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ANEXO 1 
PROJETO BÁSICO 

1- DO OBJETO: 

II CONTRATAÇÀO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE 
CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE 00 MUNICÍPIO DE HORIZONTE. 

2 - JUSTIFICATIVA: 

2.1 - A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVAOO TEM RELEVÃNCIA ESTRATÉGICA PARA A 
IMPORTÂNCIA PARA O TRÁNSITO. MELHORANDO O PAVIMENTO DAS VIAS E CORREDORES DE TRANSPORTE URBANO E DE CARGA. 

- SOBRETUDO. FACILITANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AU CENTRA DA SEDE DO MUNICÍPIO. AS RUAS COMTEMPAOAS COM A 
PAVIMENTAÇÃO SÂO AS RUAS ZACARIAS DA MATA PEREIRA, RAIMUNOA NASCIMENTO. JOÃO 00 NASCIMENTO, MARIA 
PEREIRA LIMA E MARIA RAQUEL DA CONCEIÇÃO, ruas que possuem grande densidade populacional, justificando a execução da 
pavimentação para melhoria do tráfego. 

3-DO VALOR ESTIMADO: 

3.1 - O Valor Global estimado da presente licitação é de RS 914.075,67 (novencentos e quatorze mil, setenta e 
cinco reais e sessenta e sete centavos). 

4- 00 PRAZO DA EXECUÇÃO 005 SERVIÇOS: 

4.1 - Os serviços serão executados no prazo de 385 (trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado nos 
prazos do art. 57. da Lei 8.666/93. iniciando no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviços, em 
conformidade com o cronograma físico-financeiro. 

5 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
5.1 - A fase de habilitação consiste na apresentação de documentos de forma a comprovar a regularidade da 

proponente, conforme regulamenta o Art. 27 da lei n 9  8.131313/93, alterada e consolidada. 
5.7 - Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo no frontispício os 

seguintes dizeres: 
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ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 	
com 

de ;icitaçAo 

RAZÃO SOCIAL: 	
j'wsideflto 

53 O envelope 'A' deverá conter os documentos a seguir relacionados, todos perfeitamente legíveis, dentro de seus 
prazos e validade para o dia e horário indicados no Preâmbulo do edital. 
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5.4 CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAI - CRC expedido pela Prefeitura Municipal de Horizonte, dentro da sua 
validade, ou comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de Horizonte de que atendeu a todos os requisitas para 
cadastramento. até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. 

5.5 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
5.5.1 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público de empresa mercantil da Junta 

Comercial: devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com 

averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz: 
5.5.2 	ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS ADITIVOS E/OU ÚLTIMO ADITIVO 

CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando 
de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações. acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores: devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência. apresentar o registro da Junta onde opera com 
averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz: 

5.5.3 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório de 
Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, 
filial ou agência. apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no 
Cartório onde tem sede a matriz; - 

5.5.4 - DECRETO DE AUTORILAÇAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 
ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pela órgão competente. quando a atividade assim o exigir: 

5,5,5 . Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF. do Sócio . Administrador e ou 
Titular da Empresa. 

5.8 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
58.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
552 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao domicilio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual: 
5.8.3 . Prova de Regularidade relativa aos Tributos federais e Divida Ativa da União, inclusive contribuições sociais. 

com  base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1151. de 02/10/2014: Sitvat,ego Li Leandro 
5.6.4 - Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante: 
5.6.5 - Prova de Regularidade relativa â Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 	 tdente 

5.6.6 . Prova de regularidade relativa ao fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS): 
5.6.7 ' Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452. de I 
de maio de 1943. 

5.6.8 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da lei Complementar n° 123/2006 
e lei 147/2014 e suas alterações posteriores. Decreto Municipal N 2  35 de 22 de Agosto de 2017, que pretendam gozar dos 
benefícios previstos nas referidas Leis e decreto, deverão apresentar comprovante de Inscrição e de situação cadastral da 
pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CPNJ e declaração que comprove sua condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, bem como de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa 
situação. 

5.6.8.1 . A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o subitem 5.8.8 
deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada com plena veracidade, sob 
pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal. 

5.6.9 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte ([PP) deverão apresentar toda a documentação exigida 
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para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL mesmo que esta apresente alguma restrição. 
56.9.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável 
por igual período. a critério da administração pública, para a regularização da documentação. pagamento ou parcelamento do 
débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

5.610 - A não-regularização da documentação. no prazo estabelecido, implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93. sendo facultado a convocação dos licitantes remanescentes. 
na  ordem de classificação, ou a revogação da licitação, conforme o caso. 

5.7 - LIIJALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
57.1 8alanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa - vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor, 
registrada no órgão competente, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário. devidamente averbados 
na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente. 

5,7.2 - Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. 

51.3 ' Capital social ou patrimônio liquido mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, o que equivale a RS 91.407,56 (noventa e um mil quatrocentos e sete reais e cinquenta e seis centavos). 

5,7,4 A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de 
índices contábeis previstos neste edital. 

5.7.41 . Os Índices que comprovarão a boa situação da licitante serão os seguintes: 
5.7.4.1.1 ' índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1.0. 

AC+RLP 
Índice de Liquidez Geral (LO) 

PCtELP 
Onde: 	AC é o Ativo Circulante 

PC é o Passivo Circulante 
RIP é o Realizável a Longo Prazo 
EI.P é o Exigível a Longo Prazo 

5.7.412 -  Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 10. 
AC 

índice de Liquidez Corrente (t.C) 
PC d(o  51W3 

Onde: 	AC é o Ativo Circulante 
PC é o Passivo Circulante - 

X000 

5.7.413 -  índice de Endividamento Geral menor ou igual a 0.50. 
PCELP 

índice de Endividamento Geral ([6) = 	................ 

AI 
Onde: 	PC é o Passivo Circulante 

ELP é o Exigível a Longo Prazo 
AI é o Ativo Total 
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5.8 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
5.8.1 . Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. da 

localidade da sede da PROPONENTE. que conste responsável(eis) técnico(s) com aptidão para desempenho de atividade 
pertinente ao objeto da licitação; 

5.8.1.1 ' Em se tratando de empresa com sede em outro Estado, o registra ou inscrição na entidade profissional 
competente deverá portar o visto no CREA/CE, na forma da Resolução CONFEA n.413 de 27 de junho de 1997. por ocasião da 
contratação; 

5.8.2 ' Apresentar comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preâmbulo 
deste Edital, profissional de nível superior na área de engenharia civil ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente. detentor de no mínimo Dl (um) atestado ou certidão de capacidade técnica, com o respetiva acervo expedido pelo 
CREA. emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove ter o(s) profissional(is) executado obras ou 

(" serviços de engenharia de características técnicas similares às do objeto ora licitado, não se admitindo atestado(s) de 
projetos. fiscalização, supervisão. gerenciamento. controle tecnológico ou assistências técnicas. 

5.82 .1 Para fins da comprovação de que trata este subitem são consideradas parcelas de maior relevância: 

a) PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO. 
b) REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
5.8.2.2 - A comprovação de vinculação do profissional ao quadro permanente da licitante será feita: 

a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado ou contrato social e 
todas os aditivos. 

b)Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria. devidamente registrada junto ao 

órgão competente. 
c) Se o responsável técnico não for sócio e/ou diretor da empresa, a comprovação se dará mediante a apresentação 

da cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - devidamente assinada ou mediante contrata de prestação de 
serviços na forma da lei. 

5.8.2.3 - Com base no artigo 43, § 3 2. da Lei 0 8.866193. a Prefeitura de Horizonte se reserva o direito de consultar 
o CHIS (Cadastro Nacional de Informaçoes Sociais). para comprovar o vinculo empregatício do(s) responsável(is) técnico(s) 

" detentor(es) dos atestados com o licitante. 
5.8.2.4 - O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante deverá(ão) participar permanentemente do serviço objeto desta 

licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
administração. os quais deverão constar obrigatoriamente na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto ,p6tiiieIho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. da licitante. ofego Luis yeandT0%a 

" 
,5 iPetma 

5.9 - OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 	
prgdente 

5.9.1 - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei ng 9.854. de 27/10/1999. publicada no OOU de 
28/10/1999. e ao inciso XXXIII. do artigo 79,  da Constituição Federal, não emprega menores de IS (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

5.9.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexos: 
5.8.3 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 

ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. (art.32. 0. da Lei n. 9  8.866/93); 
5.10 - Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descriçóes anteriores serão 

eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 
5.11 . todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados em original, cópia 
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autenticada par cartório competente. publicação em Úrgão Oficial ou autenticada pela Comissão Permanentédï Licitação 
mediante apresentação dos originais. 

5.11.1 - A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. 
5.11.2 - Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que diversas 

reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. 
5.11.3 - Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a 

exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
5.12 - Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-

símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos. gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração 
das propostas de preço. 

5.13. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à 
habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil. 

5.14 - Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados em língua 
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor 
juramentado. 

5,15 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a disponibilização do documento 
pela Internet, a CPI poderá verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletrônica. 

5.16 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 
paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido 
documento constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do 
término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente. levar o documento à CPI nas condições de 
autenticação exigidas por este edital, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha sido enviado 
ao órgão de origem da licitação, deverá a licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda. 

5.17 - Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade expressamente determinado, 
não poderão ter suas datas de expedição superiores a 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da presente licitação. 

5.18 - Os documentos apresentados, cópias ou originais. deverão conter todas as informações de seu bojo legíveis e 
inteligíveis, sob pena de serem desconsiderados pela Comissão Permanente de licitação. 

5.19 - Somente será aceito o documento acondicionado no envelope "A". não sendo admitido posteriormente a 
recebimento de qualquer outra documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo em documento entregue à CPL 

5.20 - A CPL poderá, também, para analisar os documentos de habilitação e outros documentos, solicitar pareceres 
técnicos e solicitar original de documenta já autenticado, para fim de verificação, sendo a empresa obrigada a apresentá-lo na 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da solicitação, sob pena de. não o fazendo, ser inabilitada, 
poderá ainda a CPI suspender a sessão para realizar diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões. 

5.21 - A solicitação feita durante a sessão de habilitação devera ser registrada em Ata. 

6- DA PROPOSTA DE PREÇO 
81- As propostas de preços deverão ser apresentadas em DI (uma) via, uma original e uma cópia. em envelope 

fechado, lacrado e opaco. juntamente com o envelope de documentação. rubricado no fecho, contendo na par 'e externa o 
seguinte sobrescrito: 	

/ 

À .  
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ENVELOPE "8" - PROPOSTA COMERCIAL 
RAZÃO SOCIAL: 

6.2 - As propostas de preços deverão ser confeccionadas em Dl (uma) via a máquina, impressão, ou a letra de fôrma. 
em papel timbrado, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas, assinadas e com o carimbo dos responsáveis legais da 
empresa e do responsável técnico, rubricadas todas as vias. 

6.2.1 - Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados: 

a) Serviços a serem executados, iguais ao objeto desta licitação, com PREÇO GLOBAL por quanto a licitante se 
compromete a executar e serviços objeto desta Licitação, expresso em reais em algarismo e por extenso conforme edital: 

b) Prazo de validade da proposta, que será de. 60 (sessenta) dias. 

c) PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado na forma do 
Art. 57. da Lei 8.666/93. contados da ordem de serviços, iniciando no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da 
ordem de serviços, nos locais determinados pela SECRETARIA GESTORA, conforme cronograma físico financeiro em anexo. 

6.2.2 - Orçamentos detalhados, contendo de cada item a especificação do Grupo/Subgrupo/Serviço, a quantidade. a 
unidade, o preço unitário e o preço total, em algarismo, e o preço global do orçamento, assinado pelo responsável legal da 
empresa e responsável técnico, tudo conforme Projeto Básico, sob pena de desclassificação. 

6.2.2.1 - No caso de erro na coluna UNIDADE, a Comissão considerará coma correta a Unidade expressa no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de HORIZONTE para o item. 

6.3 - Os valores contidos nos orçamentas serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) mesmo que não 
contenham o símbolo da moeda (RE; 

6.4 - Os preços constantes do orçamento da licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a vírgula, 
cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decimais dos centavos. 

6.5 - Na elaboração da Proposta de Preços. o licitante deverá observar as seguintes condições: os preços unitários 
propostos para cada item da planilha orçamentária deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, 
custo horário de utilização de equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos. taxas, despesas administrativas. 
transportes, seguro, lucro e quaisquer outros custos incidentes direta ou indiretamente sobre a execução dos serviços. 

6.51 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar em sua 
proposta de preços. 

6.6 - Serão desclassificadas as propostas que: 
a) apresentarem preços superiores ao limite estabelecido ou manifestadamente inexequíveis; 

b) condições ilegais, omissões, erros e divergências ou conflito com as exigências deste Edital. 

c) proposta em função da oferta de outro competidor na licitação. 

d) preço unitário inexistente, simbólico ou irrisório, havido assim como aquele incompatível com os preços 
praticados no mercado, conforme a Lei n 9  8.666/93 e suas alterações. 

e) preços unitários e/ou globais inexequíveis na forma do Art. 48 da Lei das licitações. 
L4afldtO Sdva 

O quantitativos divergentes dos constantes na Planilha de preços estimados. 	 e9k5o ç7ermanente 

g) propostas que não atendam ao item 6 deste projeto básico.
ção  

de 	
ta 

7 - DA VIGÊNCIA OU CONTRATO: 
7.1 - O contrato terá a duração de 12 (doze) meses. contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos 

prazos do art. 57. da Lei 8.686/93. tendo eficácia após a publicação do extrato na imprensa oficial, nos termos da Lei 
8.666/1993, por iguais e sucessivos períodos, se da conveniência para a administração pública, devendo a prorrogação ser 
motivada e processada nos ditames do mesmo Estatuto. 
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CNPJ 23,555.19510301-86 • PA8 (85) 3336 6045 	
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8 - 00 REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL: 
8.1 - Será permitida a reajustamento da valor contratual com base no índice utilizado para construçdiFivisto 

pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. ou outro índice que vier a substitui-lo, ou repactuação do preço do contrata, desde que 
observado o interregno mínima de um ano, a cantar da data de sua assinatura ou da data de sua última repactuação ou 
reajuste. 

8.2 - O pedido de repactuação deverá ser instruído com planilha demonstrativa dos aumentos dos custos originais. 
próprias e exclusivos da execução contratual e mediante negociação entre as partes. 

9- DO PAGAMENTO: 
ftl - O Pagamento será efetuada de acordo cani a execução dos serviços conforme projeto básico, após a emissão da 

Nota Fiscal, mediante atesto da execução dos serviços e o encaminhamento da documentação necessária, observada as 
,—.., disposições editalícias, através de crédito na conta bancaria da Contratada. 

ID - DA DOTAÇÂO ORÇAMENTARIA: 
ID 	A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

HORIZONTE/CE - Recursos Ordinários e Recursos do Governo Federal - Ministério das Cidades, nas seguintes Dotações 
Orçamentárias: 08.01 - AÇÃO: 15.451.0032, PROJETO ATIVIDADE: 1.045, FONTE; 018. ELEMENTO DE OESPESA: 4.4.80.51.00 (RS 
657.20022); 08.01 - AÇÃO; 17.512.0032, PROJETO ATIVIDADE: 1.052, FONTES: DCI. 030 e 018. ELEMENTO DE OESPESA: 4.4.90.51.00 
(RS 256.875.45). 

II - FISCAL DO CONTRATO: 
11.1 - A Fiscalização do Contrato será exercida pelo servidor Carlos Renato da Mota Bezerra - Engenheiro Civil. 

especialmente designada pelo Ordenador de Despesas. a qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a lei 
n9  8.866/93. alterada e consolidada. 	 Diego Luis l4and(o Silva 

m Co ss$jPormanonto 
de Ucitaçao 

12 - DAS OBRIGAÇuES CONTRATUAIS: 	 presidente 
12.1 As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da 

lei Federal 0 8.666/93, alterada e consolidada: 
12.2 - A CONTRATADA obriga-se a: 

a) executar os serviços no prazo máximo fixado no instrumento convocatório e neste instrumento, observando rigorosamente 
as especificações contidas no Projeto Básico, Edital e demais anexos; proposta. cronograma Físico-financeiro e orçamento 
adjudicados, tudo parte integrante deste instrumento independente de transcrição, bem ainda as normas técnicas vigentes, nos 
locais determinados pela Secretaria Contratante, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todas os impostos. taxas e 
quaisquer outros ônus de origem federal, estadual e municipal. bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais que 
lhes sejam imputáveis, inclusive licenças dos órgãos oficiais ou com relação a terceiros, em decorrência da celebração do 
Contrato, e ainda: 

- reparar, corrigir ou substituir às suas expensas. no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de natureza: 

- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua 
ou de preposto. na  execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 

- manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-lo na execução do contrato. As decisões 
e providências que ultrapassarem a competência do representante da contratada deverão ser comunicadas a seus superiores 

Mw. Presidente Castelo Branco, no  5)00' Centro • CEP 62 $80060 
CNPJ 23 555196/0001-BC'' PABX ($5) 3336.6045 	

Øtra.eionzo.ne 	Q:iiontcnwco 	www.horisanIo,c.,govb. 
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em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida 

no artigo 65. § 1 9  da lei 0 8.666/93. alterada e consolidada. 

b) responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de 

danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a 

lei n.O 9.605. publicada no 0.0.11 de 13/02/98; 

c) responsabilizar-se perante os Órgãos e representantes do Poder Público e terceiras por eventuais danos ao meio ambiente 

causados por ação ou omissão sua, de seus empregados. prepostos ou contratados: 

d) responsabilizar-se pela conformidade, adequação. desempenho e qualidade dos serviços e bens. bem como de cada material. 
matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito 

desempenho: 

e) registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Ceará), na 

n 
forma da Lei. e apresentar o comprovante de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente antes da 

apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento. 

f) recrutar profissionais habilitados e com experiência comprovada fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos mesmos, 

contendo identidade e atribuição/especificação técnica. 
g) pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos 
que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias 

fiscais e para fiscais, FGTS. PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluida qualquer solidariedade 

da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/au judiciais urra vez que a inadimplência da CONTRATADA com 

referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE: 

h) disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO. 
12.3 - É de inteira e exclusiva responsabilidade da contratada o recolhimento de encargos sociais. trabalhistas, 

previdenciários. tributos, taxas, tarifas e outros emolumentos que se fizerem necessários à execução do serviço. A 
Contratante se reserva o amplo direito de exigir da contratada tais documentos devidamente quitados para melhor 

desempenho e eficácia dos contratos consumados. 
12.4 No caso de constatação da inadequação dos serviços às normas e exigências especificadas no Edital, neste 

contrato, nos Projetos Básico e Executivo e na Proposta da Contratada, o Contratante os recusará, devendo ser de imediato 

adequados às supracitadas condições. 
12.5 - A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) assegurar o livre acesso da CONTRATADA e de seus técnicos. devidamente identificados, a todos os locais onde se fizerem 

necessárias os serviços, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente. forem solicitados: 

b) efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento. 

c) executar a fiscalização dos serviços. 

LSde 
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? 

k . 	 Estado do Ceará 
.j..C.' 	Prefeitura Municipal de Horizonte 

SANITÁRIO NA SEDE 00 MUNICÍPIO 

A localidade, que depois se tornou vila e, posteriormente, o municipio denominado Guarani, foi extinta em 1920, vindo a representar 

um distrito de Aquiraz. Em 1938, Guarani, que logo depois recebeu o nome de Pacajus, voltou à categoria de município, tendo seu 

território dividido em 4 distritos: Guarani, Currais Velho, Lagoa das Pedras e Olho d'Água do Venãocio. O último vila a se tornar 

Horizonte, tendo recebido essa denominação pelo falo da região ser rica em fontes hidricas. sendo o olho d'água na fazenda do 

Venãndo a mas conhecida. 

A mudança do nome para Horizonte, sugerido pela professora Raimunda Duarte Teixeira, ocorreu através do Decreto-Lei n° 1114, 

de 30 de dezembro de 1943, mas somente 6 de maço de 1987, no Palácio da Abolição, o governador Gonzaga Mota sancionou a 

Lei Estadual n 0  11.300, criando o municipio de Horizonte. Em 1° de Janeiro de 1989, a emancipação da cidade foi concretizada 

com a criação da Câmara Municipal e a posse do primeiro prefeito do niunicipio, Francisco César de Sousa 

Localizado na Região Metropolitana de Fortaleza a 40,1 km da capital cearense, Horizonte tem sua área geográfica de 191,9 km' 

dividida em quatro distritos: Mingas, Dourado, Queimadas e a Sede de Horizonte. 

A BR-116 é a principal via de acesso ao municipso, que conta também com um anel viário que liga a rodovia às BR-020 e 222. 

Horizonte encontra-se próximo ao um ponto estratégico para travessias pelo Oceano Atlântico e dispõe de uni excelente acesso à 

América do Norte e Central, estando a 43.9 km do Aeroporto Internacional Pinto Marfins, 47.8 km do Complexo Portuário do 

Mucunpe e 89.9 km do Porto de Pecéni. 

O municipio de Horizonte ,  é considerado a nona cidade mais desenvolvida do Estado do Cearà, conforme a tabela abaixo. Entre os 

anos de 1989 e 2008, a população de Horizonte triplicou, de 16 mil passou a ter 52 mil habitantes. O grande ritmo de crescimento 

, populacional, que têm se intensificado a cada ano, é atribuido ao desenvolvimento industrial do município. Este crescimento 

impulsiona a construção de novas escotas, creches, postos de saúde e outros equipamentos comunitários em bairros mais 

atstantes do centro do municipro. que se desenvolvem rapidamente e geram a demanda de novas vias de acesso e pavimentação 

das vias ~entes. 

Situadas no centro de Horizonte, as ruas ZACARIAS DA MATA PEREIRA, RAIMtJNDA NASCIMENTO, JOÃO DO NASCIMENTO, 

MARIA PEREIRA DE LIMA e MARIA RAQUEL DA ONCEIÇÃO contam com grande densidade populacional e que unem a Rua 

Mana Pereira de Lima á Rua Giro Bilhar, o que justifica a execução de pavimentação em intertravado no sentido de facilitar a 

locomoção da população local e o tráfego no centro da cidade. 

Assim, as intervenções hora propostas têm relevante e estratégica importância para o trânsito, melhorando o pavimento de vias e 

corredores de transporte urbano e de carga. scbetudo facilitando o acesso da população local ao centro da sede do municipio. e á 

BR 116 	
Lu4,ea& St'4 
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PA VIMENTA CÁ O EM PISO iNTER TRA VADO DE CONCRÈ9Øt,E$fjQ7fl4ÉNTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO 
DE HORIZONTE 

O projeto hora apresentado contempla a pavimentação em piso interisavado de concreto das ruas ZACARIAS DA MATA PEREIRA. 

RAIMUNDA NASCIMENTO, JOÃO DO NASCIMENTO, MARIA PEREIRA DE LIMA e MARIA RAQUEL DA ONCEIÇÃO 

No local existe pavimentação em pedra tosca, que será substituida pelo piso intertravado, o que torna desnecessária a 

apresentação de perfis longitudinais, seções transversais o quadro de cubação, pois se trata apenas de recapeamento de ruas já 

sstentes, sem necessidade de movimento de terra. Informamos também que as Ruas Raimunda Nascimento e a Rua Maria 

Raquel trecho entre a Rua Zacarias da Mata e Raimunda Nascimento, por possuirem largura máxima inferior a 6,00 ni e por serem 

utilizadas preferencialmente como via de pedestres, não foram projetadas calçadas pa'a as mesmas, sendo consideradas para 

efeito de análise corno calçadões, com trãosito apenas dos veiajlos dos que possuem residência nestes logradouros. 

Tabela dos Município por PIB em Milhões de Reais: 

Municipio P18 	Agropecuário Indústria Serviços Impostos 

FoflaIeza R$ 43.402 19000 32844 6876.703 29.879.821 6612,822 

*4erecanaú RS 4789.879.00 2149 1880.566 2 146.018 761,146 

Caucaia 3.657 134.00 28855 1286212 1939.437 402.630 

$obr& R$ 2 452 618.00 25406 629 031 1440.976 367.205 

Jvaze/ro do M,#e R5 2 354 692,00 6.093 348 919 1.735.197 264 482 

São Gonçalo do Amarant. RS 1.439 817,00 22$59 153883 247.917 1 015.458 

Evsé0o (*1407513.00 7201 543708 565.691 290913 

Cato (*100191400 16.337 168773 710.811 105.993 

(*939.562.00 24.169 355.037 395936 164.420 

Aquo'a; (*935.351.00 32.787 291.433 476.649 134,482 

Ancfl (*932020.00 71978 423117 382.455 54470 

(*881.127.00 23102 107685 629983 120.357 
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Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

PAVIMENTAÇÃO EM PISO IN TER TRA VADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO 
DE HORIZONTE 

Dados da Obra 

Este memorial refere-se às obras de PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE coa forme planta em anexo. 

ME 

Localização da Obra 	

' 
A referida obra será executada na Sede do Municipio de Horizonte/CE. 	 1 t 5— — 

Descrição Sumária do Projeto 
Rubrica 

Este prcØto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capltulos: 

• Apresentação; 

e LOcSIZaÇãO do Municipio: 

• Justificativa; 

• Relatório Fotográfico; 

+ Orçamento Básico: 

4) Cronograma FisicoFinanceiro; 

* Pareto; 

4 Planilhas de quantitativos: 

• Cálculo do B.D.L; 

* Cálculo de Encargos Sociais; 

::: 

4) Memorial Descritivo: 

• Especificações Técnicas: 

4) Peças Gráficas. 
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presidente  
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Hodzonte 

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTER IRA VADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO 
DE HORIZONTE 

Objetivo do Memorial 

O oteÜvo de presente memonal é mostrar como serão executadas as diversas etapas, as especificações dos materiais e normas / 

empregadas na execução da obra acima citada 	 Diego Luis Leafléro Silva 
Comissão Pehjkanonte 

Projetos 	 de Licitação 
Presidente 

Todos os projetos necessários á execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal e devendo a PROPONENTE 

conferir e compabilizâ-Ios, levantando antes da licitação as dúvidas, inconsistências por ventura existentes, sob pena de arcar com 

as consequências financeiras decorrentes de erros ou omissões não comunicadas. 

Quantidades de Serviços 

Compete à PROPONENTE fazer meticuloso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos e demais 

documentos integrantes da documentação técnica fornecida pela CONTRATANTE para a execução da obra. Dos resultados desta 

verificação preliminar deverá a PROPONENTE dar imediata comunicação escrita á CONTRATANTE apontando eventuais 

discrepâncias, inconsistências, omissões ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão ás normas técnicas, 

regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraço ao 

perfeito desenvolvimento da obra. 

A apresentação da PROPOSTA configura a plena aceitação dos quantitativos, devendo o Projeto ser executado em sua totalidaoe. 

Fonte dos Preços Utilizados 

Para o orça.731b do Projeto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria de infraesbutura do Estado do Ceará, na versão 24.1, 

com desoneração, e Tabela SIItAPI com data base de maio de 2017 

BDI Utilizado 

Conforme exposto nos orçamentos a Prefeitura Municipal adota uma BOI de 29,79% para serviços de pavimentação, de 29.90% 

para serviços de esgotamento sanitário e de 22,29% para fornecimento de materiais. rs 
Execução dos Serviços 

O contratado deverá dar inicio aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de 

Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos 

neles referidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam ás condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando 

por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providãndas. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de soa negligência, imperiS a 

omissão. 

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade por quaisquer danos docorrontos de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá 9 (aPropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e 

Supervisão. 	
11cm) !O5 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTER iRA VADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNIC1PIO 
DE HORIZONTE 

A CONTRATADA tomará ~as precauções e andados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de Prédios vis 1  

canalizações e redes que possam ser atingidas. pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros,7'M ' 

segurança de operámos e transeuntes durante a execução de todas as etxas da obra. 	 (2 

Normas 

N 
São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBR5) da Assoc: 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato, 

tais como o Artigo 12 da Lei 6.666 de 21 de junho de 1993 inciso VI, que trata da adoção das normas técnicas, de saúde e de 

segurança do trabalho adequadas; (Redação dada pela Lei n ° 8.883, de 1994) e inciso VII que trata do impacto ambiental. 

Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA 001186 de 23.01.86 nos seus artigos 1 0, considera 

) impacto ambiental qualquer alteração das propriedades fisicas. qulmicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o 

bem - estar da população; as atividades sociais e econõmicas; á biota; as condões estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 

qualidade dos recursos ambientai e Artigo 2 0  que prevê elaboração de Estudo de Impacto Ambiental EIA e respectivo Relatório 

de Impacto Ambientai - RIMA, a serem submetidos á aprovação do órgão estadual competente, e da SEMA em caráter supletivo. o 

licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

- Estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento, 	 Jiego Luis,jeandro Silva 
II . Ferrovias; 	 comissâçermanente 

III - portos e terminais de minério, petróleo e produtos qulmicos; 	 Pres dente 

IV - Aeroportos conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei 32, de 18 de novembro de 1966; 

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários; 

VI - Unhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 KV: 

VII - obras hidráulicas para exploração de recursos hldricos, tais como: barragem para quaisquer fins hidrelétricos. acima de 10 

MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, 

abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 

VIII . extração de cornbustivel fósS (petróleo. xisto, carvão); 

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; 

X - Aterros sanitários. processamento e destino final de resíduos tóxicos ou periQosos: Xl - usinas de Qeracão de eletricidade, 

qualquer que seta a fonte de energia primária, acima de 10MW; 

XII - complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquimicos, siderúrgicos, cloroquimicos, destiladas de álcool, hulha, 

extração e cultivo de recursos hidróbios; 

XIII - distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais - ZEI; 

XIV - exploração económica de madeira ou de lenha, em áreas acima de lOOha (cem hectares) ou menores, quando atingir áreas 

significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental; 

XV- Projetos urtianisticos, acima de 100 ha (hectares) ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da 

SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes; 

XVI - qualquer atividade que utd'zw carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em quantidade superior a dez toneladas dia; 

k'Iui 	 irtr 60111,' 
S...ec,riÕd4Otwa e $erv.cÓ- 
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Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

PAVIMENTAÇÃO EM PISO IWTERTRAVADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO 
DE HORIZONTE 

XVII projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1 000ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas 

significativas em lermos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental. 

Nas obras de PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITARI O NA 5 	DO 	+' 
• 1 	 fl MUNICIPIO DE HORIZONTE, o EIAJRIMA não se faz necessário por não se enquadrar em nenhum dos iteris acima. 

Materiais 	 ( 

Todo matenal a ser empregado na obra sera de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. OJaqL 	t 

modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a 

materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos 

Os materis adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas caracteristicas C qudiidades pdid 

emprego nas obras. bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessãno. os materiais serão estacados sobre 

plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão validas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere ã recepção, transporte, 

manipulação emprego e estocagern dos rralenas a serem utilizados nas diferentes obras. 

Todos os materiais. salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA Diego L'' Leandro Silva 
Gomis 	Permanente 

de Licitação 
Mão de Obra 	 Presidente 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização 

cornpativeis com a natureza dos servrços, bem ccmo ma!enas em quantidade suficiente para  a execução dos b'aba!hos. 

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes 

forem atribuidos, 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu 

- 	trabalho de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso temperamental. desordenado ou indesejável por outros motivos. 

deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA 

Assistência Técnica e Administrativa 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais 

vigentes a prestar toda assistência tÕcnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos 

Despesas Indiretas e Encargos Sociais 

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis 

sociais, licenças. enfim muitas e taxas de qualquer natureza que incidam sobre a obra 

A obra deverá ser registrada obrigatonamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço 

pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e 

Comprovante de Pagamento da mesma 

Condições de Trabalho e Segurança da Obra 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao empro de equipamentos de 'segurança' dos operários e 

sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Dev44o1ser  utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, 
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másca'as, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operà'ios. As máquinas deverão conter dispositivos de 

proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, frisiveis, etc. 

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação ?4R.18' da Legislação, em vigor, condiçÕ,s-1MS VI 

Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 
 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 	 í 	IS — n 
'a \. 	Ã 

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vitimas;  
ec ,' 

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, afim de evitar a possibilidade de mudanças 
h 

 

circunstâncias relacionadas com o acidente; e 

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o tato. 

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensilsos e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra. 

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a 

fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer 

espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra. 

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilãnda 

efetuado por número apropriado de homens idÓneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente 

de armas, com respectivo'pode" concedido pelas autoridades policiais. 
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Estado do Ceará 
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PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTER TR,4 VADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO PAU eIA W Nt 

DE HORIZONTE 	
(k 	____ 

GENERALIDADES: 	 g 
(_) 

Estas especificações foram organizadas no sentido de prover condições para a correta execução do projeto enviado, d 

assim, o bom desempenho e durabilidade prolongada. Foi elaborada com base nas Normas da ABNT - Associação &asiI&r 
Normas Técnicas, especificações do DER - Departamento de Edificações e Rodovias e da SEINFRA - Secretaria de lnfraestrutura 

do Governo do Estado do Ceará. 
Os materiais a serem utilizados na obra deverão ser novos e de boa qualidade, satisfazendo plenamente as presentes 

especificações 

OBJETO: 

O trabalho aqui apresentado e as Especificações Técnicas, têm por objetivo estabelecer pflnetros a serem observados durante 

s toda a execução da OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA 
' SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE 

PROJETOS: 

A execução da presente pavimentação deverá obedecer á integral e rigorosamente aos projetos e especificações, que serão 
fornecidos ao construtor constando todas as caracteristicas necessárias à perfeita execução dos serviços. 
Este caderno de encargos, os projetos, especificações e o orçamento da empreiteira fazem pane integrante do contrato, valendo 
como se nele estivessem transcritos, devendo esta circunstância constar do Edital de Licitação. 

NORMAS: 

Fazem parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de trans~ todas as normas (NORs) da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT que tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA: 

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades Legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e administrava necessâna rS a imprimir andamento conveniente às obras e serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal da empresa executora dos serviços 
(cc.ntiatada), devidamente habilitado e destinado no CREA local. 	 / 

Diego Luis 	ndro Silva 
FISCALIZACÃO: 	 Comissão rmanente 

de Licita00 
Presidente 

O órgão financiador do projeto e a Secretaria de Obras do Municipio ou engenheiro contratado de posse da ART de fiscalização 
farão fiscatizações periódicas, com autoridade para exercerem em nome da prefeitura ou órgão flnanciador, toda e qualquer ação 
de orientação geral, baseado nas boas normas e neste trabalho aqui apresentado. 
A emoreiteira é obricada a facilitar execuções dos serviços contratados, facultando á fiscalização o acesso a todas as partes da 
obra. Obriga-se, ainda, a facilita a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer dependências onde os mesmos se encontrem 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS: 

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade A ruão de obra deverá ser idónea, de modo a reunir uma equipe 
homogênea que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo equipamento mecânico e ferramenta[ 
necessário ao desempenho dos serviços. 

DISPOSICOES GERAIS: 
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Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim como 
fornecer detalhes construtivos acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião da obra. Qualquer discrepância entre estas 

especificações e o projeto será dirimida pela fiscalização 
Correrão por conta da empreiteira, todas as responsabilidades com as instalações provisórias da obra, tais corno: 	7 

• Placa daobra; 

• locação daobra: 	 n 

• Utilização, manutenção e fiscaiizaçáo de equipamentos;  
• 	Materiais utilizados:  

• Controle e a qualidade de execução dos serviços; 	
Diego L*Leandru'. 

• Desmobilização de máquinas e equipamentos; 	 Comij'juv. 

• Limpeza final egeral da obra. 	 Presuu'. 

PLACAS PADRÃO DE OBRA: 

A empresa contratada para executa a obra, deverá coloca uma PLACA PADRÃO DE OBRA em local visível e de fácil acesso. O 

modelo será fornecido pela Prefeitura Municipal ou pelo órgão financiador, e a dimensão deverá ser de 4,00 por 3,00 m. Deverá ser 
confeccionada em chapa de zinco com estrutura de madeira. A pintura será em esmalte sintético, 

LOCACÃO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE TOPÓGRAFO: 

A locação da obra deverá ser executada através de Teodolito ou UiveI, equipamento este que deverá ser manuseado por 

profissional competente (Topógrafo), o qual garantirá uma perfeita e exata locação do projeto para o campo. Após a execução de 

cada serviço, os mesmos deverão ser conferidos por este profissional através do mesmo equipamento. 

t GENERALIDADES 
Na execução dos serviços serão atendidas as especificações adotadas pelo Departamento Nacional de lnfraestrutura e Transporte, 

relacionadas a seguir: 

DNIT - ES - T 	01-70 Serviços Preliminares 

DNIT-ES-T 	05-70 Aterros 
Serão obedecidas, ainda, as especificações complementares a seguir, que prevalecerão quando em discordância com as normas 

do DNIT. 

2. ATERROS 
De acordo com a execução de pavimentação adotada no niunicipio. não há modificação no perfil longitudinal do terreno 

natural, já que o município de Horizonte apresenta um relevo bastante plano, bastando para execução dos serÃços apenas uma 

camada de e regularização para nivelamento e assentamento da camada de pedra. 

EXECUCÂO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DiZ CONCRETO: 

Após a conclusão das obras de terraplanagem, drenagem, além de qualquer outra que possa interferir na pavimentação, tais corno 
colocação de tubulação de água, telefone, esgoto, etc., deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo do subleito preparado de 
acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas. 
Uma vez concluida a escavação da vala, o fundo da mesma deverá ser regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo 
apdoarnento serão corrigidos através da colocação de uma camada do próprio material escavado, devidamente apiloada, em 
operações continuas ate chegar ao nível desejado. 
Os meios-fios terão dimensões de 1,00 a 0,35m x 0,15m, serão pré-moldados em concreto fck mlnimo de 13,Smpa, serão vibrados 
mecanicamente em formas de aço, fibra de vidro ou madeira plastificada modo a garantir uniformidade e aparência de concreto 
aparente. A parte frontal do meio fio será chanfrada de modo a garan 	dimensão maior na base do 	tio 	posição 
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vertical 

Não serão aceitos meios fios moldados continuamente no local, nem pré-moldados na obra sobre lastro de areia e com a ,yd'mévT"• \  
alisada com colher de pedreiro ou outro equipamento.  
Serão aceitos meios-fios industrializados por meio de prensagem desde que informada e comprovada a fonte produtor' L'  

Recomendações Gerais  

e' 

Os Meios-fios deverão ser assentados obrigatoriamente antes da execução da pavwnentação. O assentamento do niéb -fio 

obedecerá às seguintes etapas: 

Escavação da cava para assentamento do meio-fio obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensôes indicadas no projeto; 
Execução, quando for necessário, de base de brita ou areia para regularização e apoio dos meios-fios; 

Instalação e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compatível com o projeto-tipo considerado. 
t. 	Rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:4; 

, Execução de aterro para contenção do meio-fio em piçarra ou arisco, obedecendo á altura da face superior do meio fio, e uma 
largura mínima de 0,40m. 

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO 

A execução de pavimentação - mtert -avdo de concreto consiste no assentamento das peças de concreto sobre um colchão em 

PÓ DE PEDRA, com posterior compactação. Essa pavimentação é executada sobre a sub-base ou o subleito devidamente 
compactado e regularizada 
Não será permiuoa a execuçao desse serviço em aias aiuvosos. 

A execução da pavimentação em piso intertravado de concreto terá inicio somente após a liberação, por parte da fiscalização, de 

trechos da camada subjacente ao colchão. A fiscalização só autorizará o inicio desse serviço após a execução dos meios fios que 
delimitam a área do pavimento. 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo de base, ou sub-base e base, inicia-se a execução do pavimento 
intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades em sequência: 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

• Execução das mestras paralelamente à contenção principal nivelando-as na espessura da camada conforme 
especificação de proeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 
Terminada a camada de assentamento, na sequência dá-se inicio a camada de revestimento que é formada pelas seguintes 
atividades: 

- 	 Diego Luis Leandro Silva 
• Marcação para atendimento, feitos por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 	 cornissaq Permanente 
• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados: 	
PróPidente 

• Rejuntamento, utilizando pó-de-pedra; 

• Corripactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento. 
Quando a área a ser pavimentada não justificar a mobilização de equipamentos, a fiscalização poderá permitir a homogeneização 
manuaL 

Quando a fiscalização constatar a colocação na pista de material impróprio ou prejudicial, o mesmo deverá ser removido, correndo 
os encargos dessa colocação e remoção por conta da executante. 
O colchão de PÓ 0€ PEDRA e o pavimento em piso inteiti'avado serão medidos e pagos separadamente em metro quadrado. 
A medição do pavimento em piso interiravado realizado pela área do pavimento executado expresso em ma  (metros quadrados). 
Será adotado, para efeito de pagamento, o menor valor entre a área medida no campo e a área indicada no projeto. 
O preço unitário definido para o pavimento em piso intertravado deverá considerar todas as despesas para a execução do serviço, 
inclusive fornecimento, cama, transporte e descarga das peças e material para rejunte, assentamento. reluntamento. compactação, 

outros materiais, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e encrgos sociais. Quando se tratar de serviço de reforma de 
pavimentação piso intertravado de concreto, deverá ser excluido 	preço unitário o custo referente a fornto carga, 
transporte e descarga de peças. 	
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LIMPEZA GERAL 

Os equipamentos e ferramentas destinados á execução dos serviços de engenharia serão de responsabilidade da contratada, 
inclusive o seu transporte até o local da obra Bem com, a sua retirada ao final da execução dos serviços Após a execução de 
todos os serviços descritos acima, deverá ser feito à retirada completa dos equipamentos, material não utilizado, etc., devØe'-', 
procedida à limpeza completa da área. 

PASSEIOS 

Piso lntertravado de concreto e = 6,00 cm 
 

A execução de pavimentação piso intertravdo de concreto consiste no assentamento das peças de concreto sobre um colchkãi 

PÓ DE PEDRA, com posterior oompactaçào. Essa pavimentação é executada sobre a sub-base ou o subleito devidamente 
compactado e regularizado. Não será permitida a execução desse serviço em dias chuvosos. A execução da pavimentação em piso 
intertravado de concreto terá inicio somente após a liberação, por parte da fiscalização, de trechos da camada subjacente ao 
colchão. A fiscalização só autorizará o inicio desse serviço após a execução dos meios fios que delimitam a área do pavimento. 

Aterro apiloado 

Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, de preferência areia, em camadas de altura mínima de 

10 (dez) cm, convenientemente molhadas e energicamente apiloadas de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e 
desníveis, por recalque, nas camadas aterradas. 

O material de aterro deverá apresentar um CBR (Indica de Suporte Califórnia) da ordem de 30%. 	 Oeg° LUIS L 
1 dto Silvia 

O aterro será sempre compactado até atingir um grau de compactação" de no mínimo 95%, com referência ao ensaio 
compactação normal de solos, conforme NBR -7182. 	 pçestd'0  
O controle tecoolóqico da execucão do aterro será procedido de acordo com a NBR 5681. 

Na execução dos referidos serviços de aterro e reaterro haverá precauções para evitar-se quaisquer danos nos trabalhos de 
impermeabilização, paredes ou outros elementos verticais que devam ficar em contato com o material de aterro. 

litI.x.114Z1  

Será utilizado o piso tátil apenas nas rampas de acesso. O piso terá as dimensões de 25 x 25 cm, PMC, Padrão Médio. A colocação 
será efetuada de modo a deixa as juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras a seguir definidas: As juntas entre os 
ladrilhos medirão dois milímetros. O lastro para receber argamassa de assentamento (piso morto) terá acabamento desempenado e 
sua execução antecederá de, no mínimo, 10 dias a colocação dos ladrilhos. 

Na eventualidade de vir a ser necessário o corte de piso podo tátil, esta operação será executada com cortadores e separadores 
mecânicos. A superficie inferior do piso podo tabu, por ocasião do assentamento, estará perfeitamente limpa. Poderão ser assentes, 
também, com argamassa de alta adesividade. Neste caso, não serão umedecidos. 

Meio fio de contenção 

Nos pontos onde forem executadas as cakadas e não houverem edificações que as sustentem serão executados meio fios de 

contenção. Os meios-fios terão dimensões de 7x30x100 cm. serão pré-moldados em concreto fck mínimo igual a 15mpa, serão 
vibrados mecanicamente em formas de aço, libra de vidro ou madeira plastificada de modo a garantir uniformidade e aparência de 
concreto aparente. 

Não serão aceitos meios fios moldados continuamente no local, nem pré-moldados na obra sobre lastro de areia e com a superfície 
alisada com colher de pedreiro ou outro equipamento. 

Serão aceitos meios-fios industrializados por meio de prensagem desde que informada e comprovada através de Nota Fiscal e 
dprovada pela fiscalização. 
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7ct 	e 

Recomendações Gerais  

Os Meios-fios deverão ser assentados obrigatoriamente antes da execução da calçada. 	 \ tr> 

O assentamento do meio fio obedecerá às seguintes etapas: 
 

N. Rubrica 
Escavação da cava para assentamento do meio-fio obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto, -  

Execução, quando for necessário, de base de brita ou areia para regularização e apoio dos meios-fios; 

Instalação e assentamento dos meios-fios pró-moldados, de forma compatível com o projeto-tipo considerado. 

Rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:4; 

Execução de aterro para contenção do meio-fio em piçarra ou arisco, obedecendo a altura da face superior do meio fio, e urna 
largura mínima de 0,40m. 

- 	 Diego Luís LndrO Silva 
SINALIZACAO 	 Co0115580 P r -nanofl 

de 0c11a00 

Placas de Advertência e Regulamentação 	 Presidente 

A superficie da placa deverá ser lisa e plana em ambas as faces, de fácil limpeza e deverá manter a performance mesmo quando 
molhada; 

Todas as placas deverão ter acabamento uniforme e bordas não serrilhadas. As mensagens e tarjas devem ser bem definidas; 

Chapas de aco 101011020 - bitola ri 0  16. cristais normais galvanizados, na esoessura nominal de 1.55 mm. e devem atender a 
norma NBR -7008: 

As placas de aço 101011020 serão desengraxadas, decapadas e fosfalizadas com tratamento antiferniginoso, e terão aplicação de 
fundo à base de cromato de zinco e acabamento em esmalte sintético semibrilho de secagem em estufa a 140 0c., ou pintura 
eletrostática a pó poliéster; 

A pelicula refletiva deve ser constituída de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser resistente a intempérie, 

possuir grande angularidade, de maneira a proporcionar ao sinal às características de forma, cor e legenda ou símbolos e 
visibilidade sem alterações, tanto a luz diurna, como a noite sob a luz refletida. 

Os suportes metálicos para fixação das placas deverão ser executados, de acordo com o projeto de sinalização, em tubos de aço 
galvanizado. 

As placas serão fixadas aos suportes através de parafusos de aço, cabeça francesa, com porcas e arruelas lisa de pressão, 
galvanizados, 511 6'x3.112' (suportes) e 114" x 1117 (travessas). 

08$.: DEVERA SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO, O RELATÓRIO DE CONTROLE DE 
QUALIDADE, CONTENDO RESULTADOS DOS ENSAIOS DEVIDAMENTE INTERPRETADOS, CARACTERIZANDO A 

QUALIDADE DO SERVIÇO EXECUTADO DE ACORDO COM A NORMA DO DNIT 03112006.ES CITADAS NAS 
ESPECIFICAÇÕES. 

Placas denominativas dos logradouros 

O projeto não inclui colocação de placas de identificação de ruas pois as mesmas serão de responsabilidade da prefeitura. 

Limpeza da Obra 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas 
instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas ás redes de serviços públicos. Será removido 
todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varr 	os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, 
pavimentação, serão limpos, de modo a não serem danificadas outra 	s da obra por estes serviços de limpeza. 
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Os equipamentos e ferramentas destinados à execução dos serviços de engenharia serão de responsabilidade da cbqjatagp, 

inclusive o seu transporte até o local da obra. Sem com, a sua retirada ao final da execução dos serviços. Após a execução ff 

todos os serviços descritos acima, deverá ser feito á retirada completa dos equipamentos, material não utilizado, etc., devendo ser 
procedida à limpeza completa da área. 

PASSEIOS 
Diego Luis Leandro Silva 

Piso lntertravado de concreto e = 6,00 cm 	 Comissão Permanente 
de Licitação 

A execução de pavimentação piso interfravdo de concreto consiste no assentamento das peças de concreto sotJuSdS3ø em 

PÓ DE PEDRA, com posterior compactação. Essa pavimentação é executada sobre a sub-base ou o subleito devidamente 
compactado e regularizado. Não será permitida a execução desse serviço em dias chuvosos. A execução da pavimentação em piso 
intertravado de concreto terá início somente após a liberação, por parte da fiscalização, de trechos da camada subjacente ao 
colchão. A fiscalização só autorizará o inicio desse serviço após a execução dos meios fios que delimitam a área do pavimento. 

Aterro apiloado 

Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, de preferência areia, em camadas de altura mínima de 

10 (dez) cm, convenientemente molhadas e energicamente aplicadas de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e 
desníveis, por recalque, nas camadas aterradas. 

O material de aterro deverá apresentar um CBR (indica de Suporte Califórnia) da ordem de 30%. 

O aterro será sempre compactado até atingir um 'grau de compactação" de no mínimo 95%, com referência ao ensaio de 
compactação normal de solos, conforme NBR —7182. 

O controle tecnológico da execução do aterro será procedido de acordo com a NBR 5681. 
Na execução dos referidos serviços de aterro e reaterro haverá precauções para evitar-se quaisquer danos nos trabalhos de 
impermeabilização, paredes ou outros elementos verticais que devam ficar em contato com o material de aterro. 

Piso podo tátil 

ç'. 	Será utilizado o piso tátil apenas nas rampas de acesso. O piso terá as dimensões de 25 x 25 cm, PMC, Padrão Médio. A colocação 

será efetuada de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas, com as espessuras a seguir definidas: As juntas entre os 
ladrilhos medirão dois milímetros. O lastro para receber argamassa de assentamento (piso morto) terá acabamento desempenado e 
sua execução antecederá de, no minimo, 10 dias a colocação dos ladrilhos 

Na eventualidade de vir a ser necessário o corte de piso podo tátil, esta operação será executada com cortadores e separadores 
mecânicos. A superfície inferior do piso podo tátil, por ocasião do assentamento, estará perfeitamente limpa. Poderão ser assentes, 
também, com argamassa de alta adesividade. Neste caso, não serão umedecidos. 

Meio fio de contenção 

Nos pontos onde forem executadas as calçadas e não houverem edificações que as sustentem serão executados meio fios de 
contenção. Os meios-fios terão dimensões de 7x30x100 cm, serão pré-moldados em concreto fck mínimo igual a 115rnpa, serão 

vibrados mecanicamente em formas de aço, fibra de vidro ou madeira plastificada de modo a garantir uniformidade e aparência de 
concreto aparente. 

Não serão aceitos meios fios moldados continuamente no local, nem pré-moldados na obra sobre lastro de areia e com a superficie 
alisada com colher de pedreiro ou outro equipamento. 

Serão aceitos meios-fios industrializados por meio de prensagem desde que informada e comprovada através de Nota Fiscal e 
aprovada pela fiscalização. 
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Estado do Ceará 

Prefeitura Municipal de Horizonte 

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRA VADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO 
DE HORIZONTE 

Recomendações Gerais 	 ' 

Os Meios-fios deverão ser assentados obrigatoriamente antes da execução da calçada 

O assentamento do meto fio obedecerá as seguintes etapas'  

Escavação da cava para assentamento do meio-fio obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no proeZL> 

Execução, quando for necessário, de base de tirita ou areia para regularização e apoio dos meios-fios; 

lnstSação e assentamento dos meiosflos p4moldados, de forma compatível com o projeto-tipo considerado. 

Reuntanento com argamassa cimento-areia, baço 1:4; 

Execução de aterro para contenção do meio-fio em piçarra ou arisco, obedecendo a altura da face superior do meio fio, e uma 
largura mínima de 0.40m. 

Diego Luik

LttaÇãO

eandro Silva 
SINALIZAÇÃO 	 co ofmanento 

de  
Placas de Advertência e Regulamentação 	 Presidente 

A superficie da placa deverá ser lisa e plana em ambas as faces, de fácil limpeza e devera manter a performance mesmo quando 

molhada: 

Todas as placas deverão ter acabamento undonne e bordas não serrilhadas. As mensagens e tarjas devem ser bem definidas: 

Chapas de aço 101011020 - bitola n° 16. cristais normais galvanizados, na espessura nominal de 1.55 mm. e devem atender a 
norma NBR -7008; 

As placas de aço 101011020 serão desengraxadas, decapadas e fosfatizadas com tratamento antiferru9inoso, e terão aplicação de 
flndo à base de cromato de zinco e acabamento em esmalte sintético sernibnlho de secagem em estufa a 140 0c. ou pintura 

eletrostática a pó poliéster; 

A película refletiva deve ser constituída de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser resistente a intempérie, 
possuir grande angularidade, de maneira a proporcionar ao sinal às caracterislicas de forma, cor e legenda ou símbolos e 
visibilidade sem alterações, tanto a luz diurna, como a noite sob a luz refletida 

Os suportes metálicos para fixação das placas deverão ser executados, de acordo com o projeto de sinalização, em tubos de aço 
galvanizado. 

As placas serão fixadas aos suportes através de parafusos de aço, cabeça francesa, com porcas e arruelas lisa de pressão, 
galvanizados, 5/16'x3. 1t2 (suportes) e 114 x 1111? (travessas). 

085.; DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO, O RELATÓRIO DE CONTROLE DE 
QUALIDADE, CONTENDO RESULTADOS DOS ENSAiOS DEVIDAMENTE INTERPRETADOS, CARACTERIZANDO A 

QUALIDADE DO SERVIÇO EXECUTADO DE ACORDO COM A NORMA DO DNIT 03112006-ES CITADAS NAS 
ESPECIFICAÇÕES. 

Placas denominativas dos logradouros 

O projeto não inclui colocação de placas de identificação de ruas pois as mesmas serão de responsabilidade da prefeitura 

SERVIÇOS DIVERSOS 

Limpeza da Obra 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação: deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas 
instalações, equipamentos e aparelhos com as instalações definitivamente ligadas ás redes de serviços públicos Será removido 

todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e vanip os acessos. Todas as cantarias, alvenarias de pedra, 
pavimentação, serão limpos, de modo a não serem danificadas outr4Èflps da obra por estes serviços de limpeza. 
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PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRA VADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE 
DE HORIZONTE  

íí1s 
ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 	 - 

Generalidades 
N Rubrica - 

As tubulações de esgoto devem ser assentadas obedecendo rigorosamente as declividades previstas no projeto. Os cUidados 'e 
acompanhamentos dos serviços topográficos devem ser uma constante conduta à Contratada, 

A tubulação pode ser assentada com ou sem berço de apoio. Quando o material do fundo da vala permitir o assentamento sem 
berço, deverão ser produzidos rebaixos, sob cada bolsa (cachimbo), de sorte a proporcionar o apoio da tubulação sobre o terreno 
em toda sua extensão. 

Em qualquer caso, exceto nos berços especiais de concreto, a tubulação deverá ser assentada sobre o terreno ou colchão de areia 
de forma que, considerando uma secção transversal do tubo a sua supedicie interior externa fique apoiada no terreno ou berço, em 
extensão equivalente a 60% do diâmetro externo, no mínimo. 

Todo cuidado deve ser tomado no que tango ao emprego de armazenamento e distribuição das tubulações tanto no canteiro como 
ao longo das valas. 

Em todas as fases de transporte, manuseio e empilhamento devem ser tomadas as medidas especiais e técnicas recomendadas 
pelos fabricantes a fim de evitar que afetem a integridade do material e provoquem atritos de tal ordem que causem ranhuras 
comprometam  estanqueidade das juntas. 

Diego Luis Leariro Silva 
Topografia 	 Comissão Porr4nenlo 

de Licitação 

Devidamente autorizado pela Fiscalização, estando definidos os trechos a executa, a Empreiteira dará priori4ade aQJôte 
topografia e locação das obras, 

Para medição de distâncias, além da utilização dos métodos tradicionais (com as precauções consagradas), poderão ser utilizados 
aparelhos do tipo distornat (raio infravermelho) ou laser, com as devidas precauções. 

Para medição de ângulos, deverá ser usado equipamento (teodolito) que permita leitura de ãnØo com precisão de 10 5, A 
Fiscalização poderá impedir a utilização incorreta dos equipamentos ou métodos de topografia, ficando por conta da empreiteira, ás 
suas custas, a correção das deficiências constatadas. 

A empreiteira deverá efetuar o nivelamento geométrico de ? ordem, com erro de fechamento a 10 mm., sendo t a distância 
nivelada e contra nivelada em quilômetros, os piquetes deverão ser implantados a cada 20 m. 

Analisando os trechos analisados como problema, a Fiscalização indicará eventuais alterações de cotas dos coletores) naquele 
e/ou em outros trechos ainda não liberados, para permitir o esgotamento das casas, funcionamento da rede e para atender às boas 
técnicas de construção. 

Obras especiais, de menor complexidade, não previstas ou não definidas no projeto, deverão ser detalhadas, especificada, orçadas 
e solicitadas pela empreiteira e aprovadas pela Fiscalização. 

Por ocasião do nivelamento geométrico, deverão ser adensados os referenciais planialtimótricos, consistindo na cravação de 
marcos de madeira de lei, ou de concreto (traço 1:2:3), de dimensões 3 x 3 x 30 cm, em locais protegidos e de fácil acesso, 
distantes entre si em aproximadamente 200 m. Deve-se cravar 25 cm e os 5 cm restantes deverão ser pintados de amarelo e 
rumerados. No centro dos Marcos deverá estar cravada uma tacha, que será nivelada. 

As RN (referências de nivel) existentes deverão ser verificadas. Os marcos e as RN corrigidas deverão ser indicados para correção, 
que visualizam a rede coletora em execução. 

A Empreiteira deverá escolher o processo de locação que adiar mais conveniente e que atenda as condições técnicas. 

Estão descritos a seguir, os processos de locação convencionais. Ficará a cargo da Empreiteira a preparação dos elementos 
necessaflos à locação, e que serão verificados e autorizados pela Fiscalização. 

No Processo de Cruzetas. deverão constar os seguintes elementos: 	
/ 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de Horizonte 

PAVIMENTAÇÃO EM PESO ?NTERTRA VADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO 
DE HORIZONTE 

Cota do terreno (piquetes): CT; 

Cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo): CP 

Cota do coletor (geratriz superior externa do tubo): (CC) 

Cota do bordo superior da régua: (CR) 

DedMdade: (1) 

Diâmetro interno mas espessura da parede do tubo: (Q+E) 

Mura da cruzeta a ser utilizada: (C) 

Mura do bordo superior da régua em relação ao piquete: (II) 

N N 

ÇN 
o 

í 	F1S....../ 
rf; 

\S1 
Rubma 

Para se assentar com a cruzeta, deverá ser observado: 

• 	Recua perfeitamente instaladas e cintadas em cores de bom contraste, Para Permitir melhor visada do 'assentador. As 
réguas deverão estar distantes entre si no máximo 20 m; 

Coloca-se o pé da cruzeta sobre a geratriz externa superior do tubo, junto a bolsa. O homem que segura a cruzeta deve 
trabalhar com um bom nivel de pedreiro junto á cruzeta para conseguir a sua verticalidade. 

O encarregado da turma faz a visada procurando com o seu raio visual tangenciar as duas réguas instaladas e as cruzetas que está 

sobre um dos tubos. A tangéncia ou não do raio visual sobre os três indicará se o tubo está ou não na posição correta; o primeiro 
tubo a assentar deve ser nivelado na ponta e na bolsa, com esta voltada para montante. 

No Processo dos Gabaritos deverão constar os seguintes elementos 

• 	Cota do terreno (piquete): (CT) 	 Diego LiA Leandro Silva 
comissb permanente 

• 	Cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo): (CP) 	 del.,citação 
Presidente 

• 	Cota do bordo superior da régua: (CR) 

Declividade: (1) 

Altura do gabarito a ser utilizado: (0) 

• 	Profundidade da geratriz inferior interna do tubo: (P) 

Altura da borda superior da régua em relação ao piquete: (H) 

Para se assentar com o gabarito, deverá ser observado: 

Régua perfeitamente instaladas, distantes entre sino máximo 10 m, com o objetivo de diminuir a centenária. 

Pelos pontos das réguas que não dão o eixo da canalização estica-se uma linha de nylon, sem emenda, bem retesada. 

Coloca-se O pé de gabarito sobre a geratriz interna inferior tubo no lado da bolsa, fazendo-se coincidir da marcação com a 
linha de nylon indicará se tubo está ou não na posição correta. O primeiro tubo a assentar deve ser nivelado na ponta e na bolsa. 
wm esta voltada para a montante. 

Assentamento de Tubos de PVC 

A tubulação deverá ser de PVC para rede de esgoto (infraesb -utura) fabricada de acordo com a E8-644 da ABNT (NOR 7362), com 
diâmetro mínimo de 150 mm, fornecida em barras de 6 m de comprimento, dotada de ponta e bolsa para anel de borracha (junta 
elástica) 

A execução das juntas elásticas deverá obedecer á seguinte sequência: 

Limpara face externa da ponta do tubo e faceinterna da boi 	na região de encaixe do anel. Verificar se o 
chanfro da ponta do tubo não foi danificado e, caso necessáio. corrigkffrma grosa. 
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PAVIMENTAÇÃO EM Pt 80 INTER IRA VADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO 8AM TÁPIO NA SEDE DO 
DE HORIZONTE 

Colocar o anel dentro de seu encaixe na boba, sem torções. 

Passar pasta lubrificante na face externa da ponta do tubo e na parte aparente do anel. Não utilizar, em 
graxas ou Õseos minerais que podem afetar as características da borracha. 

1. 

Posicionar corretamente a ponta do tubo já assentado; realizar o encaixe, empurrando manualmente o tubo. Para os 
diâmetros maiores, pode-se utilizar uma alavanca junto à bolsa do tubo a se encaixada, com o cuidado de se colocar uma tábua a 
bolsa e a alavanca, a fim de se c'.t danos. 

Poços de Visita 

Os poços de visitas, de dimensões variáveis, têm a função primordial de permitir o acesso às canalizações de modo a que se possa 
mantê-las em bom estado de funcionamento. São executados nos locais indicados no projeto, sempre que a canalização mude de 
direção, alinhamento, de diâmetro, de tipo de material, de dectividade nas junções de duas ou mais canalizações, para dividir 
distâncias de modo a facilitar a limpeza e manutenção. 

" È importante a estanqueidade dos tanques, para a sua operacionalização, para o teste de assentamento das tubulações e para 
estabilidade da pavimentação nos poços de visita. 

Qpno Luis LendrO Silva 
O poço tem duas divisões básicas: 	 grnssao pmanentt 

de Ltctqfr° 
• 	Câmara de trabalho, o corpo, ou ainda balão como é vulgarmente chamado. 	 presidtflte 

Câmara de acesso, ou chaminé, ou ainda pescoço corno é vulgarmente chamado. 

A câmara de trabalho deve ser executada, de acordo com o projeto em: concreto armado, anéis pré-moldados, de concreto e 
alvenaria em tijolo maciço, e suas normas de execução estão contidas nos seus respectivos assuntos específicos. A altura é 
variável de conformidade à cota de canalização e ter o máximo de altura de modo a tomar-se ampla, bom arejamento e iluminação 
para permitir trabalhos de manutenção da rede. A espessura é de acordo com o projeto, mas não inferior a 10 cm. 

A câmara de acesso ou chaminé não deve ter altura superior a 1 m e diâmetro a 0.60 m e e encimado pelo tampão tipo T-137 da 
Barbará ou similar. Pode ser em concreto armado ou ainda em anéis pré-moldado de concreto. 

São fatores essenciais e importantes: a colocação dos degraus de feiio, com o espaçamento de acordo com o projeto e na bitola 
especificado, assim como a leitura de suas calhas no poço 

O fundo do poço será sempre em concreto simples ou armado, conforme a espessura de projeto. Quando se assentar peças pré-
moldadas será utilizada argamassa de cimento e areia 1:3 para junção das peças. A ligação entre o corpo e a chaminé é executaria 
em concreto armado. 

Internamente as paredes receberão o corpo do poço, com revestimento liso de cimento e areia fina 1:3, e posterior pintura com nata 
de cimento. Se necessário, utilizar aditivos impw~izwtw a fim de fica estanque o poço de visita. 

As calhas ou almofadas são acabamentos de contorno ao terminal das tubulações nos poços, e podem ser retas, curvas ou em V. 
podendo ser executadas em concreto simples ou tolo maciço de alvenaria revestido desde que a base esta estanque. 

DIVERSOS 

Embasamento de Tubulação 

As canalizações devem ser assentadas sobre leitos firmes com suficiente resistência no terreno natural, isto e o minimo de 
comrxessibilidade de maneira a permitir as suas estabilidades. 

Quando o terreno natural não permitir estabilidade de modo a garantir a perfeição rio assentamento da tubulação, será observado 
imediato recalque, e este, consequentemente, arruinaria, também as juntas e a estanqueidade da linha, Neste caso, utiliza-se a 
execução de bases espeaais ou berços de modo a melhor distribuir as cargas sobre o solo. 

Os embasamentos podem ser em: areia, pó de pedra, brita, seixos, concreto simples, ou peças pré-moldadas, a altura padrão é de 
10 cm, e colocado abaixo da geratriz externa inferior do tubo de larguramir 	d',0rpaberço será: L = D + 0,20. 
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PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTER TRA VADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE 00 MUNICIPIO 
DE HORIZONTE 

Teste de Vazamento 

É recomendável a execução de teste em rede coletora qualquer que seja o tipo de junta. Os tipos de teste são: 
nfinraçáo 	 ,,<,r- 

JNft> 

Para execução do teste são necessários: 	
/ .

Y 
• Poço 	 k 
• 	Buguões para teste (balão de vedação, saco de areia, saco de tabatinga) 	 \ 

• 	Conexões resistentes 	 -- 

• 	FXaÇãO dos limitas aceitáveis de vazamento e infiltração que possam ocorrer 

É conveniente que o pomeiro trecho entre dois PVs seja testado para se observar inicialmente a qualidade construtiva, e examinar, 

se os resultados obtidos também atendem as exigências, servindo de base para os trabalhos subsequentes possam ser julgados. 

O teste de vazamento e realizado com fumaça, deixendo-se as juntas descobertas: 

Veda-se a extremidade da tubulação de montante e das conexões: 

Insufla-se fumaça para o interior por meio de uma ventoinha e máquina de fazer fumaça, ou qualquer outro tipo: 

Verifica-se se há escapamento de fumaça pelas juntas. 

O teste de vazamento também pode ser efetuado com água, em linhas de pouca dedividade, verificando se há vazamento pelas 
juntas, após ser tarnponada nas bocas dos PVs. inferior e superior. 

Outros procedimentos complementares, durante a execução dos testes, poderão ser fornecidos pela Fiscalização, quando for 
necessária variação de métodos do aqui exposto. 

O teste de infiltração é sempre realizado com vala fechada, e seu resultado depende de boa impermeabilização dos PVs. Sua 
sequència é a seguinte: 

rN 

Tampar a boca de cima do coletor, a jusante do PV; 

Colocar na boca de baixo, uni reservatório para coletar a água que se infiltra na rede, no trecho em estudo; 

Após o penado de 1 h, medir o volume de água recolhido. 

LIGAÇÕES PREDIAIS 

Generalidades 

ego lu Leandro Silva 
'omssbb Permanente 

de Lucitaçâo 
Presidente 

Entende-se por ligação predial de esgoto o conjunto de esgoto de tubos e peças que se estende desde o coletor público ate o 
alinhamento de uma determinada propriedade. 

Cada resistência deverá ter sua ligação independente, salvo casos excepcionais, ou ainda com base em revisão dos códigos atuais. 

Para que seja efetuada a ligação é importante que as instalações estejam concluldas e de acordo com as normas vigentes. 

Será a ligação da caixa de visita localizada no passeio a rede coletora pública. A ligação predial senti executada com tubo PVC de 
infraestrutura (NBR 7362), destinada a esgoto, diâmetro minimo de 100 mm e dedividade minima de 2%. 

Todas as instruções, cuidados e normas de procedimentos de execução para rede coletora são válidos para ligação, inclusive com 
relação aos teste- 

Ficará também por conta da contratada a recuperação da pavimentação danificada para execução de ligação. 

HeIIfl NO,q' 	t,oiilr' 
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Estado do Ceará 
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PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRA VADO DE CONCRETO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DO MUNICIPIO 
DE HORIZONTE 

Material de Ligação 
, P,NI4NN  

Será composta de selim 90°  elástico 150x 100 mm e curva de 45 0  diâmetro minimo de 100 mm, para tubulação der  qdje esgoto 
(infraestrutura). 	 (: 	 •1)171' 

A ligação predial deverá obedecer a seguinte sequência de execução: 

• 	Certificar-se se o anel de borracha está devidamente alojado na pede interna da abraçadeira superior. 	.--- 

• 

	

	Colocar as abraçadeiras inferior e superior no tubo, fixando-as coei a trava, conforme indicação (flecha) gravada na peçi 

Fazer furo com serra copo para selim, através do bocal do selim. 

Completar a ligação utilizando conexões de infraestrutura (curva de 45°) 

Caixas de Inspeção 

Estas caixas são normalmente colocadas no passeio, e em rarissirnos casos nos recuos domiciliares. São de paredes em alvenaria, 
fundo em concreto simples e tampa em concreto armado. Suas dimensões comuns são 0,60 x 0.60 m  0,50 m. 

Podem também ser executadas como caixas pré-moldadas em concreto desde que consultado á Fiscalização e aprovado para 
colocação. 

Essa caixa é o ponto terminal da ligação domiciliar e, portanto, é importante sua completa estanqueidade a fim de evitar infiltração 
de águas pluviais para não comprometer a qualidade de escoramento da ligação. 

Internamente, nas caixas de inspeção, deverão ser executadas calhas de escoramento tipo meia cava. 

Dever ser observado se não há infiltração de águas pluviais na caixa de inspeção, a fim de comprometer a qualidade de 
escoamento da ligação. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO - REQUALIFICAÇÃO DA RUA ZACARIAS DA ?A11RÁ, 
RAIMUNDA PREIRA, JOÃO DO NASCIMENTO, MARIA PERREIRA E MARIA RAQUEL DA CONCEIÇÃO 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BOI ( SERVIÇO) ÍPAVIMENTAÇÀCI 

ITEM COEI. VALORES ADOTADOS % 

1.0 (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80% 
2.0 (S+G) SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUIAS 0,32% 
3.0 (R) RISCOS 0.50% 
4.0 (DF) DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% 
5.0 (L) LUCRO  

IMPOSTOS 13,15% 
PIS 065% 
COFINS 3,UU% 
ISSQN 500% 
CPRB 4.50% 

BDI=.( 1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1 

(1-1) 

2979% 

B.D.I. (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS SERVIÇOS) 
ADOTADO: 

29,79% 

055 COBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE E DE 5,00% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL (BRUTO) 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO - REQUALIFICAÇÃO DA RUA ZACARIAS DA MATA PREIRA, 
RAIMUNDA PREIRA, JOÃO DO NASCIMENTO, MARIA PERREIRA E MARIA RAQUEL DA CONCEIÇÃO 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANAUTICA DA TAXA DE BDI ( SERVIÇO) 
-1 

ESGOTO 

TEM CÕD. VALORES ADOTADOS % 

1.0 (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,43% 
2.0 (S+G) SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUIAS 0,28% 
3.0 (R) RISCOS 1,00% 
4.0 (DF) DESPESAS FINANCEIRAS 0,94% 
5.0 (L) LUCRO 6,74% 

IMPOSTOS 13,15% 
P15 0,65% 

6.0 COFINS 3,00% 
ISSON 5,00% 
CPRB 4,50% 

BDI= .( 1+AC+S+H+G)(1+DF)(1+L) -1 29,90% 

B.D.I. (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS SERVIÇOS) 
ADOTADO: 

29,9O/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO - REQUALIFICAÇÃO DA RUA ZACARIAS DAMATÀPREIRA, 
RAIMUNDA PREIRA, JOÃO DO NASCIMENTO, MARIA PERREIRA E MARIA RAQUEL DA CONCEIÇÃO 

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ( SERVIÇO) MATERIAIS 

TEM CÕD. VALORES ADOTADOS 

1.0 (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80% 
2.0 (S+G) SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUIAS 0,32% 
3.0 (R) RISCOS 0,56% 
4.0 (DF) DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% 
5.0 (L) ILUCRO 6,22% 

IMPOSTOS 8,15% 
RIS 0,65% 

6.0 COFINS 3,00% 
ISSQN 0,00% 
CPRB 4,50% 

BL)I= .( 1+A(;+S+R+G)(1+LM-)(1+L) -1 

(1-1) 

22,29% 

B.D.I. (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS SERVIÇOS) 
ADOTADO: 

22,29% ' 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 	- o 	o 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

Rubrica 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO- REQUALIFICAÇÃO DA RUA ZACARIAS DA MATA 
PLANO DE TRABALHO N° 1039226-09 
DATA BASE: MAIO/2017 	PREÇO BASE: TABELA UNIFICADA SEINFRA NO24 ESONERADA! GOV. -CE + 
BDI ISINAPI 04/2017 + BDI 
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALITICA: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS - ENCARGOS 
HORISTA  

JORNADA MENSAL DE TRABALHO 220H 
JORNADA OLARIA DE TRABALHO 220130 1,333H 
DESCANSO SEMANAL =52X 7.3333 381,33H 
FERIADOS= 13X 73333 95,33H 
tUXILIO ENFERMIDADE= isX 7,3333X15%   18,5K 
JCENQA PATERNIDADE = 15X7.3333X19.4% - 7,11K 
DIAS DE CHUVNFALTNETC. 12,96X 1.3333 95,04K 
HORAS PRODUTIVAS P/ANO 2.081.34 

GRUPO A  
INSS 0,00% 

P2 SESI 1,50% 
Y SENAI 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 
AS SEBHAE 0,50% 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,000/6 

A8 FG.T.S. 8,00% 
A9 SECONCI 0,000/0 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16.80% 
GRUPO 8  

SEMANAL REMUNERADO 17,87% 
FERIADOS 3,72% 
AUXILIO - ENFERMIDADE 

WB6

REPOUSO 

0,91% 
130 SALÀRIO 10,92% 
LICENÇA PATERNIDADE 0,08% 
FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 

87 DIAS DECHUVA 1,65% 
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 012% 

W FÉRIAS GOZADAS 10,42% 
810 ISALARiO MATERNIDADE 0,03% 
8 1 TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 46,45% 

GRUPO C 
tr AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1 	 8,35% 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15% 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3,56% 
C4 DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,84% 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 053% 
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEMINCIDÊNCIAS DE A 15,43% 

GRUPO D  
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 8 1 	 7,80% 
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0$34 

O ITOTAL DEREINCIDÊNCIASDEUM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,33% 
GRUPO E  

El r' 0,00% 
E _TOTAL DOSENCARGOS SOCIAISCOMPLEMENTARES pian Luis eandtv''°  0,00% 

TOTAL ( A+B+C+D+E) 	 rXmissbQt o t '°"18  87.01% 
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