11 1 ,

Estado: MARANHÃO - MA Vioência: A PART[R'DÍTAREIRD~2ÍÍ2Q

Tabela baseorçamentária (Mês/Ano): SINAPI 09.2020 |
« .1 1

' Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra;

CÓDIGO DESCfijÇÂÓl COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO '
HORISTA (%) MENSAUSTA (%) HORISTA (%) MENSAUSTA (%)

' Grupo A
A1 INSS 0.00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI ' .,1 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAl 1 '1 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 1NCRA ' :| 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

AS SEBRAE I i| 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação ! , | 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7
1 .1

Seguro Contra Acidentes deTrabalho
1 1

3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS ' •! 8.00% 8,00% 8,00%. 6,00%

A9 SECONCI 1 II 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A Total .! 17,80% 17,80% ' 37,80% 37,80%

1 ; Grupo B

BI
M

RepousoSemanal Rernunerado 17,87% Não Incide 17,87% Não incide

82 Feriados 1 ' j 3,95% Não incide 3,95% Não incide

B3 Auxilio • Enfermidade 1 0,89% 0,69% 0,89%. 0,69%

B4 13" Salário i i| 10,73% 8,33% ! 10,73%' 8,33%

B5 Licença Paternidade i J 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 FaltasJustificadas I j 0,72% 0,56% 1.. 0,72% 0,56%

B7 Diasde Chuva ' i 1,46% Não incide 1,46% Não incide

B8 AuxílioAcidentes de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% ' 0,09%

Bg Férias Gozadas , 7,42% 5,76% 1 7,42% 5,76%

B10 Salário Maternidade ' ' 1 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total , ! 43,25% 15,52% , 43,25% 15,52%

1 ;| Grupo C i
01 Aviso PrévioIndenizado i[ 4,72% 3,67% : . 4,72% , 3,67%

02 Aviso PrévioTrabalhado ' j 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

03 FériasIndenizadas ; ,{ 5,83% 4,53% 5,83% 4,53%

04 Depósito Rescisão Sem'Justa'causa
1 i

3,98% 3,09% 3,98% 3,09%

05 Indenização Adicional I 11 0.40% 0,31% 1 0,40% . 0,31%

C Total 1 '1 15,04% 11,69% 15,04% 11,69%

' '1 Grupo D 1

Dl
1 1

Reicidêncla de GrupoAsobre Grupo B
1 1

7,70% 2,76% 16,35% 5,87%

02

Reincidêcia de Grupo Asobre'Àviso
Prévio Trabalhando Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
j '1

0.40% 0,31% 0,42% 0,33%

D Total ; '1 8,10% 3,07% 16,77% 6,20%

Total (A+B+C+D) ' J 84,19% 48,08% 112,86% 71,21%

' :i 1
1 Fonte: Tabela SINAPI •Composição de Encargos Soctals Site: httD-V/wv/w.calxa.aov.br j

! 1 1 .
1 1 Adata das Tabelas SINAPI deInsumose deComposições para elaboração Orçamentária éde: SINAPI 09.2020 1

1

1 ,1 Eadata da Tabela SINAPI de Composição de Encargos Sociais de referência, éaparür de: JANEIRO 2020 1
.

j Utilizamos as Tabelas SINAPI de Insumose de Oomposições do tipo: SEM DESONERAÇÃO

ESTÃO SENDO ADOTADOS OS PERCENTUAIS ABAIXO:

Código: %dos Grupos % Totalde Encargos Sociais Sobre a Mão de Obra:

A: 37,80%
HORISTAS IVIENSALISTAS

B: '43,25%

C: 15,04%

112,86% 71,21 %D: 16,77%



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Sil A
^ Lei n® 6.496; de 7 de dezembro de 1977 W-rvCM l*IM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

I
1. Responsável Técnico

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA

Título profissional; ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA.

AVENIDA GETULIO VARGAS '
Complemento: | Bairro: CENTRO
Cidade; sAo JOAo DOS patos UF: ma

Contrato: Nãoespeciflcado ;{
Valon R$251.000,00 '
AçãoInstitucional: Outros |

3. Dados da Obra/Serviço

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Página 1/2

ART OBRA / SERVIÇO

N» MA20200360534

RNP; 1115717

Registro: 1115

folha

7t7405MA

CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

N": 135

CEP: 65665000

POVOADO VIA PRINCIPAL DO POVOADO

Complemento: ZONA RURAL '|
Cidade: sAo JOÃO DOS PATOS

Data de Inicio: 09/09/2020 !

N": SEM NUMERO

Bairro: ZONA RURAL do município

UF: MA CEP: 65665000

Previsão de término: 30/12/2020 Coordenadas Geográficas: -6.498722, -43.701802

Finalidade: Infraestrutura' | Código: Não Especificado
Proprietário; PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS/MA. CPF/CNPJ: 06.089.668/0001-33

4. Atividade Técnica

1-ATUACAO ^ I
41 - ORÇAMENTO > #A0403 - REDE DE AGUA

41 - ORÇAMENTO > ffA0301ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

41 -ORÇAMENTO >#A0199 j- SERVIÇOS AFINS ECORRELATOS EM EDIFICAÇÕES
41 • ORÇAMENTO > #81106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.

41 -ORÇAMENTO >#A0130 j- PINTURA
41 •ORÇAMENTO >#A0306i[ UJES PRE-FABRICADAS
41 -ORÇAMENTO >#A0428 !• LIGAÇÕES DOMICILIARES DE AGUA
12 - PROJETO > #A0403 - REDE DE AGUA

12 - PROJETO > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

12- PROJETO > #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

12 - PROJETO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.

12 - PROJETO > #A0130- PÍNTURA

12 - PROJETO > #A0305 - LAJES PRE-FABRICADAS

12 - PROJETO > #A0428 - LIGAÇÕES DOMICILIARES DE AGUA

Quantidade Unidade

100,00 m'

100.00 m'

100,00 m'

100.00 m'

100.00 m*

100.00 m'

100.00 m'

100.00 m'

100.00 m'

100,00 m*

100.00 m'

100,00 m'

100.00 m'

100.00 m'

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá preceder a baixa desta ART

ELABORAÇAO DO PROJETO EORÇAMENTO DA IMPLANTAÇAO DE UM SISTEMA SIMPLIFICADO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO
MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS INATOS - MANACOMUNIDADE DO POVOADOCONTENDASNAZONA RURAL, CONFORME O NUMERO DA
PROPOSTASICONV; 051935/2019 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR/CÒMPANHIA DE DESENV. DO VALE DOSAO
FRANCISCO- CODEVASF.

6. Declarações

- Cláusula Compromissõria:Qualquer conflito ou litígio originadodo presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvidopor
arbitragem, de acordocoma'Lei nó.9.307, de 23de setembro de 1996,pormeio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragemque, expressamente, as partes declaram concordar.

- Dedaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
5296/20C

SEM ND

tldadoiãe Classe

E ENTIDADE DE CL4SSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em; https://crea-ma.sitac.com.br/pubIlco/, com a chave: 7xdZW
' Impresso em: 25/11/2020 às 18:15:04 por:, Ip; 187.102.250.11

www.cre3ma.0rg.br

Tel: (98)2106-8300

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98)2106-8300
MA
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^ D B A _ IIWI A
Lei n*'6.496, de 7 de dezembro de 1977 ^lvlO\ l^ I

Conselho Regional dejEngenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
NO MA20200360534

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informações acima

' de
Local data

9. Informações

de

INICIAL

I áOAO BATISTA nP PR^ITASS^RA .nPF- RRSRai.aiS^e

/ màora '̂ §• 'ck
PREFErrURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS/MA • CNPJ:

06.089.668/0001-33

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

10. Valor

Valor da ART: RS 233,94 'Registrada em; 11/09/2020 Valor pago: R$233,94 Nosso Número: 830273088

FOLHA n

A autenticídadedesta ARTpode ser verificadaem: https:y/crea>ma.sltac.com.br/publico/, com a chave: 7xdZW
' Impresso em: 25/11/2020 ès 18:15:04 por: ,ip: 167.102.250.11

www.creama.org.br

Tel: (93)2106-8300

faleconosco@creama.org

Fax: (98)2106-8300
!^crea-ma
iSceÇj Ccfiiatip R»yoft>Íd<

4 AgrenoriedoEsisdod»

fíiitjf".



Anotação de' Responsabilidade Técnica - ART ^ D C A |Ü| A
. Lei 6^9.6/de 7 de dezembro de 1977 I I«

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado dp Maranhão

1. Rosponsivol Técnico

CARLOS BORROMEU OE PASSOS VALE

Títuloprofissional: CEÕLOCO

. 2. Dadrá do Contrato
(

Ccntralanta: PREFEITURA UUNKIPAL OE SAD JOÃO DOS PATOS

AVENIDAAV GETUUO VARGAS

Complemento; | |
Cidade: SÃO JOAO DOS PATOS

Bairro: CBfTRO.

UF: MA

Contrato: N3ó «speclficado

Valor RS2Í100.00

Ação Institudonal: Outros

3. Dfidosda OtuaíScrvIço 5

Celebrado em:

Tipode cuitratanta: Pessoa Jurídica do DireitoPúblico

POVOADO CONTENDAS

Complemento:

Cidade: SAOJOÃO DOS PÁTOS',
Data ds Inicio: 03/11120201
Ftnalidada: SEM DEFlNiÇAp
Proprietáiiõ: PREFOTURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS

____ 4. Atividade Técnica 1 i

Previsão de término: 03/0212021

4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTÊNCIA

03 -CONSULTORIA > WV0803':J GEOLOGIA

Bairro: ZONA RURAL

UF:MA

Código; Ndo Espectficsdo

PSgínâlM

ART OBRA / SERVIÇO
NO MX2b2003734B6

V' [

INIQAL
POI

' •!
kNP;T10219a730
Rè^ís^; ÍI02198730MA-
t 'I i! í
CPF/CNPJ: C6J)a9.668mM1<33

NÍ 135

CEP: ese^ooo

- :

N^-;Sft<
l'í : ; •

CEP: 65665000 j
Coordanáías Ge0£ráBc^ 06*25*4«49-8.43*43'43X5nAr

lii • 15:

CPF/CNPJ: 00.069^63/0001-33
•P

Ü
Úuanildada

;! ir.' 2S0.00
,s 'i

Unidade

' tn

. 5. Otrservaçfies
Após a conclusão das oSvidndestécnicas o profissiona) deverá procedera baixadesta ART
; Pi ti' ' ^

PROJETO DE UM POi^ TUBULAfl PROFUNDO. COM 250 MDE PROFUNDIDADE, PERFURADO EM 121/<'è R^STIDO EM 6*. COM
COLODVÇAO OEBOMBA SUBMERSA. CADCA DÁGUA E100UGAÇOES DOMICILIARES.

I': I ,•. 6, Declarações

- Cláusula Compromisséfia: Cfti^quer conflito ouUigio originado dopresente contrato, bom como suablerprela^do ój execucâo. será rcsNíndo pv
arbitragem, deBOordooMi 8Lei no'!9.307. d0 23<Jo8elemtímdo 1998, por meto do Centro de e^íiragém •CMA vinculado aoCrea-MA.
nos termos do respectivo regiáamenro de arbldagem que, exprassamente, os partas dedaramcotKonJar, |
-Declaro que eslou curnpiindo as regras de aoessibíTKldde previstas nas normas técnicas da ABt^, na lo^laçã^^cinca enq decreto n,
5296/«XM.

. 7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENf

8. Assinaturas

Dedaro serem verdadeiras as infenTiaçôcs stíma

. L il
T d*a

.de.

siBorwttOi
Geólogo

CRrjM6S.D ,iii;
CAALOS 80RROUEU DE PASSOS V/OE-CPF: DSaJ73i.(ai.2S

j
PR^BTtmAUUNICIPAL CE Stô JOAO ÕOS PATOS -CNPJ:

oúsiliBeaáoolJu {
Oi. ti.

, 9. Informações i

AART òválida somento quando q^iada. medíonlo oprcsonlaçáo do comprovante do pagamento ou cònferêrxti tu'sita do C^a.
.10, Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada ent 04/11/2020 Valorpago: RS8B,78 Nosso Número; 8302822904

.li'

«nmcrc3n1a4rg.br

TrJ; (93)2106-6300

faleccinosco6eieania.orgbr

Fax (9a)Z1D(V63l»

i.S 1'.' ^
ÀsutenSeldade Casta ART pod» ««fw&ada eneK^rona-maciOceenibr.^lActf. õimocKne;

knpresSQ «m: OS/TirS020 isOe^OOt pór|.'ip:ÍÍT.4r.JS.7l
hlii ip 'I'

ÇREA-MA


