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EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2020 

AMPLA CONCORRÊNCIA 

SAMAE DE JAPURÁ/PR 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1 – O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE DE JAPURÁ, ESTADO DO 

PARANÁ, por meio de sua respectiva Equipe de Licitação designada pela Portaria nº 220/2020 de 07 de julho 

de 2020, torna público que no dia 05 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 09 HORAS, nas dependências do 

SAMAE, localizado na Rua São Januário, 124, Jardim Modelo, CEP 87225-000, no Município de Japurá, 

Estado do Paraná, fará realizar abertura da sessão de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 

objetivando a execução da obra descrita, conforme anexos próprios do procedimento licitatório, observadas as 

demais condições fixadas neste edital e anexos, sendo a presente licitação do tipo MENOR PREÇO, SOB O 

REGIME DE EMPREITADA POR LOTE, em conformidade com as disposições contidas na Lei Federal nº 

8.666/93 e Lei Complementar Federal nº 123/06, bem como as respectivas alterações e demais exigências 

deste edital, além de todas as demais legislações aplicáveis. 

1.2 – Prazo de recebimento do Envelope 1 - DOCUMENTAÇÃO: até às 08:45 horas do dia 05 de 

novembro de 2020;  

1.3 – Prazo para recebimento do Envelope 2 – PROPOSTA:  até às 08:45 horas do dia 05 de novembro  

de 2020; 

1.4 – Os envelopes 1 - DOCUMENTAÇAO e 2 - PROPOSTA deverão ser entregues à Comissão de Licitação 

no endereço acima mencionado. 

1.5 – O início da abertura do Envelope 1 – DOCUMENTAÇÃO, ocorrerá às 09:00 horas do dia 05 de 

novembro de 2020, nas dependências do SAMAE, localizado na Rua São Januário, 124, Jardim Modelo, 

CEP 87225-000, no Município de Japurá-PR, no mesmo endereço e dia mencionados acima, seguindo-se, 

após, a abertura do Envelope 2 - PROPOSTA, desde que ocorra desistência expressa de interposição de 

recursos, de acordo com o inciso III do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93. 

1.6 – Caso sejam apresentados à Comissão de Licitação envelopes porventura não identificados ou 

indevidamente identificados, esta não os receberá, constando em ata, posteriormente, a ocorrência, inclusive 

com a identificação do nome e documento de identidade do apresentante. 

 

2 – OBJETO 

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E MURO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE (LOTE 01), 

CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, MURO E PORTÃO DE ACESSO DAS UNIDADES 

OPERACIONAIS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO POÇO NOVO HORIZONTE E POÇO 

MENEGUELLO (LOTE 02) E ADEQUAÇÃO PARCIAL DA REDE COLETORA DE ESGOTO 

SANITÁRIO DO JARDIM RESIDENCIAL SONHO MEU (LOTE 03), DO SAMAE DO MUNICÍPIO DE 

JAPURÁ/PR, com fornecimento de material e mão-de-obra, obedecendo rigorosamente às especificações 

dos Anexos e demais disposições que integram o presente Edital, cujo valor máximo aceitável é o de R$ 

225.583,34 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro 

centavos), sendo que a execução será pelo regime de empreitada pelo menor preço por lote, 

conforme a descrição dos lotes que segue abaixo: 
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LOTE 01 

CONSTRUÇÃO DE GARAGEM, MURO E PORTÃO DE ACESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA 

SEDE DO SAMAE 

Item Descrição Prazo de Execução Valor Total R$ 

01 
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E MURO NAS 

DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SAMAE. 
60 dias 100.925,31 

 

LOTE 02  

CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, MURO E PORTÃO DE ACESSO EM UNIDADES 

OPERACIONAIS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA (POÇOS) 

Item Descrição Prazo de Execução Valor Total R$ 

01 

CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, MURO E 

PORTÃO DE ACESSO NAS UNIDADES 

OPERACIONAIS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO 

POÇO NOVO HORIZONTE E POÇO 

MENEGUELLO. 

120 dias 52.322,44 

 

LOTE 03 

ADEQUAÇÃO PARCIAL DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO JARDIM 

RESIDENCIAL SONHO MEU 

Item Descrição Prazo de Execução Valor Total R$ 

01 
ADEQUAÇÃO PARCIAL DE REDE COLETORA 

DE ESGOTO DO RESIDENCIAL SONHO MEU. 
60 dias 

 

72.335,59 

 

 
 
3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da presente licitação os interessados devidamente CADASTRADOS, inscritos no 

Cadastro de Licitantes dos Órgãos e Entidades da Administração Pública, com certificado fornecido, válido na 

data de abertura da presente licitação, nos termos dos §§ 2º e 9º do art. 22 da Lei nº 8.666/93, observadas as 

condições previstas neste edital. 

3.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção prevista no 

inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

3.3 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a sanção prevista no 

inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

3.4 - Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 

3.5 - Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e empresas 

enunciados nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. 

3.6 - O presente edital será disponibilizado na forma física podendo ser retirado na sede do 

SAMAE, pelo e-mail samaejap@uol.com.br ou na forma eletrônica, através do site 

https://japura.consorciocispar.com.br/. 

3.7 - Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação são complementares entre 

si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 

válido, considerando-se, sempre, os seguintes critérios: 
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3.7.1 - em caso de divergência entre os desenhos e o memorial de cálculo, prevalecerá sempre o memorial de 

cálculo; 

3.7.2 - todos os materiais e/ou especificações contidos em um projeto e não contidos em outro deverão ser 

considerados; 

3.7.3 - em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, 

prevalecerão sempre as cotas dos desenhos. 

3.8 - Os materiais a serem utilizados na obra serão fornecidos pela contratada, sendo que todos os custos de 

aquisição, transporte, armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários para os 

diferentes serviços. 

3.9 - Os materiais que forem utilizados na obra deverão ser novos e da melhor qualidade, obedecendo às 

especificações constantes no memorial de cálculo e aprovado pela fiscalização da Autarquia antes da 

aplicação. 

 

4 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “1” E “2” E DA CARTA DE CREDENCIAMENTO  

4.1 - Os envelopes 1 e 2, contendo respectivamente a documentação referente à habilitação e proposta de 

preço, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste edital, devidamente 

fechados em envelopes não-translúcidos, constando da face de cada qual os seguintes dizeres: 

 

AO SAMAE DE JAPURÁ/PR 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

ABERTURA DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020 ÀS 09 HORAS 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM, MURO, ALAMBRADO E ADEQUAÇÃO DE REDE DE 

ESGOTO SANITÁRIO DO SAMAE DE JAPURÁ/PR 

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: _____________________________ 

CNPJ: _____________________________________ 

 

AO SAMAE DE JAPURÁ/PR 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

ABERTURA DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020 ÀS 09 HORAS 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM, MURO, ALAMBRADO E ADEQUAÇÃO DE REDE DE 

ESGOTO SANITÁRIO DO SAMAE DE JAPURÁ/PR 

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇO 

PROPONENTE: ______________________________ 

CNPJ: ______________________________________ 

 

4.2 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento licitatório, deverá 

formalizar uma Carta de Credenciamento, conforme modelo constante no Anexo I, a qual deverá ser entregue 

à Comissão de Licitação na data e horário de abertura dos envelopes, fora de qualquer envelope licitatório, 

sendo que será exigido documento de identificação com foto, por parte da Comissão de Licitação. 

4.3 - Em relação aos envelopes não-translúcidos, os apresentados pelos licitantes à Comissão de 

Licitação deverão impedir que, colocados contra a luz, seja possível ver o conteúdo, posto que, caso 

isso ocorra com qualquer um dos envelopes, haverá a inabilitação e/ou desclassificação. 

 

5 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO 
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5.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de  habilitação  do  licitante,  o  Presidente 

da Comissão  verificará  o  eventual descumprimento das  condições de participação  no  certame  

ou  a  futura  contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Lista de Impedidos de Licitar, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

TCE/PR: http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-de-licitar/54/area/250; 

b) Consulta Consolidada TCU, CNJ, CEIS, CNEP: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/. 

5.1.1 - Constatada a existência de sanção, o Presidente reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

5.2 - O Envelope 1, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal, técnica, e econômico-

financeira deverá conter:  

5.2.1 - para comprovação da habilitação jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo completo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de 

seus atuais administradores; quanto a esta exigência, observa-se que: 

1) a apresentação de consolidação contratual ou da última versão do estatuto social substitui o 

contrato e o estatuto originário e todas as demais alterações anteriores, excetuando-se as posteriores 

à consolidação, as quais deverão ser apresentadas; 

2) é necessária, caso não seja a via original, a autenticação, por cartório, de todas as folhas do contrato social e 

alterações (ou consolidação) apresentados; 

3) caso não tenha sido feita a autenticação em cartório, e caso o licitante deseje que a autenticação seja feita 

por servidor da Comissão de Licitação da Autarquia, é necessária a apresentação em até 30 (trinta) minutos 

antes do início da sessão, da via fotocopiada e completa do documento, bem como da via original para a 

devida conferência e autenticação, sistemática essa a ser adotada e observada também em relação a 

todo e qualquer documento apresentado pelo licitante a ser autenticado pela Comissão de Licitação; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;  

e) prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

f) declaração de idoneidade, conforme modelo estabelecido no Anexo II; 

g) declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação em certame licitatório, conforme 

modelo estabelecido no Anexo IV; 

h) declaração de que a empresa não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 

nos termos do art. 27, V da Lei nº 8.666/93, em cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal, conforme modelo estabelecido no Anexo V. 

i) Apresentação de Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pelo SAMAE/Prefeitura Municipal de 

Japurá ou por outro órgão público municipal, estadual ou federal, dentro do prazo de validade. 

1) As empresas portadoras de Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pelo SAMAE/Prefeitura do 

Município de Japurá ou por outro órgão público municipal, estadual ou federal, guardada a conformidade com o 

objeto da presente licitação e dentro do prazo de validade na data da abertura do Envelope nº 01, ficam 

dispensadas da apresentação dos documentos previstos nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” do item 5.2.1. 

5.2.2 - para comprovação de regularidade fiscal: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede do proponente, 

pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação, sob pena de inabilitação; 

quanto a este item, observa-se que a apresentação de contrato social pertinente ao ramo, mas com 

Cadastro de Contribuinte Estadual desconforme, ocasionará a inabilitação do licitante; 

b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação de 

Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede do 

proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;  
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c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade 

Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra 

equivalente, na forma da lei;      

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade 

Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

f) apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, com validade. 

5.2.3 - para comprovação da qualificação técnica:  

Para participação dos Lotes 01 e 02: 

a) Certificado de Registro e Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade; as 

empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente, inscritas no CREA ou CAU de 

origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/PR ou CAU/PR, em conformidade com o 

que dispõe a Lei 5.194/66 e resoluções do CONFEA; 

b) declaração formal, passada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional habilitado, 

possuidor de aptidão para a atividade principal (execução da obra objeto deste edital) e para responder 

tecnicamente pelos serviços previstos no Edital (indicando, inclusive, o nome e número de inscrição junto ao 

CREA ou CAU), cujo nome virá a constar da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA) ou no 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT (CAU) relativa à obra em questão, conforme modelo 

estabelecido no Anexo VII; 

c) o profissional a que se refere o item anterior deverá ser engenheiro civil devidamente cadastrado 

junto ao CREA ou arquiteto devidamente registrado junto ao CAU; 

Para participação do Lote 03: 

d) Certificado de Registro e Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, dentro de seu prazo de validade; as empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, 

consequentemente, inscritas no CREA de origem, deverão apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao 

CREA/PR, em conformidade com o que dispõe a Lei 5.194/66 e resoluções do CONFEA; 

e) declaração formal, passada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional habilitado, 

possuidor de aptidão para a atividade principal (execução da obra objeto deste edital) e para responder 

tecnicamente pelos serviços previstos no Edital (indicando, inclusive, o nome e número de inscrição junto ao 

CREA), cujo nome virá a constar da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA)  relativa à obra em 

questão, conforme modelo estabelecido no Anexo VII; 

f) o profissional a que se refere o item anterior deverá ser engenheiro civil devidamente cadastrado 

junto ao CREA; 

Para participação de todos os lotes: 

g) declaração formal, passada pelo profissional habilitado, indicado na alínea “b” (lotes 01 e 02) e “e” (lote 03)  

deste item, autorizando sua inclusão na equipe técnica da obra, conforme modelo estabelecido no Anexo VIII; 

h) comprovação de que o profissional habilitado indicado na alínea “b” (lotes 01 e 02) e “e” (lote 03) deste item 

pertence ao quadro permanente de empregados da empresa na data fixada para recebimento dos envelopes 

desta licitação, através de cópia autenticada da Carteira de Trabalho acompanhada da Ficha de Registro de 

Empregado da Empresa ou mediante contrato de prestação de serviços; caso o profissional em questão seja 

proprietário da empresa, deverá fazer prova mediante apresentação de atos constitutivos (estatuto social ou 

contrato social, ou ainda documento equivalente e hábil); 

i) Apresentação de 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, em favor de profissional pertencente ao quadro técnico do licitante, devidamente 

registrado no CREA ou CAU (Lotes 01 e 02) e CREA (Lote 03) e acompanhado da respectiva 
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Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove a execução de serviço compatível em 

características com o objeto da licitação. 

j) declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que recebeu e/ou obteve acesso a todos os 

documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 

obrigações constantes na presente licitação, conforme modelo estabelecido no Anexo XIX;  

k) declaração da empresa conforme modelo estabelecido no Anexo IX, de que, se vencedora: 

1) manterá, na gerência da obra, objeto desta licitação, o profissional habilitado indicado de conformidade com 

as alíneas “b” e “e” deste item; 

2) disporá de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto desta licitação; 

3) assumirá inteira responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços; 

4)  Atestado de Visita Técnica, conforme modelo contido no ANEXO XVII, ou Declaração de 

Ciência das Condições, conforme modelo previsto no ANEXO XVIII;  

a) A visita técnica na sede do SAMAE de Japurá/PR não será obrigatória para elaboração das 

propostas e participação no processo licitatório. No entanto, orientamos para que as empresas 

concorrentes realizem esta visita para que tenham total conhecimento das condições para execução 

do objeto desta licitação, bem como das demais informações importantes para a elaboração da 

proposta de preços;  

b) As visitas técnicas, para os interessados, deverão ocorrer no horário compreendido das 08:00h 

às 11:00h e das 13:00h às 16:00h, de segunda a sexta-feira, e deverão ser agendadas com o Sr. 

Manoel Mulinari Filho, pelo telefone (44) 3635-1751 ou pelo e-mail samaejap@uol.com.br; 

c) Não serão realizadas visitas técnicas na data de abertura do certame. 

5.2.4 - No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do artigo 3º da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, como critério de habilitação específico, a licitante deverá comprovar seu 

enquadramento por meio de declaração conforme modelo do “Anexo VI” juntamente com a Certidão da Junta 

Comercial, sob pena de decair do direito caso não o faça, sendo que tais documentos deverão ser juntados no 

Envelope “1”.  

a) No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar 

nº 123/06, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, o presidente da comissão 

concederá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for 

declarada vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

b) Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas 

e empresas de pequeno porte. 

c) Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas por microempresas e empresas de 

pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta de menor preço classificada, desde que 

esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte. 

d) Ocorrendo o empate acima descrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

poderá apresentar nova proposta de preço inferior à menor proposta classificada, na própria sessão se 

presente o representante com poder para ofertar nova proposta ou no prazo de 24 horas se não estiver 

presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor inferior será considerada vencedora do certame e 

adjudicado o objeto em seu favor.  

e) As certidões deverão ser entregues à comissão de licitação dentro do prazo acima, para efeito de posterior 

assinatura de contrato, sob pena de decair o direito à contratação da proponente e aplicação das sanções 

previstas no art. 81 c/c 87 da Lei 8.666/93.  

f) Após a entrega das certidões e análise quanto à regularidade fiscal da proponente, a Comissão de Licitação 

decidirá quanto à habilitação final da mesma, que será comunicada às proponentes através dos meios usuais 

de comunicação (edital “fac-símile" e publicação na imprensa oficial). A partir da divulgação do resultado do 

julgamento as proponentes terão prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, se assim o 

desejarem, observando-se o disposto no Artigo nº 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.  
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g) Caso a proponente vencedora não apresente os documentos exigidos na letra “a”, não ocorrendo à 

contratação ou a apresentação de nova proposta de preços pela microempresa ou empresa de pequeno porte 

melhor classificada, serão convocadas as microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes que 

se enquadrem na hipótese da letra “a” segundo a ordem de classificação. 

5.2.5 - para comprovação da qualificação econômico-financeira:  

a) apresentação de balanço patrimonial devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial ou 

Cartório de Títulos e Documentos, em sendo o caso), sendo que o registro deverá ser comprovado, 

exclusivamente, pela etiqueta de registro no termo de abertura do balanço; o balanço deverá estar assinado 

pelo representante legal da empresa e pelo profissional contábil, com a indicação do CRC, devendo 

necessariamente conter ativo, passivo e demonstração de resultados, haja vista que do balanço devem ser 

extraídos: 

1) ÍNDICES FINANCEIROS 

A proponente deverá comprovar, por meio do ANEXO XVI em anexo, sua capacidade financeira mediante a 

apresentação dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e endividamento (E), cujos valores 

limites são os a seguir estabelecidos:  

 

(LG)  

(valor mínimo) 

(LC)  

(valor mínimo) 

(E)  

(valor máximo) 

1,10 1,10 0,50 

 

Tais índices serão calculados como se segue: 

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

 

LC = (AC / PC) 

 

E = (PC + ELP) / (AC + RLP+ AP) 

 

onde:  

AC - ativo circulante, PC - passivo circulante,  AP - ativo permanente, RLP - realizável a longo prazo e ELP - 

exigível a longo prazo 

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais;  

b) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da 

sede da licitante, expedida em até 60 (sessenta) dias a contar da abertura do certame; 

5.3 - Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou serem objeto de autenticação e 

conferência da cópia com o original por membro da Comissão de Licitação em até 30 (trinta) minutos antes 

do início da sessão. 

5.4 - As certidões negativas retiradas por meio eletrônico (Internet) deverão ser apresentadas em seu original, 

não sendo aceito fotocópias autenticadas, podendo a Comissão de Licitação, a seu exclusivo critério averiguar 

a sua autenticidade. 

5.5 - Após o recebimento dos envelopes não serão aceitas juntadas e/ou substituições de quaisquer 

documentos, retificação de preços ou condições. 
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5.6 - Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à apresentação, pelo preposto 

da empresa, de documentos de identificação e instrumento público ou particular de procuração ou cópia do 

contrato Social, no caso de ser sócio da empresa. 

5.7 - A inabilitação da Licitante importa preclusão do direito de participar das fases subsequentes. 

5.8 - A seu exclusivo juízo, a Comissão Licitante poderá suspender a sessão para melhor examinar e avaliar 

documentos e propostas apresentadas, a fim de verificar suas conformidades com as exigências editalícias, 

sendo-lhe facultado designar nova data para divulgação do julgamento. 

5.9 - A designação da nova data deverá ser consignada em ata que poderá ser assinada por todos os 

presentes que desejarem assiná-la. 

 

6 – PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 - A proposta de preço – ENVELOPE 2 - devidamente assinada pelo proponente ou seu representante 

legal, será redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que 

envolverem valores, quantidades e prazos, e deverá ser elaborada considerando as condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos, contendo o seguinte: 

a) cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução, levando-se em consideração o prazo 

máximo de execução dos serviços estabelecidos pelo SAMAE; 

b) orçamento discriminado em preços unitários, bem como seus totais e somatórios, de acordo com o 

orçamento básico em planilhas de quantitativos e preços unitários constantes nos anexos próprios, preenchido 

conforme consta nestes; 

c) preço ofertado, devendo incluir todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e 

comerciais, bem como despesas com materiais de primeira qualidade, mão-de-obra, transportes, ferramentas, 

equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do 

presente certame; 

d) prazo de validade da proposta, que será contado a partir da data da entrega da proposta, sendo que deverá 

figurar, como prazo mínimo, o de 60 (sessenta dias); na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-

se-á o dia do vencimento, sendo necessária e obrigatória, na proposta, a referência expressa, em dias, ao 

prazo de validade dela, sob pena de desclassificação. 

6.2 - A proponente deverá estar apta, quando solicitada pela Comissão de Licitação, a apresentar uma 

detalhada composição dos preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do valor 

proposto do objeto. 

6.3 - A proposta deverá especificar prazo mínimo de garantia de cinco anos em relação à obra. 

 

7 – PROCEDIMENTO  

7.1 - Serão abertos os envelopes 1, contendo a documentação relativa à habilitação dos proponentes e 

procedida a sua apreciação.  

7.2 - Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos no item 5 

deste edital e/ou não atenderem às demais disposições deste edital; 

7.3 - Os envelopes 2, contendo a proposta de preço, serão devolvidos fechados aos proponentes considerados 

inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

7.4 - Serão abertos os envelopes 2, contendo a proposta de preço dos proponentes habilitados, desde que 

transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento 

dos recursos interpostos.  

7.5 - Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 6 deste edital, 

promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

7.6 - O julgamento e desclassificação das propostas será de acordo com o estabelecido no item 8 deste edital. 
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8 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

8.1 - Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as propostas pela 

ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o 

MENOR PREÇO POR LOTE, respeitado o critério de aceitabilidade dos preços, fixado no item 2 deste edital. 

8.2 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, após observado o disposto no inciso II do §2º do art. 3º 

da Lei nº 8.666/93 e o item 5.2.4 do presente edital, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o 

qual todos os proponentes serão convocados.   

8.3 - Será desclassificada a proposta de preço que:  

a) ultrapassar o valor máximo fixado no item 2 deste edital; 

b) cotar valores manifestamente inexequíveis, na forma da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) não atender às exigências contidas no presente edital. 

 

9 – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DAS OBRAS 

9.1 - As obras serão executadas conforme os cronogramas previstos nos anexos deste edital. 

9.2 - Os prazos de execução serão contados, em relação a seus inícios, 5 (cinco) dias após a emissão das 

respectivas ordens de serviço. 

9.3 - O objeto desta licitação será: 

a) recebido provisoriamente pelo responsável designado pelo SAMAE de Japurá-PR, para efeito de posterior 

verificação de conformidade com as especificações do edital, por meio de “Termo de Recebimento Provisório” 

(que será fornecido em três dias úteis), e definitivamente através de “Termo de Recebimento Definitivo”, após 

comprovação da qualidade, vistoria e, consequentemente, aceitação, se for o caso, no prazo de até 60 

(sessenta) dias. 

b) rejeitado quando for fornecido em desacordo com o estabelecido neste Edital e proposta. 

9.4 - Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá na forma da lei a responsabilidade do contratado pela 

solidez, qualidade e segurança do material fornecido.  

9.5 - Adjudicado o objeto da presente licitação, o órgão licitador convocará o adjudicatário para assinar o termo 

de contrato em até 3 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.6 - O órgão licitador poderá, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos 

neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, atualizados de 

conformidade com o presente edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 

81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10 – DO CONTROLE DE QUALIDADE 

10.1. O Contratante poderá efetuar, a qualquer tempo após a contratação, inspeções para verificar 

se os serviços atendem às exigências das normas e especificações técnicas. 

10.2. A aceitação do(s) serviços não isenta a contratada de sua responsabilidade quanto ao 

cumprimento dos termos de garantia do bem. 

 

11- CRITÉRIO DE REAJUSTE  

Os preços e os prazos de contratação poderão ser reajustados nos termos do Art. 65, Incisos I e II 

da Lei nº 8.666/93, combinado com o Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000. 

 

12 – MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
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12.1 - O responsável pela fiscalização acompanhará e fiscalizará a execução do contrato e efetuará as 

medições competentes, conforme cronograma, analisando o avanço real dos serviços e verificará o exato 

cumprimento das obrigações contratuais e editalícias, sobretudo condições de habilitação; medida e atestada a 

execução dos serviços, a contratada entregará a correspondente nota fiscal à Autarquia no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis contados da data da medição. 

12.2 - Os pagamentos serão de acordo com o cronograma físico-financeiro e serão efetuados em até 30 (trinta) 

dias após a entrega de nota fiscal correta e válida, referente à medição previamente realizada pelo fiscal da 

obra. 

12.3 - Para o pagamento da nota fiscal, será exigida a anexação da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) junto ao CREA e/ou RRT junto ao CAU. 

12.4 - Não gerarão direito a atualização monetária os serviços que forem entregues com atraso imputável à 

contratada. 

12.5 - Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação serão efetuados à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

Órgão 01 SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO 

Função 17.000.0000.0000 SANEAMENTO 

Subfunção 17.512.0000.0000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 

Programa 17.512.0036.0000 SANEAMENTO GERAL 

Projeto 17.512.0036.1003 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA 

URBANO 

Projeto 17.512.0036.1004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPTAÇÃO, ELEVAÇÃO, TRATAMENTO 

E RESERVAÇÃO DE ÁGUA URBANO 

Projeto 17.512.0036.1005 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE CAPTAÇÃO, ELEVAÇÃO E 

TRATAMENTO DE ESGOTO URBANO 

Elem. Despesa 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

12.6 - O contratante deverá proceder com as devidas retenções exigidas legalmente na Nota Fiscal, Fatura ou 

Recibo. 

12.7 - A contratada responderá integralmente pelas demais obrigações tributárias e previdenciárias 

incidentes sobre as obras. 

12.8 - Não haverá repasse de valores para instalação e mobilização para a execução da obra. 

12.9 - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da 

Lei 8.666/93) provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido poderá ser 

acrescido de atualização financeira, quando demandado a CONTRATANTE, e sua apuração se fará 

desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 

calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 

aplicação das seguintes fórmulas (segundo artigo 36 § 4° da IN 02 de 2008): 

I = (TX / 100) / 365 

EM = I x N x VP 

Onde: 

I = índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

 

13 – SUBCONTRATAÇÃO  

Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do objeto contratual, ou seja, a 

contratada responderá integralmente pela entrega do objeto licitado sem qualquer responsabilização atribuível 

a terceiros. 
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14 – FISCALIZAÇÃO  

14.1 - A fiscalização do contrato será efetuada pelo responsável indicado pelo SAMAE, nos termos dos §§ 1º e 

2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

14.2 - A contratada deverá manter preposto aceito pelo contratante no local da obra para representá-la na 

execução do contrato. 

14.3 - A fiscalização terá poderes para: 

a) aprovar e/ou desaprovar as medições dos serviços executados; 

b) aprovar e/ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho; 

c) aprovar e/ou desaprovar os equipamentos utilizados para execução da obra, colocados no canteiro de 

serviços, quanto às medidas de segurança necessárias; 

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho, 

especialmente quanto à utilização correta de equipamentos de proteção individual (EPI); 

e) alterar parte do projeto executivo e/ou especificações técnicas sempre que essa medida apresentar-se como 

comprovadamente necessária à execução da obra; 

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à contratada que, a critério da 

fiscalização, comprometam o bom andamento dos serviços ou se recusem ao uso dos equipamentos de 

segurança e obediência às normas de segurança coletiva ou individual, conforme prescrito em lei especial. 

 

15 – DAS PENALIDADES 

A empresa que deixar de cumprir as condições estabelecidas no edital e na proposta apresentada ou agir de 

modo defeituoso e prejudicial aos interesses do contratante, sem prejuízo das penalidades previstas em lei, 

ficará sujeita à aplicação de multa conforme abaixo: 

a) multa moratória, não compensatória de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) por dia de atraso, 

calculada sobre o valor da parcela da obra, pela impontualidade no cumprimento das obrigações pactuadas; 

b) multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, pela recusa injustificada em assinar o 

contrato ou retirar a Nota de Empenho; 

c) multa compensatória equivalente ao valor da obra não realizada, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) 

sobre o valor total do contrato por inexecução parcial ou total de quaisquer das obrigações estipuladas; 

d) multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, pelo descumprimento de qualquer 

outra condição do edital não-prevista nas alíneas anteriores. 

 

16 – RECURSOS  

Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93, 

o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 

 

17. DA LEI ANTICORRUPÇÃO 

As licitantes e a contratada deverão atender às disposições contidas na Lei 12.846/2013 – Lei 
Anticorrupção e Decreto nº 8.420/2015, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de todo o 
período contratual, conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os 
preceitos legais aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o 
pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de 
influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar 
negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção. 
 
 

18 – ANEXOS 

18.1 Integram o presente edital os seguintes anexos: 
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1) ANEXO I - CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

2) ANEXO II - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

3) ANEXO III-A - TERMO DE RENÚNCIA RECURSAL (QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO); 

4) ANEXO III-B - TERMO DE RENÚNCIA (QUANTO À FASE HABILITATÓRIA); 

5) ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; 

6) ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

7) ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

8) ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL; 

9) ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA DA OBRA; 

10) ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE EMPRESA EVENTUALMENTE VENCEDORA; 

11) ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA 

12) ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO; 

13) ANEXO XII - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO; 

14) ANEXO XIII - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO; 

15) ANEXO XIV - ORDEM DE SERVIÇO; 

16) ANEXO XV – RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL; 

17) ANEXO XVI - CAPACIDADE FINANCEIRA; 

18) ANEXO XVII – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA. 

19) ANEXO XVIII - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CONDIÇÕES 

20) ANEXO XIX - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES 

21) ANEXO XX - JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO 

22) ANEXO XXI – ELEMENTOS TÉCNICOS: MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PEÇAS GRÁFICAS 

 

19 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

Esclarecimentos relativos à presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao 

cumprimento de seu objeto somente serão prestados quando solicitados formalmente ao Presidente da 

Comissão de Licitação, situada à Rua São Januário, 124, Jardim Modelo, no Município de Japurá, Estado do 

Paraná, pelo Fone (44) 3635-1751, no horário das 08:00h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h. 

 

Japurá-Paraná, 13 de outubro de 2020. 

 

 

ANDERSON CARDOSO SILVA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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ANEXO I 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À Comissão de Licitação do SAMAE de Japurá/PR 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a.) ________________________________ portador(a) 

da Cédula de Identidade sob n.º________________ e CPF sob n.º _________________, a participar do 

procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 instaurado pelo SAMAE de 

Japurá/PR.  

Na qualidade de representante legal da empresa _______________________ outorga-se ao 

(à) acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso.  

                                                

_______________, em ____ de ________ de 2020. 

 

_____________________________________________  

(Nome, CPF e assinatura do representante legal, 

Inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 

Obs: (Firma reconhecida do responsável legal) 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

À Comissão de Licitação do SAMAE de Japurá/PR 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

 

  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 instaurado por esse órgão, que não fomos declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

_______________, em ____ de ________ de 2020. 

 

_____________________________________________ 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal, 

Inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO III-A 

 

TERMO DE RENÚNCIA RECURSAL (QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO) 

 

À Comissão de Licitação do SAMAE de Japurá/PR 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 

Nº 02/2020, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 

8.666/93, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de 

Licitação, que julgou as propostas, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase final e do 

resultado da licitação, podendo haver a imediata homologação e adjudicação. 

 

_______________, em ____ de ________ de 2020. 

 

 

______________________________________________ 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal, 

Inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO III-B 

 

TERMO DE RENÚNCIA (QUANTO À FASE HABILITATÓRIA) 

 

À Comissão de Licitação do SAMAE de Japurá/PR 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 

Nº 02/2020, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 

8.666/93, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de 

Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase 

habilitatória. 

 

_______________, em ____ de ________ de 2020. 

 

 

___________________________________________ 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal, 

Inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

À Comissão de Licitação do SAMAE de Japurá/PR 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

 

 

                 Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020, que entre a data de protocolo do envelope contendo a 

documentação de habilitação e a data de julgamento dos documentos habilitatórios não ocorrerá qualquer fato 

superveniente àquela primeira data capaz de provocar inabilitação. 

 

                  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

_______________, em ____ de ________ de 2020. 

 

 

______________________________________________ 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal, 

Inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

À Comissão de Licitação do SAMAE de Japurá/PR 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

   

                  Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020, que a empresa subscrita abaixo não possui em seu quadro 

de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, em cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal. 

 

                  Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_______________, em ____ de ________ de 2020. 

 

 

______________________________________________ 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal, 

Inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

  

 

À Comissão de Licitação do SAMAE de Japurá/PR 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

 

 

A Empresa ( ____Razão Social do licitante____ ), inscrita no CNPJ sob o n° 

________________________, sediada na ( ____endereço completo____ ), DECLARA, sob as penas da lei, 

que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido, diferenciado e simplificado conferido pela legislação.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_______________, em ____ de ________ de 2020. 

 

 

____________________________________________________ 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal, 

Inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL 

 

À Comissão de Licitação do SAMAE de Japurá/PR 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

 

 DECLARAMOS, para os devidos fins, que indicamos como profissional habilitado o(a) Sr(a). 

_____________________________________, inscrito no CREA ou CAU sob o nº ____________, o qual 

possui aptidão para a atividade principal (execução da obra objeto deste edital) e para responder tecnicamente 

pelos serviços prestados no Edital, cujo nome virá a constar da ART relativa à obra. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_______________, em ____ de ________ de 2020. 

 

 

____________________________________________ 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal, 

Inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA DA OBRA 

 

À Comissão de Licitação do SAMAE de Japurá/PR 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

 

Em cumprimento ao ANEXO VII, DECLARO, para os devidos fins, que autorizo minha inclusão na 

equipe técnica da obra constante na TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

_______________, em ____ de ________ de 2020. 

 

 

_____________________________________ 

(Nome, CPF e assinatura do profissional) 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE EMPRESA EVENTUALMENTE VENCEDORA 

 

À Comissão de Licitação do SAMAE de Japurá/PR 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

 

 DECLARAMOS, para os devidos fins, na qualidade de proponente na TOMADA DE PREÇOS Nº 

02/2020, que: 

1) manteremos, na gerência da obra o profissional habilitado indicado de conformidade com as alíneas 

“b” e/ou “e” do item 5.2.3 do edital da licitação acima referida; 

2) disporemos de pessoal e equipamentos necessários à perfeita e completa execução do objeto 

acima referido; 

3) assumiremos inteira responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 

_______________, em ____ de ________ de 2020. 

 

 

________________________________________________ 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal, 

Inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO X 

 

MODELO DE PROPOSTA 

 

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SAMAE DE JAPURÁ/PR 

 

Razão Social da empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

Referente: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020. 

Abertura: dia 05 de novembro de 2020, às 09 horas. 

 

(APRESENTAR ORÇAMENTO E CRONOGRAMA) 

 

Valor da proposta: R$ .............. 

Validade da proposta: (____) dias. 

Prazo de garantia: (_____) anos. 

Condições de pagamento e entrega conforme consta no edital. 

 

__________, _______de __________ de 2020. 

 

______________________________________ 

Carimbo CNPJ  

Assinatura do representante legal 
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ANEXO  XI 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Pelo presente contrato administrativo as partes: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE DE 

JAPURÁ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ/MF sob o nº (...), com sede 

na(...), no Município de Japurá, Estado do Paraná, neste ato representado pelo senhor (...), doravante 

denominado CONTRATANTE e a Empresa _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________, 

sediada na ____________, número ____ no Município de _________, Estado do __________, neste ato 

representada por __________________, residente e domiciliado na _________, nº______, bairro _________, 

CEP________,  no município de _________, Estado do ____________, portador da cédula de identidade nº 

___________, e inscrito no CPF/MF sob o nº ___________, doravante denominada CONTRATADA, têm 

entre si justo e contratado, com inteira sujeição à Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações posteriores, 

pela legislação aplicável e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente, os 

princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado em conjunto com a Lei 

Federal nº 12.846/2013 e Decreto nº 8.420/2015, em razão da licitação pela modalidade TOMADA DE 

PREÇOS, autuada sob o nº 02/2020, devidamente ratificada, mediante as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: (...) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS VALORES: Pelo objeto referido na cláusula primeira, o contratante pagará à 

contratada o valor máximo de R$ (valor conforme proposta vencedora). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO: O objeto 

deverá ser executado da seguinte forma: 

LOTE 01: em até 60 (sessenta) dias após da assinatura da ordem de serviço, conforme cronograma 

físico financeiro. 

LOTE 02: em até 120 (cento e vinte) dias após da assinatura da ordem de serviço, conforme 

cronograma físico financeiro. 

LOTE 03: em até 60 (sessenta) dias após da assinatura da ordem de serviço, conforme cronograma 

físico financeiro. 

A verificação da entrega/execução do objeto, com a emissão dos respectivos termos de recebimento, ficará a 

cargo do Sr. (xxx), podendo haver a substituição desse agente a critério do órgão fiscalizador. 

§1º A obra deverá ser executada conforme os critérios devidamente apresentados pela contratada na licitação, 

ficando a cargo da empresa vencedora todos os custos e riscos da operação. 

§2º A licitante vencedora será a única responsável pela qualidade da obra, respondendo por sua total 

qualidade pelo prazo de cinco anos. 

§3º O recebimento provisório não significará a respectiva aceitação, a qual será efetivada após a devida 

fiscalização quanto do atendimento das especificações e, em sendo o caso, após perícia e aprovação para 

uso. 

§4º No caso de rejeição, a contratada deverá providenciar as correções e reparos necessários, dentro do prazo 

assinalado pelo contratante, desde que razoável e compatível com a correção, sob pena de serem aplicadas 

as penalidades cabíveis, inclusive multas, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação. 

§5º A obra a ser entregue deverá estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme o artigo 18 do referido diploma legal. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO: O pagamento será realizado conforme o cronograma físico-

financeiro, mediante a apresentação da competente nota fiscal, juntamente com as Certidões Negativas de 

Tributos Federais, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Municipais (no caso de empresa situada em 

Japurá/PR) expedida pela Contratante, todas em plena vigência, devidamente atestada pela 

administração do SAMAE, e em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para 

pagamento fluirá a partir da sua reapresentação. 

Os pagamentos serão de acordo com o cronograma físico-financeiro, em até 30 (trinta) dias após a 

entrega de nota fiscal correta e válida, referente à medição previamente realizada pelo fiscal da obra. Para o 

pagamento da nota fiscal, será exigida a anexação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao 

CREA e/ou RRT junto ao CAU. 

§1º. A Tesouraria providenciará o respectivo pagamento, desde que os impostos federais, INSS e FGTS do 

proponente estejam em dia, e não haja nenhuma pendência tributária com a Contratante, ficando ela 

autorizada a reter o ISS devido pela Contratada, conforme dispõe a legislação tributária local. 

§2º O pagamento onerará o orçamento do SAMAE para o Exercício de 2020 nas seguintes dotações: (...) 

§3º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 

disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da referida licitação, de comprovada repercussão nos 

preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

§4º Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento (art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei 

8.666/93) provocados exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido poderá ser acrescido de 

atualização financeira, quando demandado a CONTRATANTE, e sua apuração se fará desde a data 

de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das 

seguintes fórmulas (segundo artigo 36 § 4° da IN 02 de 2008): 

I = (TX / 100) /365 

EM =I x N x VP 

Onde: 

I = índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 

Parágrafo único: O Contrato Administrativo poderá ser prorrogado com base em justificativa por escrito e 

após prévia autorização da autoridade competente para celebrar o contrato (art. 57, § 2º da Lei nº 8.666/93). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS REAJUSTES: Havendo comprovado desequilíbrio econômico-financeiro 

devidamente demonstrado e comprovado pela contratada, poderá haver a respectiva recomposição. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: Os serviços deverão ser iniciados, no máximo, dentro de 

05 (cinco) dias corridos após a assinatura da ordem de serviço. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO PRAZO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO: 

A CONTRATADA obriga-se a entregar à CONTRATANTE os serviços objeto deste Contrato 

inteiramente concluídos, impreterivelmente em 60 (sessenta) dias para os lotes 01 e 03 e 120 

(cento e vinte) dias para o lote 02, após a emissão da ordem de serviço. 

Parágrafo Primeiro - Somente será admitida alteração do prazo, quando: 
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a) houver serviços complementares que alterem as quantidades, atraso do SAMAE no fornecimento 

de dados informativos, materiais e qualquer subsídio à obra e/ou serviços que estejam sob sua 

responsabilidade expressa; 

b) por motivos de força maior ou caso fortuito, compreendendo: greves, perturbações industriais, 

guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, avalanches, terremotos, 

enchentes, explosões ou qualquer outro acontecimento semelhante e equivalente a estes que fujam 

ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir a sua 

ocorrência. O motivo da força maior pode, ainda, ser caracterizado por legislação, regulamentação 

ou atos governamentais. 

Parágrafo Segundo - Enquanto perdurar a paralisação da obra e/ou serviços por motivos de força 

maior, ficarão suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com relação à obra 

e/ou serviço contratado, não cabendo, ainda, a nenhuma das partes a responsabilidade pelos 

atrasos e danos correspondentes ao período de paralisação. 

Parágrafo Terceiro - O motivo de força maior ou caso fortuito deverão ser comunicados 

formalmente pelas partes e devidamente comprovados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da 

ocorrência. Após a aceitação dos motivos alegados deverá haver acordo entre as partes para 

prorrogação do prazo. 

Parágrafo Quarto - Caso a CONTRATADA não execute total ou parcialmente qualquer dos itens ou 

serviços previstos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de 

terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos, através de 

glosas de créditos e/ou cauções, e/ou pagamento direto à CONTRATANTE, inclusive será 

declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato com este pelo prazo de até 24 (vinte e 

quatro) meses, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes. 

 

CLÁUSULA OITAVA- DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 180 (cento 

e oitenta) dias a partir da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA NOVA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES: São obrigações das partes: 

I – por parte da contratada: 

a) responsabilizar-se por seus funcionários, inclusive com relação a encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, fiscais (municipais, estaduais ou federais), bem como por seguro para 

garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, 

quando solicitada, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação; 

b) responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do CPC, no caso de, 

em qualquer hipótese, empregados seus intentarem ações trabalhistas em face do contratante; 

c) manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a 

represente, integralmente, em todos os atos; 

d) manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas no Edital de Licitações; 

e) assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente por seu 

preposto e/ou empregado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 

acompanhamento feito pelo Contratante; 

f) comunicar ao Contratante as alterações que forem efetuadas em seu Contrato Social; 

g) observar em relação a seus empregados todas as obrigações trabalhistas respectivas e de 

segurança no trabalho; 

II – por parte do contratante: 

a) – Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do contrato;  
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b) – Prestar as informações e os esclarecimentos relacionados à execução do contrato, que 

venham a ser solicitados pelo representante da Contratada;  

c) – Efetuar o pagamento pelo efetivo serviço fornecido, dentro das condições estabelecidas neste 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização será exercida pelo contratante, através 

do(a) responsável designado(a), o(a) qual poderá, junto ao representante da contratada, solicitar a 

correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem 

sanadas no prazo de 72 horas, serão objeto de comunicação oficial à contratada, a qual submeter-

se-á à aplicação das penalidades previstas neste contrato. 

Parágrafo único. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências 

relacionadas com a execução do objeto deste contrato serão registradas pelo contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão contratual poderá 

ser: 

I – determinada por ato unilateral e escrito do contratante, nos seguintes casos: 

a) não cumprimento das cláusulas contratuais nas condições e prazos especificados; 

b) cumprimento irregular de cláusulas contratuais diante das condições e prazos especificados; 

c) subcontratação total do objeto deste contrato, associação da contratada com outrem, cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação; 

d) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 

e) decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

f) dissolução da sociedade da contratada; 

g) alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudiquem a 

execução do contrato; 

h) ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovadas, desde que impeditivas à 

execução do contrato; 

II – amigável, por acordo entre as partes, diante da conveniência do contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: Sem prejuízo do previsto no artigo 87 da 

Lei nº 8.666/93, fica facultado ao contratante, na hipótese de descumprimento por parte da 

contratada das obrigações assumidas, aplicar as seguintes multas: 

I - multa moratória, não compensatória de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) por dia de 

atraso, calculada sobre o valor da parcela da obra, pela impontualidade no cumprimento das 

obrigações pactuadas; 

II - multa compensatória equivalente ao valor da obra não realizada, limitada a 25% (vinte e cinco 

por cento) sobre o valor total do contrato por inexecução parcial ou total de quaisquer das 

obrigações estipuladas; 

III - multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, pelo descumprimento de 

qualquer outra condição do edital não-prevista nas alíneas anteriores. 

§ 1º. As multas legais e a prevista neste contrato não eximem a contratada, ainda, da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que venha a acarretar ao contratante. 

§ 2º. Em caso de aplicação de penalidade pela Contratante, fica expressamente autorizado pela 

Contratada o seu imediato abatimento, em eventual crédito existente, podendo ser retido em 

qualquer empenho, ainda que não relacionado com este instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: Os licitantes devem 

observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, 
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se admita subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 

contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as 

seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor no processo ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 

de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 

sem o conhecimento de representantes ou pressupostos do órgão licitador, visando estabelecer 

preços em níveis artificiais e não competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente; às pessoas ou 

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 

execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 

declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 

impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção 

seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 

inspeção. 

Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, 

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado para a outorga de 

contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento constatar o envolvimento da 

empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, 

coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo. 

Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a 

contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 

permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoal por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execução do contrato e todos dos documentos, contas e registros à licitação 

e à execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Cianorte, Estado do 

Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas e/ou procedimentos relacionados com o cumprimento deste 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICIDADE: Fica definido que será dada publicidade do 

presente contrato no órgão oficial do Município, em cumprimento ao disposto no artigo 61, §1º da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Integram o presente contrato, 

independente de transcrição, as condições estabelecidas na licitação respectiva e as normas 

contidas na Lei Federal nº 8.666/93, a qual será aplicada aos casos omissos. 

 

 E por estarem de acordo com as condições estabelecidas, assinam o presente contrato em 02 

(duas) vias de igual teor e valor, na presença de duas testemunhas. 

  

Japurá/PR, (...) de (...) de 2020. 
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CONTRATANTE: ______________________________ 

 

 

CONTRATADA: ________________________________ 

 

 

TESTEMUNHAS: 1 __________________________    2 __________________________ 

    CPF:                                                     CPF: 
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ANEXO XII 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

 

O SAMAE DE JAPURÁ/PR, neste ato representado pelo responsável (...), declara receber em 

caráter provisório as obras e serviços de engenharia abaixo discriminados, no valor total de 

R$________________, conforme Nota de Empenho nº ______________, Contrato nº_____ e seus anexos, 

por parte da empresa _______________________________________________________,  

 Lembramos que “o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem a ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato” (Lei Federal nº 8.666/93, conforme art. 73, §2º). 

 

(relacionar todos os elementos que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o 

disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

                                                                                        Em, _____ /_____ /_____.  

 

Pelo SAMAE de Japurá/PR____________________________ 

                                  (carimbo e assinatura) 

 

Pela Contratada: __________________________________ 
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ANEXO XIII 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

O SAMAE DE JAPURÁ/PR, neste ato representado pelo responsável (...) declara receber em 

caráter definitivo as obras e serviços de engenharia abaixo discriminados, no valor total de 

R$________________, conforme Nota de Empenho nº ______________, Contrato nº_____ e seus anexos, 

por parte da empresa _______________________________________________________,  

 Lembramos que “o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem a ético profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato” (Lei Federal nº 8.666/93, conforme art. 73, §2º). 

 

(relacionar todos os elementos que comprovem a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o 

disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                        Em, _____ /_____ /_____. 

 

 

Pelo SAMAE de Japurá/PR _____________________________ 

                                                    (carimbo e assinatura) 

 

Pela Contratada: __________________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:samaejap@uol.com.br


 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE 
ASSOCIADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISPAR 

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO - CEP: 87225-000 - FONE/FAX: (44) 3635-1751 

CNPJ/MF: 80.909.658/0001-50 - E-MAIL: SAMAEJAP@UOL.COM.BR 

JAPURÁ-PARANÁ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

SAMAE DE JAPURÁ/PR – EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 – PÁG. 32/40 

 

 

 

ANEXO XIV 

 

 

ORDEM DE SERVIÇO 

 

 

 Pela presente, uma vez homologada a licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 e adjudicado o objeto 

em favor da empresa abaixo identificada, inclusive com a assinatura do contrato respectivo, fica esta 

AUTORIZADA a iniciar os serviços constantes no contrato, iniciando-se, a partir deste, o prazo para a 

execução contratual. 

 

 Japurá/PR, (...) de (...) de 2020. 

 

 

SAMAE DE JAPURÁ/PR: __________________________________ 

 

 

Ciente da CONTRATADA: ___________________________________ 
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ANEXO XV 

 

RECIBO 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

EMPRESA:____________________________________________________________ 

ENDEREÇO:__________________________________________________ 

CNPJ/CPF:____________________________________________________ 

  

   

  DECLARAMOS que recebemos do Departamento de Licitação do SAMAE de Japurá, Estado do 

Paraná, uma cópia do edital da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020, do tipo 

MENOR PREÇO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR LOTE, e que estamos cientes das datas e 

horários constantes no Edital, bem como dos documentos a serem fornecidos, de acordo com as 

determinações legais. 

DECLARAMOS, ainda, que nos foi oportunizado o acesso a todos os dados das obras constantes no 

edital. 

 

_______________, em ____ de ________ de 2020. 

 

__________________________________________ 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal, 

Inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO XVI 

CAPACIDADE FINANCEIRA 

 

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 – SAMAE JAPURÁ/PR 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. 

Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos 

comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as 

demonstrações. 

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:  
 

Tipo de índice 
  

Valor em reais Índice 

Liquidez geral (LG) 
      
     LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 
 

  

Liquidez corrente (LC) 
 
     LC =  AC / PC 
 

  

Endividamento (E) 
 
     E =  (PC + ELP)/(AC+RLP+AP) 
 

  

 
AC - ativo circulante;   RLP - realizável a longo prazo;   

AP - ativo permanente;   ELP - exigível a longo prazo;   

PC - passivo circulante; 

 

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as 

demais. 

 

Local, ____ de ___________ de 2020. 

 

           Representante legal                                                           Contador 

     (nome, RG n° e assinatura)                                 (nome, RG n°, CRC n° e assinatura) 
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ANEXO XVII 

 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

 

   ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa abaixo referida, por meio do 

representante devidamente identificado junto a esse órgão, visitou e conheceu as instalações nas 

áreas envolvidas com o objeto da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

deste SAMAE de Japurá/PR. 

 

 Firma-se o presente. 

 

 ........................... (...) de (...) de 2020. 

 

 

XXXXXX 

Responsável 

 

 

EMPRESA: .......................................................................................................... 

CNPJ: ................................................................................................................... 

Nome do Representante: ...................................................................................... 

RG n° ........................... 
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ANEXO XVIII 

 

À Comissão de Licitação do SAMAE de Japurá/PR 

 

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CONDIÇÕES 

 

 

A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

____________________________, por intermédio de seu representante legal, Sr(a). 

________________________________, portador(a) da carteira de identidade nº 

______________________ e inscrito no CPF sob o nº _______________________, vem pela 

presente informar que optou em não realizar visita técnica nas dependências do SAMAE – 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá/PR, e que está ciente das condições a 

serem enfrentadas durante a execução do objeto, bem como das exigências e especificações 

contidas no edital e seus anexos, não cabendo qualquer alegação posterior de desconhecimento 

sobre o assunto, no que diz respeito ao objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020. 

 

_______________, em ____ de ________ de 2020. 

 

 

_______________________________________________ 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal, 

Inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 

 

 

 

 

 

 

mailto:samaejap@uol.com.br


 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE 
ASSOCIADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISPAR 

RUA SÃO JANUÁRIO, 124 - JARDIM MODELO - CEP: 87225-000 - FONE/FAX: (44) 3635-1751 

CNPJ/MF: 80.909.658/0001-50 - E-MAIL: SAMAEJAP@UOL.COM.BR 

JAPURÁ-PARANÁ 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

SAMAE DE JAPURÁ/PR – EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 – PÁG. 37/40 

 

 

 

ANEXO XIX 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES 

  

À Comissão de Licitação do SAMAE de Japurá/PR 

 

 Referente: Tomada de Preços nº 02/2020 

  

  

A Empresa ( ____Razão Social do licitante), inscrita no CNPJ sob o nº 

________________________, sediada na (____endereço completo____), DECLARA, para os 

devidos fins, que recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de 

todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações constantes na 

presente licitação. 

 Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

  

                                       _______________, em ____ de ________ de 2020. 

   

____________________________________________ 

(Nome, CPF e assinatura do representante legal, 

Inclusive com a indicação da razão social e CNPJ) 
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ANEXO XX 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

 

JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA 

1. PARA A CONTRATAÇÃO 

Justifica-se a execução das obras previstas neste edital, para o adequado desempenho das 

atividades operacionais do SAMAE: 

 

LOTE 01 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM, MURO E PORTÃO DE ACESSO NAS 

DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SAMAE: Justifica-se a construção de garagem para abrigar os 

veículos e muro para cercar o terreno da sede do SAMAE. 

LOTE 02 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, MURO E PORTÃO DE ACESSO NAS UNIDADES 
OPERACIONAIS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DOS POÇOS NOVO HORIZONTE E MENEGUELLO: 
justifica-se a construção de cerca tipo alambrado, muro de alvenaria e portão de acesso para o 
cercamento e proteção das instalações dos referidos sistemas, evitando dessa forma a invasão de 
estranhos que possam causar vandalismo nos locais. 
 
LOTE 03 - ADEQUAÇÃO PARCIAL DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DO 
JARDIM RESIDENCIAL SONHO MEU: justifica-se a referida adequação visando evitar dificuldades 
operacionais, principalmente no que se refere à obstrução (entupimento) constante que vem 
ocorrendo na referida rede coletora de esgoto, o que tem provocado retorno de esgoto em algumas 
residências. 
 
2. PARA ADOÇÃO DA MODALIDADE “TOMADA DE PREÇOS” 

É uma modalidade prevista no Art. 22 da Lei 8666/93, tendo como valor estimado máximo de 

contratação conforme Decreto nº 9.412/2018 o valor atualizado de R$ 3.300.000,00 (obras e 

serviços de engenharia). 

Como o presente objeto trata-se de execução de obra, a Lei nº 8.666/1993 extrai-se o seguinte 

conceito de obra: 

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: 

I – Obra – toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por 

execução direta ou indireta; 

E a Resolução nº 1.116, de 26 de abril de 2019 (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – 

CONFEA) dispõe que obras e serviços de engenharia, por exigirem habilitação legal para sua 

elaboração ou execução, com a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

constituem-se em serviços técnicos especializados: 

Art. 1º Estabelecer que as obras e os serviços de Engenharia e de Agronomia, que exigem 

habilitação legal para sua elaboração ou execução, com a emissão da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, são serviços técnicos especializados. 
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Não havendo assim possibilidade de adoção da modalidade Pregão (Lei 10520/2002, Art. 1º) para o 

presente caso, visto que o presente objeto não se trata se SERVIÇO COMUM e sim SERVIÇO 

TÉCNICO ESPECIALIZADO. 

E ainda a adoção da modalidade de Tomada de Preços, deve-se pela observância dos princípios da 

supremacia do interesse público, legalidade, economicidade e igualdade. 

 

3. PARA OS PREÇOS SUGERIDOS: 

Para a fixação do valor máximo da licitação, optou-se pelo valor referencial da Tabela SINAPI 

(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), objetivando uma maior 

competição para evitar desertos/fracassados e ainda não ocorrer sobrepreço; 

 

4. PARA A ADOÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA 

Para que se possa aplicar com responsabilidade e zelo ao erário público e aplicação do princípio da 
economicidade, que rege a Lei nº 8.666/93, faz-se necessária abertura da disputa através de 
Tomada de Preços para Ampla Concorrência, para possibilitar a mais ampla participação entre os 
concorrentes, minimizar as possibilidades de que o resultado da Tomada de Preços ocorra em 
frustrada, cancelada ou deserta. Visto que não foi possível identificar a existência de no mínimo 03 
(três) concorrentes que sejam Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, podendo assim o 
SAMAE de Japurá/PR adotar os preceitos dispostos no Art. 49, Inc. I e II da Lei Complementar nº 
123/2006, visando não restringir a competitividade ao certame, atendendo plenamente ao disposto 
o no Art. 3º da Lei 8666/93. 
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ANEXO XXI 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020 

ELEMENTOS TÉCNICOS  

 

 MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PEÇAS 

GRÁFICAS DO LOTE 01; 

 MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PEÇAS 

GRÁFICAS DO LOTE 02; 

 MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PEÇAS 

GRÁFICAS DO LOTE 03; 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

MUNICÍPIO: JAPURÁ/PR 

OBRA: Garagem do Samae de Japurá. 

ENDEREÇO: Rua Mário Pedralli x Rua Fernando Scremim – Jardim Modelo – Japurá/PR. 

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes básicas para a construção de uma 

edificação para Garagens, localizada na rua Mário Pedralli, esquina com a rua Eurico 

Fernando Scremim, lote 1 da quadra 7, no Jardim Modelo, com área de 62,00m2, que será 

executado em regime de empreitada global, de acordo com as especificações técnicas que 

seguem dentro das normas de construção e obedecendo tanto aos desenhos e detalhes dos 

projetos, como as especificações contidas neste memorial. 

Será construída com estrutura pré-moldada em concreto, com fechamento em placas 

de concreto de espessura de 8cm, cobertura com telhas metálicas termoacústica, tipo 

“sanduiche, com as seguintes especificações: 

1 – ESTRUTURA: 

A estrutura da edificação será com colunas e paredes pré-moldadas, detalhadas no 

projeto estrutural. 

2 – FECHAMENTO: 

O fechamento da edificação e muro serão executados com placas de concreto 

armado pré-moldadas, com espessura de 8cm e malha de aço CA-60 com bitola de 4,2mm, 

que serão assentadas com auxílio de guincho e rejuntadas com argamassa de cimento e 

areia, não podendo existir nenhuma fresta e com acabamento liso. 

3 – COBERTURA: 

A cobertura será com estrutura metálica, com caimentos de 10% e Cobertura com 

telhas metálicas termoacústicas, tipo "sanduiche", com chapas galvanizadas duplas de 

espessura 0,50mm e isolamento de EPS (isopor) ou similar, com espessura mínima de 30mm. 

4 – URBANIZAÇÃO: 

4.1 Portão de Veículos: 

Para acesso de veículos leves, pela rua Mário Pedralli, deverá ser instalado portão de 

correr em tubo de aço metalon quadrado bitola de 15mm x 15mm (chapa 1,20) espaçamento 
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de 65mm entre eixos, quadro (moldura) e travessas em metalon quadrado bitola de 40mm 

x 40mm (chapa 1,20), com aplicação de fundo antiferruginoso e pintado com tinta esmalte 

sintético (cor a ser definida), com  dimensões de 4,50m x 2,00m  com porta cadeado, 

automatizado 

Após o término dos serviços acima especificados, a contratada procederá à limpeza 

do canteiro de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização. 

4.2 Calçada (Passeio): 

Deverá ser executada a calçada externa nos passeios junto as ruas Mário Pedralli e 

Fernando Scremim, do tipo ecológica, em concreto com espessura de 5cm, junto ao 

alinhamento predial e grama em placas, junto ao meio-fio, sendo que no acesso de veículos, 

pela rua Mario Pedralli, a espessura deverá ser de 12cm. 

 

 

Japurá, Agosto de 2.020. 

 

Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá 
CREA/PR 13.212-D 
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LOTE 01

MUNICÍPIO: JAPURÁ Ref.: ago/20

EMPREEENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM BDI 22,47%

VALOR: 100.925,31

S/BDI C/BDI

1 CANTEIRO DE OBRAS

93584
Execução de depósito em canteiro de obras em chapa de madeira 

compensada
m2 6,00 635,54 778,35 4.670,10

Composição01 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m2 2,00 365,41 447,52 895,04

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

99059
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas
m 62,00 42,78 52,39 3.248,18

3 ESTRUTURA

3.1 Colunas Pré-Moldadas m Concreto Armado

Composição02

Cravação das Colunas Pré-Moldadas em Concreto Armado, 

constando de escavação, assentamento, concretagem da base 

e reaterro

ud 18,00 206,57 252,99 4.553,82

92775
Armação das Colunas Pré-Moldadas, utilizando aço CA-60 - 

5mm
kg 115,00 13,73 16,82 1.934,30

92778
Armação das Colunas Pré-Moldadas, utilizando aço CA-50 - 

10mm
kg 115,00 8,75 10,72 1.232,80

92779
Armação das Colunas Pré-Moldadas, utilizando aço CA-50 - 

12,5mm
kg 210,00 7,14 8,74 1.835,40

92718 Concretagem das colunas pré-moldadas, com fck = 25 Mpa m3 4,81 503,60 616,76 2.966,62

4 FECHAMENTO DE PAREDES

Composição03
Placas de concreto pré-moldadas, com espessura de 8cm, com malha 

de aço CA-60 de 4,2mm, fabricação e assentamento.
m

2 161,90 99,98 122,45 19.824,66

5 COBERTURA

100775 Estrutura metálica treliçada de cobertura, fornecimento e instalação KG 1.152,80 9,66 11,83 13.637,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Código Sinapi Descrição Unidade Quantidade

Preço Unitário

Unitário
Total
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TOMADA DE PREÇOS 02/2020

LOTE 01

S/BDI C/BDI

Código Sinapi Descrição Unidade Quantidade

Preço Unitário

Unitário
Total

94216

Cobertura com telhas metálicas trapezoidais termoacústicas, tipo 

sanduiche, com isolamento térmico e acustico entre as chapas, com 

chapas de espessura de 0,50mm e núcleo em EPS, com espessura de 

30mm

m
2 144,10 156,68 191,89 27.651,35

94227
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 

33 cm, incluso transporte vertical.
m 21,00 41,20 50,46 1.059,66

94231
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, 

incluso transporte vertical.
m 27,35 32,84 40,22 1.100,02

6 URBANIZAÇÃO

4948

Fornecimento e instalação de portão de correr em tubo de aço 

metalon quadrado bitola de 15mm x 15mm (chapa 1,20) 

espaçamento de 65mm entre eixos, quadro (moldura) e travessas em 

metalon quadrado bitola de 40mm x 40mm (chapa 1,20), com 

aplicação de fundo antiferruginoso e pintado com tinta esmalte 

sintético (cor a ser definida), com  dimensões de 4,50m x 2,00m  com 

porta cadeado, automatizado

m
2 9,00 536,77 657,38 5.916,42

94273 Meio-fio pré-moldado em concreto m 60,00 40,34 49,40 2.964,00

94281 Sarjeta moldada in loco em concreto m 60,00 39,56 48,45 2.907,00

94990

Execução de calçadas externa a construção (passeio), executada em 

concreto, espessura de 5cm nos passeio e 12cm no acesso de 

veículos
m

3 5,39 574,65 703,77 3.793,32

98504 Plantio de grama em placas m
2 70,00 8,57 10,50 735,00

100.925,31TOTAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá

CREA/PR 13.212-D
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TOMADA DE PREÇOS 02/2020

LOTE 01

MUNICÍPIO: JAPURÁ

EMPREEENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM 

VALOR: 100.925,31

Físico Financeiro Físico Financeiro

1 CANTEIRO DE OBRAS 5.565,14 100% 5.565,14

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.248,18 100% 3.248,18

3 ESTRUTURA 12.522,94 100% 12.522,94

4 FECHAMENTO DE PAREDES 19.824,66 0,00 100,00% 19.824,66

5 COBERTURA 43.448,65 100% 43.448,65

6 URBANIZAÇÃO 16.315,74 100,00% 16.315,74

100.925,31 64,19 64.784,91 35,81 36.140,40

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá

CREA/PR 13.212-D

Total

Item Descrição

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Valor
Mês 1 Mês 2
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Telha Metálica (tipo sanduiche)
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Legenda das Paredes

Paredes em Placas de Concreto
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PRANCHADATA:

REFERENCIA

OBRA

AC AVRO

Engenharia Ltda

CREA PR/13.212-D

01/02

PROJETO

ARQUITETÔNICO

Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá

Construção de Garagem

Planta Baixa, Planta da Cobertura, Corte AA e Fachada Rua Mário Pedralli
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Tabela das Paredes Pré-Moldadas

Nº

Comprimento

Altura

Área

1 2.85
4,80

13.68

2 2.85
4,80

13.68

3 4.85
4,80

23.28

4 4.85
4,80

23.28

5 3.80
4,80

18.24

6 1.45
4,80

6.96

7 4.75
4,80

22.80

8 2.75
2,00

5.50

9 4.19
2,00

8.38

10 4.35
2,00

8.70

11 4.35
2,00

8.70

12 4.35
2,00

8.70

Total 161.90

Concreto com fck = 30 MPa

2,0
0m

4,30m

PLANTA

Esc.: 1:50

VISTA

Esc.: 1:75

DETALHE DO PORTÃO

PORTÃO DE CORRER

 EM METALON (CHAPA 1,20)

 15x15mm

TRILHO DE FERRO

CANTONEIRA 

3

4

" x 

1

8

"

QUADRO E TRAVESSAS EM

METALON (CHAPA 1,20)

 40x40mm

PILAR P1

(20X20)

PORTÃO DE CORRER

 EM METALON (CHAPA 1,20)

 15x15mm

BATENTE METÁLICO

 EM PERFIL "U"

Tela de arame

 galvanizado

Fio 14 BWG

Malha de 5 x 5cm

Garagem

124,86m²

0,10m

Portão de Correr : 4,50 x 2,00 m

4.16 2.90
4.30

31.00

Planta Baixa

Escala: 1:50
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Tabela dos Pilares Pré-Moldados

Nº

Tipo Seção

Altura Volume

Seção 25 x 28cm

54.40 3.32

1 1 0.0610
6,80

0.415

2 1 0.0610
6,80

0.415

3 1 0.0610
6,80

0.415

4 1 0.0610
6,80

0.415

5 1 0.0610
6,80

0.415

6 1 0.0610
6,80

0.415

7 1 0.0610
6,80

0.415

8 1 0.0610
6,80

0.415

Seção 20 x 20cm

22.40 0.69

9 3 0.0310
5,60

0.174

10 3 0.0310
5,60

0.174

11 3 0.0310
5,60

0.174

12 3 0.0310
5,60

0.174

Muro - Seção 20 x 20cm

24.00 0.80

13 4 0.0355
4,00

0.142

14 4 0.0355
4,00

0.142

15 5 0.0310
4,00

0.124

16 5 0.0310
4,00

0.124

17 5 0.0310
4,00

0.124

18 4 0.0355
4,00

0.142

Total 4.811

Concreto com fck = 30 MPa

Detalhe

Fixação das Colunas Pré-Moldadas

Escala: 1:125

Viga Baldrame

Pilar Pré-moldado de concreto

2
.
0
0

Enchimento de areia

h=1,20m

Base de Concreto

15 x 60 cm

Enchimento

 de concreto

h=0,40m

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PRANCHADATA:

REFERENCIA

OBRA

AC AVRO

Engenharia Ltda

CREA PR/13.212-D

02/02

PROJETO

ARQUITETÔNICO

Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá

Construção de Garagem

Locação e Armaduras das Colunas Pré-moldadas

Abril/2020

3
.
0
0

2
1
.
0
0

6
.
0
0

5
.
0
0

5
.
0
0

5
.
0
0

5
.
0
0

5
.
0
0

3
.
1
4

1
.
8
6

1.86

5.92

3
.
0
0

2.90
4.30

4.34

30.96

Planta Baixa

Escala: 1:100

C01

C02

C03

C04

C05

C12

C11

C10

C09

C06

C07

C08 C13 C14 C15 C17

C18

Tabela de Armadura - CA-50

Nº Bitola Quant. Unitário Total

1
#12,5mm

32
6,80

217.60

2 #10mm 16
5,60

89.60

3 #10mm 24
4,00

96.00

Resumo do Aço CA-50

Nº Bitola Comprim. Peso/m Peso

1 # 10mm 185.60 0.618 115

2
# 12,5mm

217.60 0.963 210

Total Aço CA-50

324

Tabela de Armadura - CA-60

Nº Bitola Quant. Unitário Total

1 # 5mm 368.00
1,20

441.60

2 # 5mm 233.00
1,00

233.00

3 # 5mm 81.00
0,90

72.90

Resumo do Aço CA-60

Nº Bitola Comprim. Peso/m Peso

1 # 5mm 747.50 0.154 115

Total Aço CA-60

115

2
8

25

9
9

8

25

Coluna Tipo 1 - 25 x 28 - h=6,80m

C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07 e C08

8 x

8 x

8 x

 2 Nº 1 # 12,5mm - 6,80m

 1 Nº 1#5mm c/15cm-1,20m

Quant.= 46ud

 2 Nº 1 # 12,5mm - 6,80m

20

5
5

8

2
0

Coluna Tipo 3 - 20 x 20 - h=5,60m

C09, C10, C11 e C12

4 x

 2 Nº 2 # 10mm - 5,60m

4 x

 1 Nº 2#5mm c/15cm-1,00m

Quant.= 38ud

4 x

 2 Nº 2 # 10mm - 5,60m

20

2
0

5

8

5

Coluna Tipo 4 - 20 x 20 - h=4,00m

C13, C14 e C18

3 x

 2 Nº 3 # 10mm - 4,00m

3 x

 1 Nº 3#5mm c/15cm-0,90m

Quant.= 27ud

3 x

 2 Nº 3 # 10mm - 4,00m

Coluna Tipo 5 - 20 x 20 - h=4,00m

C15, C16 e C17

20

5
5

8

2
0

3 x

 2 Nº 3 # 10mm - 4,00m

3 x

 1 Nº 2#5mm c/15cm-1,00m

Quant.= 27ud

3 x

 2 Nº 3 # 10mm - 4,00m

C16

4.50
4.50

4.50

4.06
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

EMPREENDIMENTO: ALAMBRADO E MUROS NAS UNIDDES OPERACIONAIS. 

LOCAL: POÇO MENEGUELLO E POÇO JARDIM NOVO HORIZONTE. 

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE JAPURÁ. 

MUNICÍPIO: JAPURÁ/PR. 

 

1. Introdução: 

O presente documento trata-se da descrição e especificações técnicas 
construtivas para a construção de Alambrado e Muros nas Unidades Operacionais do 
sistema de abastecimento de água na cidade de Japurá, constando das Unidades de 
Produção de Água denominadas “Poço Meneguello” e “Poço do Jardim Novo 
Horizonte”. 

2. Descritivo: 

2.1. Unidade Operacional Poço Meneguello: 

A Área denominada de “Poço Meneguello”, mede 12,00 m por 10,00 m, onde se 
encontra o poço profundo e uma edificação para abrigar o quadro de comando, com as 
dimensões de 1,90 m x 2,40 m. 

Para o cercamento da área, projetou-se a construção de alambrado em mourões 
curvos de concreto, com as dimensões equivalentes a base de 10,50 x 8,00 cm e altura 
total de 3,00 m, com tela de arame galvanizado de fio 14 BWG, malha 5 x 5 cm, com 
altura livre de 2,00 m e 4 fios de arame farpado galvanizado de fio 14 BWG na parte 
curva do mourão de concreto. Sendo que nos cantos deverá ser instalado mourões de 
escora e esticadores. 

Os mourões serão implantados em estacas de concreto e viga de baldrame, com 
dimensões constantes das peças gráficas, baldrame este que deverá suportar uma 
mureta de alvenaria com blocos de concreto, de altura de 60 cm, chapiscada e pintada. 

Para acesso ao local deverá ser instalado um portão metálico, de correr, em 
metalon de chapa 1,20 de dimensões 15 x 15 mm, com quadro e travessas em metalon 
(chapa 1,20), 40 x 40, com fundo antiferruginoso e pintado com tinta esmalte, com 
dimensões de 4,00 x 2,00 m. 

2.2. Unidade Operacional Poço Jardim Novo Horizonte: 

A Área denominada de “Poço Jardim Novo Horizonte”, mede 24,00 m por 20,00 
m, onde se encontra o poço profundo, uma edificação para abrigar o quadro de 
comando e um reservatório elevado. 

Para o cercamento da área, projetou-se a construção de alambrado em mourões 
curvos de concreto, com as dimensões equivalentes a base de 10,50 x 8,00 cm e altura 
total de 3,00 m, com tela de arame galvanizado de fio 14 BWG, malha 5 x 5 cm, com 
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altura livre de 2,00 m e 4 fios de arame farpado galvanizado de fio 14 BWG na parte 
curva do mourão de concreto. Sendo que nos cantos deverá ser instalado mourões de 
escora e esticadores. 

Os mourões serão implantados em estacas de concreto e viga de baldrame, com 
dimensões constantes das peças gráficas, baldrame este que deverá suportar uma 
mureta de alvenaria com blocos de concreto, de altura de 60 cm chapiscada e pintada. 

Na divisa esquerda do imóvel, deverá ser construído um muro em alvenaria com 
blocos de concreto chapiscado, com altura de 2,00 m. 

Para acesso ao local deverá ser instalado um portão metálico, de duas folhas de 
abrir, em metalon de chapa 1,20 de dimensões 15 x 15 mm, com quadro e travessas em 
metalon (chapa 1,20) 40 x 40, com fundo antiferruginoso e pintado com tinta esmalte, 
com dimensões de 4,00 x 2,00 m. 

3. Orçamento: 

O orçamento foi elaborado com base na tabela SINAPI da Caixa Econômica 
Federal, Referência Maio/2020, sendo que o item alambrado foi elaborada a 
composição de preços unitários, pois não consta desta tabela. 

O BDI – Bonificação e despesas indiretas, foi determinado conforme 
recomendação do Acórdão 2622/2013 – TCU. 

 

1

2

3

4

5

6

5,00%

0,65%

3,00%

8,65%

Parcela do BDI Sigla
Valor 

adotado
Situação 1 Quartil Médio 3 Quartil

Administração Central AC 3,00% OK! 3,00% 4,00% 5,50%

Seguro e Garantia S,G 0,80% OK! 0,80% 0,80% 1,00%

Risco R 0,97% OK! 0,97% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras DF 0,59% OK! 0,59% 1,23% 1,39%

Lucro L 6,16% OK! 6,16% 7,40% 8,96%

PIS, COFINS E ISSQN I 8,65%

BDI SEM DESONERAÇÃO 22,47% OK! 20,34% 22,12% 25,00%

8,65%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo

do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU,

representada pela fórmula abaixo.

Intervalo admissívelCÁLCULO DO BDI

ISSQN 

PIS

COFINS

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais 

TOTAL  IMPOSTOS

IMPOSTOS

COMPOSIÇÃO DE BDI DETALHADA

Construção de Edifícios 

Construção de Ferrovias e Rodovias 

Construção de Redes de Abastecimento de água. 

Coleta de esgoto e Construções correlatas 

Construção e manutenção de Estações e Redes de 

distribuição de Energia elétrica 

Proprietário: SAMAE - JAPURÁ

Empreendimento: Alambrado de Unidades Operacionais

Tipo de Obra:

Tipos de obras

1

Fornecimento de Materiais e Equipamentos 
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4. Prazo de Execução: 

O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 
assinatura do contrato. 
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ESPECIFICAÇO ES TE CNICAS DE SERVIÇOS 

1. Estacas Brocas manuais: 

As estacas-brocas manuais, de maneira geral, deverão ter comprimento limitado 
a 6 m (seis metros), de diâmetro entre 0,15 e 0,25 m, para carga até 8 tf, com 
espaçamento máximo de 2,00 m para baldrames de construção e 3,00 m para muros 
comuns, sendo seu espaçamento mínimo usual igual a 3 vezes o diâmetro. 

O concreto utilizado deverá ser dosado para uma resistência característica 
mínima de 15 MPa. 

Devido ao pequeno diâmetro dessas estacas, é aconselhável que o concreto seja 
mais plástico, para dar garantia de total preenchimento do furo e cobrimento da 
armadura, se houver. 

2. Formas de madeira: 

A contratada deverá executar e montar as formas obedecendo rigorosamente às 
especificações do projeto. As formas e o escoramento poderão ser de madeira, 
metálicos ou outro material provado pela fiscalização e conforme o grau de acabamento 
previsto para o concreto em cada local. De qualquer modo, porém, a qualidade da forma 
será de responsabilidade da contratada. 

As formas deverão ter resistência suficiente para suportar as pressões 
resultantes do lançamento e da vibração do concreto, devendo ser mantidas 
rigidamente na posição correta e não sofrerem deformações. Deverão ser 
suficientemente estanques, de modo a impedir a perda da nata do concreto. 

No momento da concretagem, as superfícies das formas deverão estar livres de 
incrustações, de nata de cimento ou outros materiais estranhos (pontas de aço, arames, 
pregos, madeira, papel, óleo, etc.), além de estarem saturadas com água, no caso de sua 
superfície não ser impermeável. 

As formas serão retiradas de acordo com o disposto pela ABNT, quanto aos 
prazos mínimos ou em prazos maiores ou menores autorizados previamente pela 
fiscalização. Não se admitirá na desforma o uso de ferramentas metálicas como “pés-
de-cabra”, alavancas, talhadeiras etc., entre o concreto endurecido e a forma. Caso haja 
necessidade de afrouxamento das formas deve-se usar cunhas de madeira dura. 
Choques ou impactos violentos deverão ser evitados, devendo para o caso ser estudado 
outro método para a desforma. 

Após a desforma, todas as imperfeições de superfície tais como pregos, 
asperezas, arestas causadas pelo desencontro dos painéis das formas e outras deverão 
ser tratadas e corrigidas. A reutilização da forma, depois de limpa e preparada, será 
liberada ou não pela fiscalização, que verificará suas condições. 

3. Armaduras: 

A contratada deverá fornecer o aço destinado às armaduras, inclusive todos os 
suportes, cavaletes de montagem, arames para amarração, etc., bem como deverá 
estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As armaduras a serem 
utilizadas deverão obedecer às prescrições na NBR 7480 e NBR 7481. 
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Todo aço deverá ser estocado em área previamente aprovada pela fiscalização. 
Os depósitos deverão ser feitos sobre estrados de madeira ou similar, de modo a 
permitir a arrumação das diversas partidas, segundo a categoria, classe e bitola. 

Os cobrimentos de armaduras serão aqueles indicados no projeto, ou em caso 
de omissão, os valores mínimos recomendados pela NBR 6118. O espaçamento deverá 
ser controlado pela contratada de modo a atender aos cobrimentos especificados, 
durante os serviços de concretagem. 

As armações que sobressaírem da superfície de concreto (esperas) deverão ser 
fixadas em sua posição através de meios adequados. O dobramento das barras, 
eventualmente necessário aos trabalhos de impermeabilização e outros, deverá ser 
feito apenas com uma dobra. 

As emendas das barras deverão ser executadas de acordo com o especificado 
pela NBR 6118. 

A armadura será cortada a frio e dobrada com equipamento adequado, de 
acordo com a melhor prática usual e NBR 6118 da ABNT. Sob circunstância alguma será 
permitido o aquecimento do aço da armadura para facilitar o dobramento. 

A armadura, antes de ser colocada em sua posição definitiva, será totalmente 
limpa, ficando isenta de terra, graxa, tinta e substâncias estranhas que possam reduzir 
a aderência, e será mantida assim até que esteja completamente embutida no concreto. 
Os métodos empregados para a remoção destes materiais estarão sujeitos à aprovação 
da fiscalização. 

Após o término dos serviços de armação e até a fase de lançamento do concreto, 
a contratada deverá evitar ao máximo o trânsito de pessoas sobre as ferragens 
colocadas.  

4. Concreto: 

Será composto de cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo. Quando 
necessário, poderão ser adicionados aditivos redutores de água, retardadores ou 
aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde que 
proporcionem no concreto efeitos benéficos, conforme comprovação em ensaios de 
laboratório. 

O fornecimento, montagem, operação e manutenção de todos os equipamentos 
necessários à preparação, lançamento e adensamento do concreto serão feitos pela 
contratada. 

O armazenamento do cimento deverá ser feito com proteção total contra 
intempéries, umidade do solo e outros agentes nocivos às suas qualidades.  

O agregado miúdo a ser utilizado para o preparo do concreto poderá ser natural, 
isto é, areia de grãos angulosos, e áspera, ou artificial, proveniente da britagem de 
rochas estáveis, não devendo, em ambos os casos, conter quantidades nocivas de 
impurezas orgânicas ou terrosas, ou de material pulverulento. 

Deverá sempre ser evitada a predominância de uma ou duas dimensões (formas 
achatadas ou alongadas) e a ocorrência de mais de 4% de mica. O armazenamento de 
areia deverá oferecer condições que não permitam a mistura de materiais estranhos, 
tais como outros agregados graúdos, madeiras, óleos etc. 
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Como agregado graúdo poderá ser utilizado o seixo rolado do leito de rios ou 
pedra britada, com arestas vivas, isento de pó-de-pedra ou materiais orgânicos ou 
terrosos. Os materiais deverão ser duros, resistentes e duráveis. Os grãos dos agregados 
deverão apresentar uma conformação uniforme. A resistência própria de ruptura dos 
agregados deverá ser superior à resistência do concreto. O armazenamento do agregado 
graúdo deverá obedecer às mesmas recomendações relativas ao armazenamento da 
areia. Poderão ser utilizados, a depender da classe do concreto, três tipos de agregados 
graúdos: 

a) brita nº 1, diâmetro máximo de 19 mm; 
b) brita nº 2, diâmetro máximo de 38 mm; 
c) brita nº 3, diâmetro máximo de 50 mm. 

O diâmetro máximo será fixado em cada caso de acordo com a NBR 6118 da 
ABNT. O mesmo critério de classificação de brita será aplicado para os seixos. 

A água deverá ser medida em volume e não apresentar impurezas que possam 
vir a prejudicar as reações da água com compostos de cimento, como sais álcalis ou 
materiais orgânicos em suspensão. Os limites máximos toleráveis dessas impurezas são 
os especificados na NBR 6118 da ABNT. Deverão ser feitos, em laboratório, ensaios com 
a água da argamassa de acordo com a NBR 7215 da ABNT. As resistências obtidas 
deverão ser iguais ou maiores que 90% das obtidas com água de reconhecida boa 
qualidade e sem impurezas aos sete e aos vinte e oito dias. 

A proporção da mistura deverá ser determinada por qualquer método de 
dosagem racional e deverá estar baseada na pesquisa dos agregados mais adequados, 
sua respectiva granulometria e na melhor relação água/cimento, com a finalidade de 
assegurar: 

a) uma mistura plástica e trabalhável, segundo as necessidades de utilização; 

b) um produto que não apresente um aumento excessivo de temperatura na 
concretagem e que após uma cura apropriada e um adequado período de 
endurecimento, tenha resistência, impermeabilidade e durabilidade, de acordo com as 
necessidades da obra onde for aplicado. 

Os traços de concreto, bem como os materiais a serem utilizados na mistura, 
deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização. São previstas as seguintes classes 
de concreto para utilização nas estruturas: 

a) fck = 13,5 MPa; 
b) fck = 15,0 MPa; 
c) fck = 18,0 MPa; 
d) fck = 20,0 MPa; 
e) fck = 25,0 MPa; 
f) fck = 30,0 MPa; 
g) fck = 35,0 MPa; 
h) fck = 40,0 MPa; 
i) concreto não estrutural; 
j) concreto Ciclópico com 30% de pedra-de-mão. 

A classe do concreto a ser empregado será definida pelo projeto estrutural, e na 
falta deste, será determinado pela fiscalização. 
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A medida dos materiais deve ser feita de preferência em peso, podendo, 
entretanto, os agregados serem medidos em volume, desde que seja feita a correção do 
volume do agregado miúdo por ocasião da dosagem. O cimento não deverá, em 
nenhuma hipótese, ser medido em volume, como também será vedada a mistura de 
materiais relacionados a sacos fracionados de cimento. A quantidade de água será 
determinada por pesagem ou por medição volumétrica. 

O concreto será misturado completamente, até ficar com aparência uniforme. 
Não será permitido um misturamento excessivo, que necessite de adição de água para 
preservar a consistência necessária do concreto. Será preparado somente nas 
quantidades destinadas ao uso imediato. Quando estiver parcialmente endurecido não 
deverá ser remisturado nem dosado. A betoneira não deverá ser sobrecarregada além 
da capacidade recomendada pelo fabricante e será operada na velocidade indicada na 
placa que fornece as características da máquina. 

Antes do lançamento do concreto, todas as superfícies de fundação, sobre as 
quais ou de encontro as quais o concreto deva ser lançado, estarão livres de água, lodo 
ou detritos, limpas e isentas de óleo, aderências indesejáveis, fragmentos soltos, semi-
soltos e alterados. As superfícies porosas nas fundações, de encontro às quais o concreto 
deva ser lançado, serão completamente umedecidas, de modo que a água do concreto 
fresco recém lançado não seja absorvida. 

As superfícies deverão apresentar-se limpas, saturadas e livres de excessos de 
água, antes de serem cobertas com o concreto fresco. A limpeza consistirá na remoção 
de nata, concreto defeituoso, areia e outros materiais estranhos.  

O adensamento do concreto em estruturas será feito por vibradores do tipo 
imersão com acionamento elétrico ou pneumático. Deverá haver sempre em 
disponibilidade dois vibradores para cada frente de trabalho, ficando sempre um de 
reserva. Serão tomadas precauções para se evitar o contato dos tubos vibratórios com 
as faces das formas, aço de armaduras e partes embutidas. Será evitada vibração 
excessiva que possa causar segregação e exsudação. Não será permitido empurrar o 
concreto com o vibrador, devendo serem tomados todos os cuidados relativos a tempo 
de vibração efetiva, velocidade de imersão, retirada da agulha e conservação da 
armadura em posição inicial. 

A cura e proteção do concreto deverá ser feita por um método ou combinação 
de métodos aprovados pela fiscalização. A contratada deverá ter todos os equipamentos 
e materiais necessários para uma adequada cura do concreto, disponíveis e prontos para 
uso no início da concretagem. O concreto de cimento Portland deverá ser protegido 
contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superfície ou protegendo-a 
com uma película impermeável, pelo menos durante os 7 primeiros dias após o 
lançamento, ou até ser coberto com concreto fresco ou material de aterro. A cura com 
água começará assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar 
danos devido ao impacto da água na superfície. 

Todo e qualquer reparo que se faça necessário executar, para corrigir defeitos 
na superfície do concreto e/ou falhas de concretagem, deverão ser feitos pela 
contratada, sem ônus para a CONTRATANTE e executados após a desforma ou teste de 
operação da estrutura, a critério da fiscalização. Após a desmoldagem e antes de 
qualquer reparo, a fiscalização inspecionará a superfície do concreto e indicará os 
reparos a serem executados, podendo mesmo ordenar a demolição imediata das partes 
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defeituosas para garantir a qualidade estrutural, a impermeabilização e o bom 
acabamento do concreto. 

Para corrigir defeitos causados por recobrimento insuficiente de armadura, deve 
ser adotada a seguinte sistemática: 

a) demarcação da área a reparar; 
b) apiloamento da superfície e limpeza; 
c) aplicação de adesivo estrutural na espessura máxima de 1 mm, sobre a superfície 
perfeitamente seca; 
d) chapisco com argamassa de cimento e areia no traço igual ao do concreto; 
e) aplicação de argamassa especialmente dosada, com espessura máxima de 2 cm; 
f) proteção da superfície contra ação de chuva, sol e vento; 
g) aplicação de segunda demão de argamassa para uniformizar a superfície, após 24 
horas de aplicação da primeira demão; 
h) alisamento da superfície com desempenadeira metálica; 
i) proteção da superfície contra intempéries usando-se verniz impermeabilizante, 
cobertura plástica, ou camada de areia e molhando-se periodicamente durante 5 dias. 

A desagregação do concreto, que resulta num concreto poroso, deve ser 
corrigida pela remoção da porção defeituosa ou pelo enchimento dos vazios com nata 
ou argamassa especial e aplicação adicional de uma camada de cobrimento, para 
proteção da armadura. A solução deve ser adotada, considerando-se a extensão da 
falha, sua posição (no piso, na parede ou no teto da estrutura) e sua influência na 
resistência ou na durabilidade da estrutura. Para recomposição da parte removida, 
deve-se adotar a mesma sequência preconizada para a correção de defeitos causados 
por recobrimento insuficiente da armadura. Para enchimento da cavidade deverá ser 
aplicado adesivo estrutural e concreto ou argamassa de cimento e areia (dependendo 
das dimensões da cavidade), dosado com baixo fator água/cimento, aglutinante de pega 
rápida e aditivo expansor. 

No tratamento de trincas e fissuras é necessário verificar se há movimento ou 
fissura e qual a amplitude desse movimento para escolha do material adequado para 
vedação. Quando a trinca ou fissura puder ser transformada em junta natural, adota-se 
a seguinte sequência: 

a) demarcação da área a tratar; 
b) abertura da trinca ou fissura, de tal modo que seja possível introduzir o material de 
vedação; 
c) na amplitude máxima da trinca, introdução de cunhas de aço inoxidável a fim de se 
criar tensões que impeçam o fechamento; 
d) aplicação de material de plasticidade perene, fortemente aderente ao concreto. Esses 
materiais são elastômeros, cuja superfície em contato com o ar polimeriza, obtendo 
resistência física e química, mantendo, entretanto, a flexibilidade e elasticidade. 

5. Alvenaria: 

As paredes de alvenaria dos muros e mureta do alambrado serão com blocos de 
concreto ou de lajotas cerâmicas, nas dimensões definidas em projeto e obedecendo-se 
as prescrições da ABNT. 

Os blocos deverão ser molhados antes dos assentamentos, porém não devem 
estar encharcados. 
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Todas as fiadas deverão ser alinhadas, niveladas, prumadas e assentes com 
juntas de espessura máxima de 1,5 cm, rebaixadas a colher, para permitir boa aderência 
do revestimento. 

A argamassa para assentamento deverá ser de cimento e areia traço 1:6 em 
volume. As amarrações com pilares deverão ser com esperas de ferro previamente 
deixados para este fim durante a concretagem. 

5. Chapisco: 

É uma camada de argamassa aplicada de forma irregular nas superfícies de 
alvenaria ou de concreto das paredes, tetos, beirais, vigas e colunas.  

Denomina-se chapisco fino quando a argamassa a ser aplicada for composta de 
cimento e areia média com traço 1:3 em volume. Denomina-se chapisco grosso quando 
a argamassa a ser aplicada for de cimento e areia grossa ou pedrisco com traço 1:3, 
granulometria de diâmetro médio de 6 mm. Neste projeto deverá ser adotado o 
chapisco grosso. 

6. Pintura: 

A pintura de uma superfície deve ser entendida como um sistema, composto de 
um ou mais produtos e/ou serviços, os quais, se utilizados convenientemente, 
proporcionarão, além da decoração e proteção ao substrato, higienização e segurança 
ao ambiente. Este sistema será bem executado na medida em que for feita uma 
adequada preparação da superfície a ser pintada. 

Sobre quaisquer substratos a serem pintados, deve-se observar rigorosamente 
os seguintes itens: 

a) A superfície deve estar firme, limpa, seca, isenta de poeira, gordura, sabão, mofo etc.; 
b) Todas as partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas através de raspagem ou 
escovação da superfície; 

Além desses cuidados, algumas outras considerações devem ser levadas em 
conta em relação ao substrato a ser pintado, como por exemplo: 

a) Concreto e Reboco 

Aguardar pelo menos 30 dias para cura total. Pintura sobre superfícies mal 
curadas apresentam problemas num curto espaço de tempo como saponificação, 
calcinação, eflorescência, embolhamento e descascamento. Sobre rebocos fracos, deve-
se aplicar um fundo para aumentar a coesão das partículas da superfície evitando 
problemas de má aderência e descascamento. Superfícies de concreto ou reboco bem 
curados e coesos não precisam de tintas de fundo, a não ser para selagem da 
alcalinidade, podendo receber a tinta de acabamento. O concreto deve estar seco, 
limpo, isento de pó, sujeira, óleo e agentes desmoldantes. 

b) Ferro e metal 

Sua maior vulnerabilidade é em relação à corrosão, que pode ser evitada com o 
uso de tintas para este fim. Os métodos de preparação da superfície devem remover 
todos os contaminantes que possam interferir na aderência máxima do revestimento, 
inclusive a ferrugem. O processo de preparo depende do tipo e concentração dos 
contaminantes e as exigências específicas de cada tipo de tinta. Alguns tipos de tinta 
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têm uma boa aderência somente quando a superfície é preparada com jateamento 
abrasivo que produz um perfil rugoso adequado para a perfeita ancoragem do 
revestimento. 

7. Alambrado: 

Serão utilizados mourões de concreto tipo alambrado, com altura útil de 2,00 m 
até a deflexão de 30º, enterrados no mínimo 0,70 m e espaçados no máximo 2,50 m, 
fixados através de enchimento compactado de concreto não estrutural. A vedação deve 
ser com tela de arame de 2,8 mm, em malha de 5 cm x 5 cm, do nível do terreno até o 
início da deflexão do mourão, complementada com fios de arame farpado 14 BWG no 
alambrado, convenientemente fixados nos mourões. 

A fixação da tela na parte inferior deve ser em viguetas de concreto, com 
dimensões descritas no projeto, onde serão chumbados grampos de arame galvanizado 
a cada 20 cm. 

Nos pontos de mudança de direção ou interrupção, os mourões devem ser 
firmados através de escoras de concreto colocadas com inclinação de 45º.  

7. Portão de acesso de veículos: 

O portão de acesso de veículos será executado com as dimensões de 4,00 x 2,00 
m, com quadro e travessas em metalon (chapa 1,20), quadrado de bitola 40 x 40 mm, 
com fechamento vertical com barras de metalon (chapa 1,20), com bitola de 15 x 15 
mm. Será assentado sobre guias metálicas para permitir seu acionamento “de correr” e 
“de abrir”, equipado com porta cadeado e cadeado.  

Para melhor estabilidade de segurança, será colocada duas barras horizontais 
intermediárias, conforme esquema constante no projeto. 

 

 

 

Eng.º Civil Antonio Carlos Havro de Sá 

CREA/PR 13.212-D 



SAMAE/JAPURÁ

TOMADA DE PREÇOS 02/2020

LOTE 02

22,47%

A POÇO MENEGUELLO 18.585,26

1 Portão Metálico para veículos 6.945,12
1.1 ESTACA

101173

Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em

concreto moldado in loco, 15 mpa, sem armação,

com profundidade de 3,00m

m         9,00 45,00 405,00 496,02

1.2 VIGA DE BALDRAME E PILARES

92270
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas

similares, em madeira serrada
m2         5,84 71,74 418,96 513,12

92761 Armação de concreto com aço CA-50 de 8 mm kg         7,00 8,69 60,83 74,50

92762 Armação de concreto com aço CA-50 de 10 mm kg      10,00 7,57 75,70 92,71

92759 Armação  de concreto com aço CA-60 de 5 mm kg      11,00 10,93 120,23 147,25

94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/

areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira
m3         0,50 310,46 155,23 190,12

92873 Lançamento do concreto m3         0,50 198,97 99,49 121,85

1.3 PINTURA

88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica ,

duas demãos.
m2         3,20 12,84 41,09 50,32

1.4 PORTÃO METÁLICO PARA VEÍCULOS

4948

Fornecimento e instalação de portão de correr em

tubo de aço metalon quadrado bitola de 15mm x

15mm (chapa 1,20) espaçamento de 65mm entre

eixos, quadro (moldura) e travessas em metalon

quadrado bitola de 40mm x 40mm (chapa 1,20), com

aplicação de fundo antiferruginoso e pintado com

tinta esmalte sintético (cor a ser definida), com

dimensões de 4,00m x 2,00m  com porta cadeado

m2         8,00 536,77 4.294,16 5.259,23

2 Alambrado 11.640,14
2.1 ESTACA

101173

Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em

concreto moldado in loco, 15 mpa, sem armação,

com profundidade de 1,00m

m      19,00 45,00 855,00 1.047,15

2.2 VIGA DE BALDRAME

92270
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas

similares, em madeira serrada
m2      12,00 71,74 860,88 1.054,35

92760 Armação de concreto com aço CA-50 de 6,3 mm kg      56,00 9,69 542,64 664,59

92759 Armação  de concreto com aço CA-60 de 5 mm kg      35,00 10,93 382,55 468,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO:

OBRA:

VALOR:

Valor Total 

C/BDI
Nº Código Sinapi

Referência: SINAPI-Agosto/2020

ALAMBRADO E MURO NAS UNIDADES OPERACIONAIS

JAPURÁ-PR

R$ 52.322,44
Item

Serviços a serem executados Unid Quant

Valor 

Unitário 

S/BDI

Valor Total 

S/BDI

Alambrado e Muro

das Unidades Operacionais Página 1 de 4



SAMAE/JAPURÁ

TOMADA DE PREÇOS 02/2020

LOTE 02

22,47%

Valor Total 

C/BDI
Nº Código Sinapi

Item

Serviços a serem executados Unid Quant

Valor 

Unitário 

S/BDI

Valor Total 

S/BDI

94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/

areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira
m3         0,90 310,46 279,41 342,20

92873 Lançamento do concreto m3         0,90 198,97 179,07 219,31

2.3 ALAMBRADO

Composição1

Alambrado em mourões de concreto, com tela de

arame galvanizado e 4 fios de arame farpado

galvanizado 14 BWG

m      40,00 103,33 4.133,20 5.062,10

2.4 MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO

87447

Alvenaria de blocos de concreto vazados de 9X19X39

cm com argamassa de assentamento com preparo

em betoneira
m2      23,04 50,92 1.173,20 1.436,87

87878

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de

concreto, com colher de pedreiro. argamassa traço

1:3 com preparo manual.
m2      66,00 3,80 250,80 307,16

88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica ,

duas demãos.
m2      66,00 12,84 847,44 1.037,89

B POÇO JARDIM NOVO HORIZONTE 33.737,18

1 Muro de Alvenaria 8.762,88
1.1 ESTACA

101173

Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em

concreto moldado in loco, 15 mpa, sem armação,

com profundidade de 2,00m

m      18,00 45,00 810,00 992,04

1.2
VIGA DE BALDRAME, VIGA DE AMARRAÇÃO E

PILARES

92270
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas

similares, em madeira serrada
m2      23,20 71,74 1.664,37 2.038,42

92760 Armação de concreto com aço CA-50 de 6,3 mm kg      20,00 9,69 193,80 237,35

92761 Armação de concreto com aço CA-50 de 8 mm kg      32,00 8,69 278,08 340,58

92762 Armação de concreto com aço CA-50 de 10 mm kg      44,00 7,57 333,08 407,94

92759 Armação  de concreto com aço CA-60 de 5 mm kg      54,00 10,93 590,22 722,87

94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/

areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira
m3         1,74 310,46 540,20 661,60

92873 Lançamento do concreto m3         1,74 198,97 346,21 424,02

1.3 ALVENARIA

87447

Alvenaria de blocos de concreto vazados de 9X19X39

cm com argamassa de assentamento com preparo

em betoneira
m2      34,04 50,92 1.733,32 2.122,87

87878

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de

concreto, com colher de pedreiro. argamassa traço

1:3 com preparo manual.
m2      40,00 3,80 152,00 186,16

1.4 PINTURA

88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica ,

duas demãos.
m2      40,00 12,84 513,60 629,03

2 Portão Metálico para veículos 6.919,96

Alambrado e Muro

das Unidades Operacionais Página 2 de 4
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LOTE 02

22,47%

Valor Total 

C/BDI
Nº Código Sinapi

Item

Serviços a serem executados Unid Quant

Valor 

Unitário 

S/BDI

Valor Total 

S/BDI

1.1 ESTACA

101173

Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em

concreto moldado in loco, 15 mpa, sem armação,

com profundidade de 3,00m

m         9,00 45,00 405,00 496,02

1.2 VIGA DE BALDRAME E PILARES

92270
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas

similares, em madeira serrada
m2         5,84 71,74 418,96 513,12

92761 Armação de concreto com aço CA-50 de 8 mm kg         7,00 8,69 60,83 74,50

92762 Armação de concreto com aço CA-50 de 10 mm kg      10,00 7,57 75,70 92,71

92759 Armação  de concreto com aço CA-60 de 5 mm kg      11,00 10,93 120,23 147,25

94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/

areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira
m3         0,50 310,46 155,23 190,12

92873 Lançamento do concreto m3         0,50 198,97 99,49 121,85

1.3 PINTURA

88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica ,

duas demãos.
m2         1,60 12,84 20,54 25,16

1.4 PORTÃO METÁLICO PARA VEÍCULOS

4948

Fornecimento e instalação de portão de duas folhas

de abrir, em tubo de aço metalon quadrado bitola

de 15mm x 15mm (chapa 1,20) espaçamento de

65mm entre eixos, quadro (moldura) e travessas em

metalon quadrado bitola de 40mm x 40mm (chapa

1,20), com aplicação de fundo antiferruginoso e

pintado com tinta esmalte sintético (cor a ser

definida), com dimensões de 4,00m x 2,00m com

porta cadeado

m2         8,00 536,77 4.294,16 5.259,23

3 Alambrado 18.054,34
2.1 ESTACA

101173

Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em

concreto moldado in loco, 15 mpa, sem armação,

com profundidade de 1,00m

m      26,00 45,00 1.170,00 1.432,95

2.2 VIGA DE BALDRAME

92270
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas

similares, em madeira serrada
m2      19,20 71,74 1.377,41 1.686,97

92760
Armação de concreto utilizando aço CA-50 de 6,3

mm
kg      63,00 9,69 610,47 747,67

92759 Armação  de concreto utilizando aço CA-60 de 5 mm kg      59,00 10,93 644,87 789,80

94965

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/

areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira
m3         1,44 310,46 447,06 547,53

92873 Lançamento do concreto m3         1,44 198,97 286,52 350,91

2.3 ALAMBRADO

Alambrado e Muro

das Unidades Operacionais Página 3 de 4
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LOTE 02

22,47%

Valor Total 

C/BDI
Nº Código Sinapi

Item

Serviços a serem executados Unid Quant

Valor 

Unitário 

S/BDI

Valor Total 

S/BDI

Composição1

Alambrado em mourões de concreto, com tela de

arame galvanizado e 4 fios de arame farpado

galvanizado 14 BWG

m      64,00 103,33 6.613,12 8.099,36

2.4 MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO

87447

Alvenaria de blocos de concreto vazados de 9X19X39

cm com argamassa de assentamento com preparo

em betoneira
m2      36,84 50,92 1.875,89 2.297,48

87878

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de

concreto, com colher de pedreiro. argamassa traço

1:3 com preparo manual.
m2    103,13 3,80 391,88 479,95

88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica ,

duas demãos.
m2    103,13 12,84 1.324,13 1.621,72

52.322,44
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Antonio Carlos havro de Sá

CREA/PR 13212-D

TOTAL

Alambrado e Muro

das Unidades Operacionais Página 4 de 4
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TOMADA DE PREÇOS 02/2020

LOTE 02

Item

Nº Física % Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro

A POÇO MENEGUELLO 18.585,26

1
Fornecimento e instalação de portão

metálico de correr
Ud     1,00   100,00 6.945,12 0,00 0,00 100,00 6.945,12 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Alambrado em mourões de concreto,

com altura livre de 2,00 metros
m   40,00   100,00 11.640,14 75,00 8.730,11 25,00 2.910,03 0,00 0,00 0,00 0,00

B POÇO JARDIM NOVO HORIZONTE 33.737,18

1
Construção de muro de Alvenaria com

altura livre de 2,00 metros
m2   40,00   100,00 8.762,88 0,00 0,00 50,00 4.381,44 50,00 4.381,44 0,00 0,00

2
Fornecimento e instalação de portão de

duas folhas de abrir
Ud     1,00   100,00 6.919,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 6.919,96

3
Alambrado em mourões de concreto,

com altura livre de 2,00 metros
m   64,00   100,00 18.054,34 0,00 0,00 50,00 9.027,17 50,00 9.027,17 0,00 0,00

52.322,44 16,69% 8.730,11 44,46% 23.263,76 25,63% 13.408,61 13,23% 6.919,96

52.322,44 16,69% 8.730,11 61,15% 31.993,87 86,77% 45.402,48 100,00% 52.322,44

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Antonio Carlos Havro de Sá

TOTAL NO MÊS

TOTAL ACUMULADO

R$ 52.322,44

Mês 1

VALOR:

Serviços a serem executados Unid Valor Total 
Mês 2 Mês 3 Mês 4Quantidade

ALAMBRADO E MURO NAS UNIDADES OPERACIONAIS

JAPURÁ-PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO:

OBRA:
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Item

Nº Física % Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro

Mês 1
Serviços a serem executados Unid Valor Total 

Mês 2 Mês 3 Mês 4Quantidade

CREA/PR 13212-D



PLANTA

Esc.: 1:100

POÇO

Caixa de

Concreto

1200

200 200 200 200

250 400 275 275

2
0
0

2
0
0

1
0
0
0

Mureta de Alvenaria

h=0,60m

Mureta de Alvenaria

h=0,60m

Mureta de Alvenaria

h=0,60m

Mureta de Alvenaria

h=0,60m

200200

2
0
0

2
0
0

PORTÃO DE CORRER

 EM METALON (CHAPA 1,20)

 15x15mm

2,0
0m

4,00m

PLANTA

Esc.: 1:50

VISTA

Esc.: 1:50

DETALHE DO PORTÃO

PORTÃO DE CORRER

 EM METALON (CHAPA 1,20)

 15x15mm

TRILHO DE FERRO

CANTONEIRA 

3

4

" x 

1

8

"

QUADRO E TRAVESSAS EM

METALON (CHAPA 1,20)

 40x40mm

PILAR P1

(20X20)

PORTÃO DE CORRER

 EM METALON (CHAPA 1,20)

 15x15mm

BATENTE METÁLICO

 EM PERFIL "U"

Mourão de Concreto

Altura livre = 2,00m

Mureta

Blocos de concreto

h=60cm

Concreto h=80cm

Concreto

 h=80cm

Estaca - 17x

h=1,00m

4#Nº1-6,3mm-c=1,00m

DETALHE DO

ALAMBRADO

Esc.: 1/50

Tela de arame

 galvanizado

Fio 14 BWG

Malha de 5 x 5cm

3#

Arame

farpado

Baldrame

concreto armado

h=15cm

Arame Galvanizado

para prender a tela

no balbrame

Casa do

Quadro de

comando

RESPONSAVEL

Engº Antonio Carlos Havro de Sá - CREA-PR/13.212-D

PROJETO

PROPRIETÁRIO

DETALHE

DATA: Outubro/2019
PRANCHA          

Arquitetônico

AC AVRO

Engenharia Ltda

ACHAVRO Engenharia Ltda RUA AMAPÁ, 1.920-CEP 87.705-110-PARANAVAÍ-PR-CNPJ 13.310.323/0001-23 - FONE (44) 998891300 - achavro@gmail.com

SAMAE - JAPURA

01/02

Planta Baixa de Detalhes

Alambrado Poço Meneguello

Tela de arame

 galvanizado

Fio 14 BWG

Malha de 5 x 5cm

2
0
0



V4 - (25x30cm-4,40m)

 2 Nº 5 # 8mm - 4,60m

Dobras nas pontas de 10cm

 2 Nº 5 # 8mm - 4,60m

Dobras nas pontas de 10cm

 1 Nº 2 # 5mm c/12,5cm - 1,10m

Quant.= 35ud

17

 2 Nº 6 # 10mm - 2,00m

FORMAS E ARMADURA DOS PILARES DO

PORTÃO

Esc.: 1:10

17

P1 - (20x20cm-2,00m)

 1 Nº 3 # 5mm c/10cm - 0,80m

Quant.= 20ud

2 X

 2 Nº 6 # 10mm - 2,00m

FORMAS E ARMADURA DA VIGA DE

BALDRAME DO PORTÃO

Esc.: 1:10

22

27

Tabela de Armadura - CA-50

Nº Bitola Quant. Unitário Total

1
# 6,3mm

68
1,00

68.00

2
# 6,3mm

64
2,00

128.00

3
# 6,3mm

4
2,50

10.00

4
# 6,3mm

8
2,75

22.00

5 # 8mm 4
4,60

18.40

6 # 10mm 8
2,00

16.00

Resumo do Aço CA-50 - Alambrado

Nº Bitola

Comprim.

Peso/m Peso

1
#6,3mm

228.00 0.245 56

Total Aço CA-50 - Alambrado

56

Resumo do Aço CA-50 - Portão

Nº Bitola

Comprim.

Peso/m Peso

1 #8mm 18.40 0.395 7

2 #10mm 16.00 0.617 10

Total Aço CA-50 - Portão

17

12

 2 Nº 2 # 6,3mm - 2,00m

12

VB1 - (15x15cm-2,00m)

 1 Nº 1 # 5mm c/10cm - 0,60m

Quant.= 20ud

 2 Nº 2 # 6,3mm - 2,00m

12

 2 Nº 3 # 6,3mm - 2,50m

12

VB2 - (15x15cm-2,50m)

 1 Nº 1 # 5mm c/10cm - 0,60m

Quant.= 25ud

 2 Nº 3 # 6,3mm - 2,50m

12

 2 Nº 4 # 6,3mm - 2,75m

12

VB3 - (15x15cm-2,75m)

 1 Nº 1 # 5mm c/10cm - 0,60m

Quant.= 28ud

 2 Nº 4 # 6,3mm - 2,75m

FORMAS E ARMADURA DA VIGA DE

BALDRAME B1

Esc.: 1:10

FORMAS E ARMADURA DA VIGA DE

BALDRAME B2

Esc.: 1:10

FORMAS E ARMADURA DA VIGA DE

BALDRAME B3

Esc.: 1:10

16 X 1 X 2 X

Tabela de Vigas e Pilares

VIGA/PILAR

Quant

Seção

Volume de

Concreto

(m³)

Área de

Forma

(m²)
Nº

Tipo
Base Altura

Comprimento

V1

Baldrame_Alambrado

16
0,15 0,15 2,00

0.720 9.60

V2

Baldrame_Alambrado

1
0,15 0,15 2,50

0.056 0.75

V3

Baldrame_Alambrado

2
0,15 0,15 2,75

0.124 1.65

TOTAL ALAMBRADO 0.900 12.00

V4

Baldrame_Portão

1
0,25 0,30 4,40

0.330 2.64

P1

Pilar_Portão

2
0,20 0,20 2,00

0.160 3.20

TOTAL PORTÃO
0.49 5.84

Concreto com fck = 25 MPa

Tabela de Armadura - CA-60

Nº Bitola Quant. Unitário Total

1 # 5mm 380
0,60

228.00

2 # 5mm 35
1,10

38.50

3 # 5mm 40
0,80

32.00

Resumo do Aço CA-60 - Alambrado

Nº Bitola

Comprim.

Peso/m Peso

1 # 5mm 228.00 0.154 35

Total Aço CA-60 - Alambrado

35

Resumo do Aço CA-60 - Portão

1 # 5mm 70.50 0.154 11

Total Aço CA-60

11

RESPONSAVEL

Engº Antonio Carlos Havro de Sá - CREA-PR/13.212-D

PROJETO

PROPRIETÁRIO

DETALHE

DATA: Outubro/2019
PRANCHA          

Esquema Estrutural

AC AVRO

Engenharia Ltda

ACHAVRO Engenharia Ltda RUA AMAPÁ, 1.920-CEP 87.705-110-PARANAVAÍ-PR-CNPJ 13.310.323/0001-23 - FONE (44) 998891300 - achavro@gmail.com

SAMAE - JAPURA

02/02

Formas e Armaduras

Alambrado Poço Meneguello



PLANTA

Esc.: 1:100

MURO DE ALVENARIA

ALAMBRADO

ALAMBRADO

ALAMBRADO

REL

POÇO

240

2400

2
5
0

2
0
0
0

Tabela de Armadura (espera das estacas)

do Muro e Portão)

CA-50

Nº Bitola Quant. Unitário Total

1 # 8mm 44
1,00

44.00

Resumo do Aço CA-50

Nº Bitola Comprim. Peso/m Peso

1 # 8mm 44.00 0.395 17

Total Aço CA-50

17

CORTE

Esc.: 1:50

VISTA

Esc.: 1:50

ESTACA - #0,20m

VIGA DE BALDRAME

MURO DE ALVENARIA - 1/2 vez

240 240 240 240 240 240 240 240 240

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

250 250 250 250 250 250 250

VIGA DE AMARRAÇÃO

MURO DE ALVENARIA

2
0
0

VIGA DE BALDRAME

1
8
5

VI-1

VB1

4#Nº1-8mm

c=1,00m

ESTACA - #0,20m

4#Nº1-8mm

c=1,00m

ESTACA - #0,20m

4#Nº1-8mm

c=1,00m

PORTÃO DE 2 FOLHAS

 EM METALON (CHAPA 1,20)

 15x15mm

2
5
0

2
0
0
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
5
0

1
5

VIGA DE AMARRAÇÃO

DETALHE DO MURO

Esc.: 1/50

RESPONSAVEL

Engº Antonio Carlos Havro de Sá - CREA-PR/13.212-D

PROJETO

PROPRIETÁRIO

DETALHE

DATA: Outubro/2019
PRANCHA          

Arquitetônico

AC AVRO

Engenharia Ltda

ACHAVRO Engenharia Ltda RUA AMAPÁ, 1.920-CEP 87.705-110-PARANAVAÍ-PR-CNPJ 13.310.323/0001-23 - FONE (44) 998891300 - achavro@gmail.com

SAMAE - JAPURA

01/03

Planta Baixa de Detalhes

Alambrado Poço Jd Novo Horizonte

2
5
0

200 200

250

2
5
0



ARMADURA DO PORTÃO

Tabela de Armadura - CA-50

Nº Bitola Quant. Unitário Total

5 # 8mm 4
4,60

18.40

6 # 10mm 8
2,00

16.00

Resumo do Aço CA-50

Nº Bitola Comprim. Peso/m Peso

1 #8mm 18.40 0.395 7

2 #10mm 16.00 0.617 10

Total Aço CA-50

17

Tabela de Armadura - CA-60

Nº Bitola Quant. Unitário Total

4 # 5mm 35
1,10

38.50

5 # 5mm 40
0,80

32.00

Resumo do Aço CA-60

Nº Bitola Comprim. Peso/m Peso

1 # 5mm 70.50 0.154 11

Total Aço CA-60
11

Tabela de Vigas e Pilares

VIGA/PILAR

Quant

Seção

Volume de

Concreto

(m3)

Área de

Forma

(m2)Nº

Tipo

Base Altura

Comp.

V1

Baldrame_Muro

1
0,15 0,25 20,00

0.750 10.00

V2

Amarração_Muro

1
0,15 0,15 20,00

0.450 6.00

P1

Pilar_Muro

9
0,15 0,20 2,00

0.540 7.20

SUB TOTAL MURO 1.740 23.20

V3

Baldrame_Portão

1
0,25 0,30 4,40

0.330 2.64

P2

Pilar_Portão

2
0,20 0,20 2,00

0.160 3.20

SUB TOTAL PORTÃO
0.490 5.84

TOTAL 2.23 29.04

Concreto com fck = 25 MPa

P1 - (15x20cm-2,00m)

 1 Nº 3 # 5mm c/10cm - 0,70m

Quant.= 20ud

12

17

 2 Nº 4 # 10mm - 2,00m

 2 Nº 4 # 10mm - 2,00m

9 X

FORMAS E ARMADURA DOS PILARES DO

MURO

Esc.: 1:10

V1 - (15x25cm-20,00m)

 2 Nº 2 # 8mm - 20,20m

Dobras nas pontas de 10cm

 2 Nº 2 # 8mm - 20,20m

Dobras nas pontas de 10cm

 1 Nº 1 # 5mm c/12,5cm - 0,80m

Quant.= 160ud

12

22

FORMAS E ARMADURA DA VIGA DE

BALDRAME DO MURO

Esc.: 1:10

V2 - (15x15cm-20,00m)

 2 Nº 3 # 6,3mm - 20,20m

Dobras nas pontas de 10cm

 2 Nº 3 # 6,3mm - 20,20m

Dobras nas pontas de 10cm

 1 Nº 2 # 5mm c/12,5cm - 0,60m

Quant.= 160ud

12

12

FORMAS DA VIGA DE AMARRAÇÃO DO

MURO

Esc: 1:10

ARMADURA DO MURO

Tabela de Armadura - CA-50

Nº Bitola Quant. Unitário Total

2 # 8mm 4
20,20

80.80

3
# 6,3mm

4
20,20

80.80

4 # 10mm 36
2,00

72.00

Portão-Resumo do Aço CA-50

Nº Bitola Comprim. Peso/m Peso

1
#6,3mm

80.80 0.245 20

2 #8mm 80.80 0.395 32

3 #10mm 72.00 0.617 44

Portão-Total Aço CA-50

76

Tabela de Armadura - CA-60

Nº Bitola Quant. Unitário Total

1 # 5mm 160
0,80

128.00

2 # 5mm 160
0,60

96.00

3 # 5mm 180
0,70

126.00

Resumo do Aço CA-60

Nº Bitola Comprim. Peso/m Peso

1 # 5mm 350.00 0.154 54

Total Aço CA-60

54

RESPONSAVEL

Engº Antonio Carlos Havro de Sá - CREA-PR/13.212-D

PROJETO

PROPRIETÁRIO

DETALHE

DATA: Outubro/2019
PRANCHA          

Esquema Estrutural

AC AVRO

Engenharia Ltda

ACHAVRO Engenharia Ltda RUA AMAPÁ, 1.920-CEP 87.705-110-PARANAVAÍ-PR-CNPJ 13.310.323/0001-23 - FONE (44) 998891300 - achavro@gmail.com

SAMAE - JAPURA

02/03

Formas e Armaduras do Muro

Alambrado Poço Jd Novo Horizonte

2,0
0m

2,00m

VISTA

Esc.: 1:50

DETALHE DO PORTÃO

PORTÃO DE ABRIR

 EM METALON (CHAPA 1,20)

 15x15mm

QUADRO E TRAVESSAS EM

METALON (CHAPA 1,20)

 40x40mm

PILAR P1

(20X20)

V4 - (25x30cm-4,40m)

 2 Nº 5 # 8mm - 4,60m

Dobras nas pontas de 10cm

 2 Nº 5 # 8mm - 4,60m

Dobras nas pontas de 10cm

 1 Nº 4 # 5mm c/12,5cm - 1,10m

Quant.= 35ud

17

 2 Nº 6 # 10mm - 2,00m

FORMAS E ARMADURA DOS PILARES DO

PORTÃO

Esc.: 1:10

17

P1 - (20x20cm-2,00m)

 1 Nº 5 # 5mm c/10cm - 0,80m

Quant.= 20ud

2 X

 2 Nº 6 # 10mm - 2,00m

FORMAS E ARMADURA DA VIGA DE

BALDRAME DO PORTÃO

Esc.: 1:10

22

27

2,00m



Mourão de Concreto

Altura livre = 2,00m

Mureta

de Alvenaria

h=60cm

Concreto h=80cm

Concreto

 h=80cm

Estaca - 27x

h=1,00m

4#Nº5-6,3mm-c=1,00m

DETALHE DO

ALAMBRADO

Esc.: 1/50

Tela de arame

 galvanizado

Fio 14 BWG

Malha de 5 x 5cm

3#

Arame

farpado

Baldrame

concreto armado

h=15cm

Arame Galvanizado

para prender a tela

no balbrame

Tabela de Armadura - CA-50 -Alambrado

Nº Bitola Quant. Unitário Total

7
# 6,3mm

40
2,40

96.00

8
# 6,3mm

64
2,50

160.00

Resumo do Aço CA-50 - Alambrado

Nº Bitola

Comprim.

Peso/m Peso

1
#6,3mm

256.00 0.245 63

Total Aço CA-50 - Alambrado

63

12

 2 Nº 8 # 6,3mm - 2,50m

12

VB3 - (15x15cm-2,50m)

 1 Nº 6 # 5mm c/10cm - 0,60m

Quant.= 25ud

 2 Nº 8 # 6,3mm - 2,50m

FORMAS E ARMADURA DA VIGA DE

BALDRAME B2

Esc.: 1:10

16 X

Tabela de Vigas e Pilares - Alambrado

VIGA/PILAR

Quant

Seção

Volume de

Concreto

(m³)

Área de

Forma

(m²)
Nº

Tipo

Base Altura

Comprimento

V1

Baldrame_Alambrado

10
0,15 0,15 2,40

0.540 7.20

V2

Baldrame_Alambrado

16
0,15 0,15 2,50

0.900 12.00

TOTAL ALAMBRADO 1.440 19.20

Concreto com fck = 25 MPa

Tabela de Armadura - CA-60 - Alambrado

Nº Bitola Quant. Unitário Total

6 # 5mm 640
0,60

384.00

Resumo do Aço CA-60 - Alambrado

Nº Bitola
Comprim.

Peso/m Peso

1 # 5mm 384.00 0.154 59

Total Aço CA-60 - Alambrado

59

RESPONSAVEL

Engº Antonio Carlos Havro de Sá - CREA-PR/13.212-D

PROJETO

PROPRIETÁRIO

DETALHE

DATA: Outubro/2019
PRANCHA          

Esquema Estrutural

AC AVRO

Engenharia Ltda

ACHAVRO Engenharia Ltda RUA AMAPÁ, 1.920-CEP 87.705-110-PARANAVAÍ-PR-CNPJ 13.310.323/0001-23 - FONE (44) 998891300 - achavro@gmail.com

SAMAE - JAPURA

03/03

Formas e Armaduras do Alambrado

Alambrado Poço Jd Novo Horizonte

12

 2 Nº 7 # 6,3mm - 2,40m

12

VB2 - (15x15cm-2,40m)

 1 Nº 6 # 5mm c/10cm - 0,60m

Quant.= 24ud

 2 Nº 7 # 6,3mm - 2,40m

FORMAS E ARMADURA DA VIGA DE

BALDRAME B1

Esc.: 1:10

10 X
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1. APRESENTAÇÃO. 
 
 

A presente memória de cálculo refere-se ao Projeto de 

adequação de parte da rede coletora de esgoto, do Residencial Sonho Meu, de 

propriedade do SAMAE DE JAPURÁ, CNPJ 80.909.658/0001-50, obedecendo 

os critérios das Normas Técnicas. 

 2. PARÂMETROS DO PROJETO. 

2.1 POPULAÇÃO ATENDIDA: 

Seguindo as orientações do proprietário, para elaboração de Projetos de 

Esgotos Sanitários, a população de projeto será para atendimento a 100% dos 

lotes existentes no loteamento. 

Sendo: 

a) População: 158 hab. (45 lotes com a taxa de ocupação de 3,5 hab./econ.) 

 

2.2. DADOS DE PROJETO: 

 

DETERMINAÇÃO DA VAZÃO POR ECONOMIA 

PARÂMETROS 

Coeficiente do dia de maior consumo k1 = 1,2   

Coeficiente da hora de maior consumo k2 = 1,5 
 

Consumo "per capita" q = 150 Litros/hab/dia 

Ia = Índice de atendimento (%) = 100 
 

Taxa de ocupação = 3,5 hab/econ 

TR = Taxa de retorno de esgoto (%) = 80%   

qeconomia = 
TR X k1 X k2 X Ia X q X Taxa Ocupação 

0,0088 Litros/segundo 
86400 
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2.3. PONTO DE INTERLIGAÇÃO: 

A rede projetada será interligada na rede coletora existente, no Residencial Sonho Meu, 
com as seguintes características: 

Ponto 1: Rua João Rocha Filho com Rua J. Fernandes, no PV 12, com cota do terreno 
igual à 443,15m e profundidade de 0,80m; 

 

3. CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO 

Para o dimensionamento da rede coletora, foram utilizados critérios previstos 

nas respectivas Normas Técnicas, bem como os adotados pela 

SAMAE/JAPURÁ, visando o bom funcionamento do sistema coletor. 

Sendo utilizado o CESG – software para projetos de redes de esgoto sanitário 

da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica – Versão 7.0.1.  

• Diâmetro mínimo das tubulações de 150 mm; 

• O material a ser aplicado nas redes coletoras, deverá ser o Tubo de PVC; 

• O recobrimento mínimo da rede coletora projetada é de 1,10 m no passeio e 

na pista de rolamento; 

• A distância máxima admitida entre as inspeções será de 100,00 m; 

• O posicionamento das redes nos passeios será de 1,50 m do alinhamento 

predial; 

• Utilização de DTI para todo início de rede; 

• Foi utilizado para tubulações de PVC, o coeficiente de Manning igual a 0,010, 

o que significa uma tensão trativa mínima de 1,00 Pa. 

• A locação de rede será do tipo dupla nos passeios; 
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4. PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO 

A planilha de dimensionamento foi elaborada segundo os critérios de projeto já 

citados e os utilizados no software para projetos de redes de esgoto sanitário da 

Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica – Versão 7.0.1, apresentada no 

ANEXO 1. 
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ANEXO 1 – PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA – JARDIM SONHO MEU/JAPURÁ 

Coletor Trecho PV Extensão  Contribuição Vazão - Q (l/s) DN Decliv Cota do  Rec Col Prof vala y/D V Arr. Ini  k Volume de escavação 

Linear Trecho Largura 
da Vala 

Volume 

(m) Inicial 
Final 

Inicial 
Final 

Pontual Montante Jusante Terreno Coletor Montante 
Jusante 

Montante 
Jusante 

Inicial 
Final 

 Inicial 
Final 

 

Inicial 
Final 

l/s/km l/s mm m/m m m m m Inicial 
Final 

m/s Pa mm m m3 

C1 T1 1 38,00 0,54 0,021 0,000 0,000 0,021 150 0,005 445,61 444,61 0,85 1,00 0,25 0,43 1,08 1,2 0,60 26,33 

  2  0,65 0,025 0,000 0,000 0,025   445,73 444,42 1,16 1,31 0,25 0,43 2,79 1,2   

 T2 2 32,50 0,54 0,018 0,000 0,021 0,038 150 0,005 445,73 444,42 1,16 1,31 0,25 0,43 1,08 1,2 0,60 25,08 

  3  0,65 0,021 0,000 0,025 0,046   445,52 444,26 1,11 1,26 0,25 0,43 2,79 1,2   

 T3 3 9,60 0,54 0,005 0,000 0,061 0,066 150 0,005 445,52 444,26 1,11 1,26 0,25 0,43 1,08 1,2 0,60 7,44 

  4  0,65 0,006 0,000 0,072 0,079   445,53 444,21 1,17 1,32 0,25 0,43 2,79 1,2   

 T4 4 34,50 0,54 0,019 0,000 0,090 0,109 150 0,005 445,53 444,21 1,17 1,32 0,25 0,43 1,08 1,2 0,60 28,29 

  5  0,65 0,022 0,000 0,107 0,130   445,45 444,04 1,26 1,41 0,25 0,43 2,79 1,2   

 T5 5 9,60 0,54 0,005 0,000 0,134 0,139 150 0,014 445,45 444,04 1,26 1,41 0,19 0,65 2,37 0,84 0,60 8,13 

  6  0,65 0,006 0,000 0,160 0,166   445,31 443,90 1,26 1,41 0,19 0,65 2,46 0,84   

 T6 6 34,50 0,54 0,019 0,000 0,164 0,183 150 0,005 445,31 443,90 1,26 1,41 0,25 0,43 1,08 1,2 0,60 28,78 

  7  0,65 0,022 0,000 0,196 0,218   445,10 443,73 1,22 1,37 0,25 0,43 2,79 1,2   

 T7 7 44,00 0,54 0,024 0,000 0,210 0,234 150 0,010 445,10 443,73 1,22 1,37 0,21 0,57 1,89 1,04 0,60 35,23 

  8  0,65 0,029 0,000 0,250 0,279   444,57 443,27 1,15 1,30 0,21 0,57 2,56 1,03   

 T8 8 9,60 0,54 0,005 0,000 0,287 0,293 150 0,009 444,57 443,27 1,15 1,30 0,22 0,53 1,64 1,14 0,60 7,34 

  9  0,65 0,006 0,000 0,343 0,349   444,44 443,19 1,10 1,25 0,22 0,53 2,63 1,14   

 T9 9 34,50 0,54 0,019 0,000 0,321 0,340 150 0,014 444,44 443,19 1,10 1,25 0,19 0,65 2,35 0,85 0,60 25,88 

  10  0,65 0,022 0,000 0,383 0,405   443,96 442,71 1,10 1,25 0,19 0,65 2,46 0,85   

 T10 10 9,60 0,54 0,005 0,000 0,370 0,375 150 0,019 443,96 442,71 1,10 1,25 0,17 0,75 2,89 0,6 0,60 7,20 

  11  0,65 0,006 0,000 0,441 0,447   443,78 442,53 1,10 1,25 0,17 0,75 2,35 0,6   

 T11 11 32,50 0,54 0,018 0,000 0,405 0,423 150 0,019 443,78 442,53 1,10 1,25 0,17 0,76 2,96 0,59 0,60 24,38 

  12  0,65 0,021 0,000 0,483 0,504   443,15 441,90 1,10 1,25 0,17 0,76 2,34 0,59   

C2 T23 24 41,00 0,54 0,022 0,000 0,000 0,022 150 0,005 445,72 444,47 1,10 1,25 0,25 0,43 1,08 1,2 0,60 30,81 

  3  0,65 0,027 0,000 0,000 0,027   445,52 444,27 1,11 1,26 0,25 0,43 2,79 1,2   
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C3 T24 25 44,00 0,54 0,024 0,000 0,000 0,024 150 0,006 445,74 444,49 1,10 1,25 0,24 0,47 1,28 1,2 0,60 33,83 

  4  0,65 0,029 0,000 0,000 0,029   445,53 444,22 1,16 1,31 0,24 0,47 2,73 1,2   

C4 T25 26 47,00 0,54 0,026 0,000 0,000 0,026 150 0,005 445,44 444,29 1,00 1,15 0,25 0,44 1,15 1,2 0,60 36,14 

  5  0,65 0,03 0,000 0,000 0,030   445,45 444,04 1,26 1,41 0,25 0,44 2,77 1,2   

C5 T26 27 46,00 0,54 0,025 0,000 0,000 0,025 150 0,005 445,38 444,13 1,10 1,25 0,25 0,43 1,08 1,2 0,60 36,69 

  6  0,65 0,03 0,000 0,000 0,030   445,31 443,90 1,26 1,41 0,25 0,43 2,79 1,2   

C6 T27 28 49,00 0,54 0,027 0,000 0,000 0,027 150 0,006 445,16 444,01 1,00 1,15 0,24 0,45 1,21 1,2 0,60 37,07 

  7  0,65 0,032 0,000 0,000 0,032   445,10 443,73 1,22 1,37 0,24 0,45 2,75 1,2   

C7 T28 29 22,00 0,54 0,012 0,000 0,000 0,012 150 0,005 445,13 443,88 1,10 1,25 0,25 0,44 1,16 1,2 0,60 16,50 

  30  0,65 0,014 0,000 0,000 0,014   445,01 443,76 1,10 1,25 0,25 0,44 2,77 1,2   

 T29 30 34,50 0,54 0,019 0,000 0,012 0,031 150 0,013 445,01 443,76 1,10 1,25 0,19 0,62 2,2 0,91 0,60 25,88 

  31  0,65 0,022 0,000 0,014 0,037   444,57 443,32 1,10 1,25 0,19 0,62 2,49 0,91   

 T30 31 9,60 0,54 0,005 0,000 0,048 0,054 150 0,005 444,57 443,32 1,10 1,25 0,25 0,43 1,08 1,2 0,60 7,34 

  8  0,65 0,006 0,000 0,058 0,064   444,57 443,27 1,15 1,30 0,25 0,43 2,79 1,2   

C8 T31 32 32,00 0,54 0,018 0,000 0,000 0,018 150 0,006 444,77 443,52 1,10 1,25 0,24 0,46 1,28 1,2 0,60 24,00 

  31  0,65 0,021 0,000 0,000 0,021   444,57 443,32 1,10 1,25 0,24 0,46 2,73 1,2   

C9 T32 33 52,00 0,54 0,028 0,000 0,000 0,028 150 0,010 444,95 443,70 1,10 1,25 0,21 0,56 1,82 1,07 0,60 39,00 

  9  0,65 0,034 0,000 0,000 0,034   444,44 443,19 1,10 1,25 0,21 0,56 2,58 1,06   

C10 T33 34 55,00 0,54 0,03 0,000 0,000 0,030 150 0,015 444,78 443,53 1,10 1,25 0,18 0,67 2,47 0,8 0,60 41,25 

  10  0,65 0,036 0,000 0,000 0,036   443,96 442,71 1,10 1,25 0,18 0,67 2,44 0,79   

C11 T34 35 56,00 0,54 0,03 0,000 0,000 0,030 150 0,017 444,75 443,50 1,10 1,25 0,18 0,72 2,74 0,67 0,60 42,00 

  11  0,65 0,036 0,000 0,000 0,036   443,78 442,53 1,10 1,25 0,18 0,72 2,38 0,67   

Total   777,00                 594,59 
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ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DE SERVIÇOS 
REDE COLETORA DE ESGOTO SANITA RIO 

 

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – Descrição das obras. 

Estas especificações técnicas referem-se à execução de obras de adequação 

de parte da rede coletora de esgoto sanitário do Conjunto Habitacional Sonho 

Meu, devido a problemas na operação da rede existente, tendo em vista a sua 

profundidade e constante entupimentos. 

Para a correção destes problemas operacionais, projetou-se uma nova rede 

coletora, na rua João Rocha Filho, no trecho compreendido entre as ruas Rubens 

Meneguello e J. Fernandes, e as transversais, isolando o trecho problemático 

para a operação e manutenção, lançando o esgoto coletado no PV-12, localizado 

no cruzamento entre as ruas João Rocha Filho e J. Fernandes, que está 

interligado na rede existente do Jardim Almagro Moura. 

Foram previstos pontos de sondagem na rede existente, para verificar a 

possibilidade de aproveitamento das redes localizadas nas ruas transversais, ou 

seja nas ruas Rubens Meneguello, Egídio Leibante, Ludovico Redmerski, 

Geraldo Sertório, Nelson Molena e Pedro Vasquez, bem como para a localização 

da rede e água existente no local, desta forma os possíveis rompimentos da rede 

de distribuição de água, durante a execução dos serviços será de total 

responsabilidade da contratada. 

1.2 – Discrepâncias e interpretações. 

Em caso de eventuais divergências entre elementos do projeto serão seguidos 

os seguintes critérios: 

- Divergências entre as cotas assinaladas e as dimensões medidas em escala - 

prevalecerão as primeiras; 
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1.3 – Considerações de execução.  

Todos os aspectos particulares do Projeto, os omissos e ainda os de obras 

complementares não consideradas no Projeto serão em ocasião oportuna, 

especificada e detalhados. Deverão ser obrigatoriamente executados, desde que 

sejam necessários à complementação técnica do projeto. 

1.4 – Descrição dos serviços.  

Os principais serviços previstos para a completa execução da obra nestas 

especificações constam de: 

• Locação da obra, emissão de Ordem de Serviços e Cadastro; 

• Sinalização das obras; 

• Escavação de valas e cavas; 

• Transporte de solos; 

• Assentamento dos coletores; 

• Reaterro e retirada de escoramento; 

• Construção de poços de visita; 

• Reforma de poços de visita existente, com enchimento até a cota 
projetada e execução de novo fundo. 

2. MATERIAIS 

2.1 – Generalidades. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser 

comprovadamente de 1ª qualidade, podendo ser submetido ao exame e ensaios 

que serão realizados em laboratórios idôneos. 

Em qualquer caso a aplicação dos materiais deverá passar pela aprovação da 

Fiscalização e obedecer rigorosamente às Especificações. 

Na aquisição, dar preferência em igualdade de condições, a materiais que 

tenham marca de Conformidade (ABNT-PNB-144). 

2.2 - Tubos de PVC 
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Os materiais acessórios, de uso corrente na execução de redes de esgoto, 

deverão ser fornecidos pela contratante e satisfazer a NBR 7362, NBR 7370 e 

NBR 7367. 

2.3 - Tubos de Concreto Armado 

Será aplicada a EB-969/80 para recepção e emprego e os MB-113 R, MB-227 R 

e MB-228 R para testes em amostras. 

2.4 – Tampas de PV´s, TL´s e DTI´s de ligação predial 

As tampas de PV´s – Poços de Visita, deverão ser de Ferro Fundido, classe 125 

e ser homologada pela concessionária estadual dos serviços de água es esgoto 

do estado do Paraná. 

As tampas dos TL´s – Terminal de Limpeza e dos DTI´s – Dispositivos Tubulares 

de inspeção, das ligações domiciliares, serão em concreto, do tipo Tampa copo, 

de fabricantes homologados pela concessionária estadual dos serviços de água 

es esgoto do estado do Paraná. 

3. SERVIÇOS 

3.1 – Considerações preliminares. 

Estas especificações fixam as qualidades mínimas, aplicáveis e exigíveis pela 

Fiscalização, dos serviços necessários para a completa execução da obra. 

A execução da obra deverá obedecer, integral e rigorosamente, aos projetos, 

memoriais e detalhes fornecidos. 

As normas, especificações e métodos aprovados, recomendados ou em fase de 

projeto da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e relacionadas 

direta ou indiretamente, com a obra, fazer parte integrante do presente capítulo. 

Este capítulo fixa e estabelece as condições e requisitos técnicos que devem ser 

cumpridos pela Empreiteira no tocante à: 

• Execução de serviços pôr seus próprios meios; 
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• Execução de trabalhos especializados, pôr terceiros. 

Outras normas e especificações, quando explicitamente citadas, deverão 

também ser respeitadas. 

3.2 - Locação da Obra, Ordens de Serviço e cadastro Técnico (As build). 

Os serviços relativos ao assentamento da tubulação coletora de esgoto, só 

poderá ser iniciada após a aprovação das Ordens de Serviços dos trechos, que 

deverá ser elaborada por profissionais habilitados, obedecendo os padrões 

fornecidos pela Fiscalização. 

Deverá ser mantido continuamente na obra pelo menos um topógrafo 

devidamente habilitado e um auxiliar de topógrafo ou nivelador. Esta equipe 

ficará encarregada das seguintes tarefas, entre outras: 

• Locar o eixo longitudinalmente dos coletores, os poços   de visita e 
demais   elementos necessários; 

• Marcar no fundo da vala e largura, para fornecer as cotas que permitam 
a   execução das estruturas dos PV's e assentamento da rede coletora: 

• Medir as cotas das faces superiores e da   geratriz inferior interna 
da   tubulação na medida que for sendo assentada; 

Após a execução dos serviços de escavação, assentamento, reaterro e 

reposição de calçadas, deverá ser elaborado o cadastro por trecho e cadastro 

geral, atendendo o modelo apresentado pela fiscalização, bem como o cadastro 

geral da rede em arquivo no formato dwg. 

3.3 - Escavação de valas. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície 

natural do terreno, até as linhas e cotas especificadas nas ordens de serviços 

aprovadas. 

A escavação será executada de modo a proporcionar o máximo de rendimento 

e economia em função do volume de terra a remover e das dimensões, natureza 

e topografia do terreno. Qualquer excesso de escavação no fundo da vala deverá 

ser preenchido com areia, pó de pedra ou outro material de boa qualidade. 
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A extensão máxima da abertura da vala não deverá exceder a indicada pelas 

normas vigentes para cada trecho do coletor considerando as condições do local 

de trabalho, o trânsito local, e a necessidade de garantir a progressão contínua 

da construção. 

A largura da vala será igual ao diâmetro nominal do coletor acrescido de 0,45 m. 

Excetuando-se para ligações domiciliares para as quais será adotada a largura 

de 0,50 m. Estes valores serão adotados para profundidade de vala até 2,0 m, 

para cada metro ou fração além dos 2,0 m de profundidade a largura da vala 

será aumentada de 0,10 m. 

Para os PV's, a dimensão das cavas em cada direção, será a dimensão externa 

dos PV's mais 0,30 m para cada lado. 

Quando os materiais escavados forem apropriados para sua utilização no aterro, 

serão em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior aproveitamento, 

não devendo este material ficar a uma distância inferior a 60 cm da borda da 

vala. 

No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão 

distribuídos em montes separados. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e, quando necessário, 

apiloado. 

3.4 – Transporte de solo escavado.  

Os Materiais provenientes das escavações e não aproveitáveis para o reaterro 

ou, quando aproveitáveis, não puderem ser colocados ao lado da vala pôr falta 

de espaço, serão transportados e levados a bota-fora. 

3.5 – Assentamento das tubulações.  

Rede Coletora em Tubo de PVC 

Os serviços serão orientados segundo as normas NBR 7362, NBR 7367 e NBR 

7370 da ABNT, outras aplicáveis, estas Especificações. Poderá ser impugnado 



SAMAE/JAPURÁ - TOMADA DE PREÇOS 02/2020 - LOTE 3 
 

 
                  RUA AMAPÁ, 1920 – CEP 87.705-110 – PARANAVAÍ/PR – FONE: (44) 99889-1300 – achavro@gmail.com   

ENGENHARIA LTDA                                                    Página 12                                              CNPJ 13.310.323/0001-23 

 
 

qualquer trabalho em execução ou orientação que não obedeça rigorosamente 

às condições contratuais. 

Deverão ser obedecidas todas as indicações do Fabricante no que diz respeito 

ao transporte, montagens e manuseio dos tubos e equipamentos acessórios. A 

montagem das tubulações só será aceita após testes, cabendo ao 

FABRICANTE, onde for o caso, repor equipamentos, tubos e acessórios, ou 

refazer montagens e assentamentos, ou qualquer outro detalhe, que ao longo 

dos testes se mostrarem duvidosos e que possam vir a comprometer a boa 

funcionalidade e a segurança da obra. 

O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala e 

deverá ser executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada 

para montante. 

Para o alinhamento vertical será usado o processo do gabarito ou cruzeta com 

acompanhamento topográfico permanente. 

Pelo processo do gabarito as réguas deverão ser colocadas no máximo a 10m 

uma da outra. A linha usada será obrigatoriamente de "nylon" sem emendas. Um 

gabarito de madeira nivelado pela linha de "nylon" esticada entre as duas réguas 

sobre a linha do eixo do coletor irá fornecendo o "greide" desejado. 

Os gabaritos deverão ser de madeira de boa qualidade e deverão apresentar 

perfurações a fim de resguardá-los contra empenos devido a influência do 

tempo. Os suportes das réguas deverão ser fixos de madeira a torná-los 

indeslocáveis. 

As réguas deverão ser pintadas em cores vivas e que apresentem contrastes 

umas com as outras, a fim de facilitar a determinação da linha visada. Sempre 

deverá ser colocado um mínimo de 4 réguas de cada vez a fim de facilitar uma 

imediata verificação pôr meio da linha visada. 

Para o alinhamento horizontal, marcam-se sobre as réguas os pontos que vão 

determinar a posição do eixo da canalização. Fixando-se sobre eles o fio de 
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"nylon", a translação do eixo para o fundo da vala será feita pôr um prumo de 

centro e um gabarito apoiado no corpo do tubo.  

Sempre que for interrompido o trabalho, o último tubo assentado deverá ser 

tampado a fim de evitar a entrada de elementos estranhos. 

Em todas as fases de transporte dos tubos, inclusive manuseio e empilhamento, 

devem ser tomadas medidas especiais para evitar choques e atritos que afetem 

a integridade do material ou seu revestimento. 

Os tubos deverão ser descarregados ao longo da vala, preferencialmente ao lado 

oposto ao da terra retirada da escavação. 

Não será assentado nenhum tubo ou peça especial que apresente ranhuras ou 

trincas. 

Antes da execução de qualquer tipo de junta das tubulações, deverá ser 

verificado se as extremidades dos tubos estão perfeitamente limpas. 

Tratando-se de tubulação de ponta e bolsa, a ponta deverá ficar perfeitamente 

centrada em relação à bolsa. 

As juntas com anel de borracha só podem ser empregadas nos tubos 

especialmente fabricados para este tipo de junta. As pontas dos tubos e os anéis 

de borracha deverão ser limpos e lubrificados com material próprio, antes do 

encaixe. Deve-se ainda limpar as cavidades para alojamento dos anéis e limar 

as pontas com arestas vivas para evitar danos aos anéis. A ponta do tubo deverá 

ficar a cerca de 1 cm do fundo da bolsa, a fim de permitir pequenas deformações. 

Quando a execução da junta elástica é necessária ser verificado se a mesma 

Não foi mordida, isto é, se o anel de borracha ficou exatamente na sua posição 

de encaixe. 

Ligações Domiciliares 

Os ramais prediais são assentes em linha reta e em declividade uniforme, 

usando tubulações de 100 mm de diâmetro. A declividade mínima é 2%, embora 
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em alguns casos especiais, possa ser utilizada a declividade de 1%. As valas e 

outros serviços devem seguir a mesma norma para assentamento de tubo.  

A conexão do coletor público deve ser feita por meio selim 90º. 

O assentamento dos DTI´s, Dispositivos Tubulares de Inspeção das ligações 

domiciliares, deverá ser executada de forma que a tampa protetora tipo copo, 

fique perfeitamente ajustada ao tubo coletor. Caso fique um espaço entre o tubo 

de PVC e copo, deverá ser preenchido com areia e uma camada de argamassa 

magra, para melhor rigidez no conjunto copo e tampa.   

3.6 – Poços de visita. 

O assentamento dos TL´s – Terminal de Limpeza a serem implantados sempre 

no início de um coletor, deverá ser executado de forma idêntica a tampa-copo 

de uma ligação domiciliar. 

3.7 – Poços de visita. 

Serão projetados poços de visita nas seguintes condições: 

• Nos pontos onde haja contribuições concentradas; 

• Nas mudanças de direção dos coletores; 

• Nas mudanças de declividades; 

• Nas mudanças de material dos tubos; 

• Nas mudanças de profundidade, ou seja, nos pontos onde   haja degraus 
nos coletores; 

• Nos cruzamentos (convergência) de coletores; 

• Nos trechos retilíneos, as distâncias máximas de 100 m para tubulações 
de 0,15 m de diâmetro. 

Em cada poço de visita só se admite uma única saída de coletor. O diâmetro da 

tubulação de jusante será sempre igual ou maior do que o maior dos diâmetros 

dos trechos de montante (trechos afluentes ao poço de visita). 

A geratriz inferior da tubulação de jusante será rebaixada de modo a igualar a 

cota das lâminas, no caso da cota lâmina de jusante ser mais alta. 
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Serão construídos em tubos pré-moldados de concreto armado com diâmetro de 

80mm e de anéis pré-moldados e concreto armado. 

O P.V. terá embasamento de concreto de traço 1:3:5 em volume, com 0,20 m de 

espessura, tendo em planta, uma saliência de 0,15 m em relação à face externa 

das paredes. Esse embasamento deverá repousar em terreno firme ou 

devidamente consolidado. 

O fundo dos PV’s será constituído de uma camada de concreto magro e deverão, 

preferencialmente, ser fundidos com o tubo no local, para que haja perfeita 

aderência entre ambos. As calhas deverão ser constituídas com as linhas do 

coletor. 

A calha é a continuação do coletor dentro do poço de visita e situa-se entre 

maciços de concreto denominados "almofadas". Em planta pode ser reta ou 

curva. Quando reta, o próprio meio tubo poderá fazer as vezes de fundo de calha. 

A curva é utilizada quando o poço serve para mudar o alinhamento da 

canalização. 

As calhas deverão concordar em forma e declividade com os coletores que com 

ela façam junção. Quando os coletores convergentes em um mesmo poço de 

visita forem de diâmetros diferentes, as canaletas para a transição de um para 

outro terão sempre formas arredondas sem cantos ou saliências propícias ao 

depósito dos materiais sólidos dos esgotos. 

Observação: Tendo em vista a rede coletora estar sendo executada, com a 

tubulação existente em carga, a ligação da tubulação nova nos PV´s, deverá ser 

executada, utilizando conexão de PVC (junção normal ou curva), para permitir a 

passagem do esgoto até que seja executado a reforma do PV, com enchimento  

com pedra britada e novo fundo. 

3.8 – Reaterro compactado de valas. 

Após o assentamento das tubulações e com a aprovação da Fiscalização, será 

executado o reaterro com trator, com compactação utilizando soquete mecânico 

(do tipo sapo mecânico).  
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O aterro das valas e cavas será processado até o restabelecimento dos níveis 

anteriores das superfícies originais, e deverá ser executado de modo a oferecer 

condições de segurança às estruturas e bom acabamento da superfície. 

Só poderá iniciar o reaterro, junto às estruturas, após decorrer o prazo 

necessário ao desenvolvimento da resistência do concreto estrutural. Dever-se-

á tomar cuidado para evitar pressões desiguais em torno das estruturas ou danos 

às mesmas, pelo uso de material ou equipamento impróprios. 

O reaterro das valas e cavas somente poderá ser iniciado após a liberação 

devida sendo processada em duas etapas: 

Na primeira etapa, as camadas terão espessura máxima de 20 cm, sendo 

colocadas simultaneamente dos dois lados da estrutura e compactadas 

mecanicamente com compactadores tipo sapo. Serão colocadas a partir do 

embasamento com material escolhido até 60 cm acima da geratriz superior do 

coletor. O aterro complementar superpõe-se ao primeiro até a cota final do 

reaterro.  

O número mínimo de passadas do equipamento de compactação utilizado será 

o necessário para atingir uma densidade relativa não inferior a 95% da densidade 

máxima obtida no ensaio Proctor Padrão, com um desvio de umidade em relação 

à ótima de compactação de +- 2%. 

O reaterro na 1º etapa deverá ser executado com solos isentos de pedras, 

madeira, detritos ou outros materiais que possam afetar a tubulação, 

provenientes da própria escavação ou de jazidas de empréstimos. 

O material adequado retirado de um trecho poderá ser usado para o reaterro do 

trecho seguinte. Quando for inconveniente ao reaterro, deverá ser determinada 

a substituição do mesmo pôr material de boa qualidade. 

Embora haja controle de reaterro, a boa execução do serviço é de completa 

responsabilidade do executor. 

3.9 – Retirada e reposição de calçadas. 
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As calçadas e pavimentos existentes no local deverão ser retiradas, com corte 

na largura da vala, ou seja 60 cm, de forme linear e com o melhor esquadro 

possível, para permitir melhor reposição e aparência.  

Poderá ser colocada uma camada de pedra britada, antes da camada de 

concreto, com espessura máxima de 2 cm. A camada de concreto deverá ser de 

5 cm. 

Para a reposição do pavimento em CBUQ, deverá ser previamente preparado a 

base, com reposição de material de boa qualidade, compactado, executada a 

imprimação com emulsão asfáltica e posterior execução da camada de CBUQ, 

com espessura de 5 cm. Não será aceito serviço, com as bordas irregulares. 

3.10 – Limpeza geral e lavagem da rede. 

Após a execução dos serviços, deverá ser feita a lavagem das redes, para retirar 

todo e qualquer detrito que possa estar dentro das tubulações e a limpeza final 

do local onde foi executado os serviços. 

 

 

Eng.º Civil Antonio Carlos Havro de Sá 
CREA-Pr/13.212-D 



TOMADA DE PREÇOS 02/2020

LOTE 03

MUNICÍPIO: JAPURÁ

ORÇAMENTO: ADEQUAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO

UNIDADE: Jardim Morar Bem - Japurá/PR

BDI = 25,78%

Com BDI Total

A REDE COLETORA DE ESGOTO

1 SERVIÇOS TÉCNICOS

99063 Locação e Cadastro da rede de esgoto, inclusive com emissão de Ordem de Serviço m 777,00 3,82 4,80 3.729,60

2 MOVIMENTO DE TERRA

90105 Escavação Mecânica de valas - Profundidade 0 m < h <= 1,50 m m
3 594,59 6,43 8,09 4.810,23

93381 Reaterro de vala com trator, inclusive compactação com soquete mecânico m
3 580,87 7,46 9,38 5.448,53

93358
Sondagem verificação da rede de distribuição de água e rede coletora existente, com 

escavação manual
ud 17,00 75,71 95,23 1.618,91

3 ASSENTAMENTO

90734 Tubulação de PVC JE - Esgoto - DN   150, sem fornecimento de materiais m 777,00 3,04 3,82 2.968,14

Composição1 Terminal de Limpeza em PVC JE DN 150 x 150, sem fornecimento de materiais ud 11,00 35,36 44,48 489,28

Composição2
Poço de visita em anéis de concreto, diâmetro de 0,80m, com profundidade de 1,05m, 

incluindo degrau, com fornecimento de materiais, exceto tampão de FºFº
ud 3,00 1.105,06 1.389,98 4.169,94

97983 Acréscimo de Poço de visita m 0,50 268,11 337,24 168,62

Composição3

Reforma de PV existente (em carga), com esgotamento, enchimento com pedra britada e 

execução de fundo, utilizando junção de PVC (3/4 de seção), com aproveitamento do PV 

existente, exceto a pedra britada

ud 7,00 500,95 630,11 4.410,77

Composição3a

Reforma de PV existente (em carga), com esgotamento, enchimento com pedra britada e 

execução de fundo, utilizando tubo em PVC (3/4 de seção), com aproveitamento do PV 

existente, exceto a pedra britada

ud 3,00 414,59 521,49 1.564,47

Composição3b

Reforma de PV existente (em carga), com esgotamento, enchimento com pedra britada e 

execução de fundo, utilizando curva longa em PVC (3/4 de seção), com aproveitamento do 

PV existente, exceto a pedra britada

ud 1,00 485,42 610,58 610,58

100324 Material de enchimento dos PV´s, com pedra britada m
3 21,03 81,63 102,68 2.159,36

4 MATERIAL

6243 Tampão FºFº, classe 125 - p/ poço de visita ud 3,00 326,17 410,27 1.230,81

5 PAVIMENTAÇÃO

5.1 RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARGETAS

Composição4 Corte de calçadas ou asfalto com máquina de corte m 781,80 2,33 2,93 2.290,67

5.2
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO 

DO MATERIAL

Referência - SINAPI - Agosto/2020

Código Sinapi Descrição Unid Quant

Serviços

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Unitário

Orçamento

Adequação da Rede Coletora de Esgoto

Jardim Sonho Meu Página 1 de 2



TOMADA DE PREÇOS 02/2020

LOTE 03

BDI = 25,78%

Com BDI Total

Código Sinapi Descrição Unid Quant

Serviços

Unitário

94991
Execução de passeio (calçada) de concreto moldado in loco, com concreto usinado, 

acabamento convencional, não armado - espessura  de 5cm
m

2 683,05 22,98 28,90 19.740,15

Asfalto - CBUQ - espessura de 5cm

96402 Imprimação com emulsão asfáltica m
2 42,00 1,71 2,15 90,30

93177
Transporte de material asfáltico, com caminhão basculante, em rodovia pavimentada, para 

distância média igual ou inferior a 100 km 
ton./km 533,40 1,57 1,97 1.050,80

95995 Fabricação e aplicação de CBUQ - espessura de 5cm m
3 2,10 895,58 1.126,49 2.365,63

94264 Meio fio e sarjeta m 17,00 29,16 36,68 623,56

6 LIMPEZA DE OBRA

Composição5 Limpeza de obra linear m 777,00 1,13 1,42 1.103,34

162004Mos Lavagem de rede de esgoto m 777,00 0,45 0,57 442,89

B LIGAÇÕES DOMICILIARES

1 MOVIMENTO DE TERRA

93358 Escavação manual de valas em terra compacta, com prof. < 1,00m m
3 54,00 75,71 95,23 5.142,42

93382 Reaterro de valas manual, com compactação mecânica m
3 54,00 28,19 35,46 1.914,84

2 ASSENTAMENTO

90733 Tubulação de PVC - Esgoto JE DN100, sem fornecimento de materiais m 90,00 2,49 3,13 281,70

091201/Mos Tubo de Inspeção e Limpeza (Til de Ligação) em PVC com junta elástica DN 100 x 100, 

inclusive o ramal interno da ligação predial, sem fornecimento de materiais
ud 45,00 32,19 40,49 1.822,05

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1 RETIRADA DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARGETAS

Composição4 Corte de calçadas ou asfalto com máquina de corte m 180,00 2,33 2,93 527,40

3.2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS SEM REAPROVEITAMENTO 

DO MATERIAL

94991
Execução de passeio (calçada) de concreto moldado in loco, com concreto usinado, 

acabamento convencional, não armado - espessura  de 5cm
m

2 54,00 22,98 28,90 1.560,60

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá

CREA/PR 13212-D

CUSTO TOTAL 72.335,59

Orçamento

Adequação da Rede Coletora de Esgoto

Jardim Sonho Meu Página 2 de 2



TOMADA DE PREÇOS 02/2020

LOTE 03

MUNICÍPIO:

ORÇAMENTO:

UNIDADE:

FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO FÍSICO FINANCEIRO

A REDE COLETORA DE ESGOTO m 777 61.086,58 350 27.516,48 427 33.570,10 777 61.086,58

B LIGAÇÕES DOMICILIARES Unid 45 11.249,01 22 5.499,52 23 5.749,49 45 11.249,01

72.335,59 372,00 33.016,00 450,00 39.319,59 822,00 72.335,59

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Civil Antonio Carlos Havro de Sá

CREA/PR 13212-D

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
JAPURÁ

SUBSTITUIÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

Jardim Sonho Meu - Japurá/PR

TOTAL
ITEM SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE VALOR

MÊS 1 MÊS 2

Cronograma Físico-Financeiro

Adequação da Rede Coletora de Esgoto

Jardim Sonho Meu Página 1 de 1
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070605
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09
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05

02
09
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07

05
06

0207

0306

0405

0207

0306

0405

PV-12

443,15

442,35

0,80m

PV-11

443,78

442,53

1,25m

PV-10

443,96

442,71

1,25m

PV-09

444,44

443,19

1,25m

PV-08

444,57

443,27

1,30m

PV-07

445,10

443,73

1,37m

PV-06

445,31

443,90

1,41m

PV-05

445,45

444,04

1,41m

PV-04

445,53

444.21

1,32m

PV-03

445,52

444,26

1,26m

PV-02

445,73

444,42

1,31m

TL-01

445,61

444,61

1,00m

TL-24

445,72

444,47

1,25m

TL-25

445,74

444,49

1,25m

TL-26

445,44

444,29

1,15m

TL-27

445,38

444,13

1,25m

TL-28

445,16

444,01

1,15m

TL-29

445,13

444,88

1,25m

PV-30

445,01

443,76

1,25m

PV-31

444,57

443,32

1,25m

TL-32

444,77

443,52

1,25m

TL-33

444,95

443,70

1,25m

TL-34

444,78

443,53

1,25m

TL-35

444,75

443,50

1,25m

TL-36

444,60

443,35

1,25m

RELAÇÃO DE MATERIAIS - REDE COLETORA

Item

Descrição

Unidade Quantidade

1 Curva PVC 90º JEI PB coletor de esgoto DN 150 ud 11

2 Tubo PVC JEI coletor de esgoto NBR 7362 DN 150 m 777.00

3 Poço de visita a executar, conforme projeto ud 2

4 Poço de visita a reformar, conforme projeto ud 10

5 Tampão de FºFº p/ poço de visita ud 2

6 Tampa copo protetor em concreto para TL DN 150 ud 11

Nº PV

COTA DO TERRENO

COTA DO COLETOR

PROFUNDIDADE DO PV

LEGENDA POÇO DE VISITA

SIMPLES

LEGENDA REDE

REDE EXISTENTE(INTERCEPTOR)

REDE PROJETADA
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RESPONSAVEL

Engº Antonio Carlos Havro de Sá - CREA-PR/13.212-D

PROJETO

PROPRIETÁRIO

DETALHE

DATA: Abril/2020
PRANCHA          

Rede Coletora de Esgoto

AC AVRO

Engenharia Ltda

ACHAVRO Engenharia Ltda RUA AMAPÁ, 1.920-CEP 87.705-110-PARANAVAÍ-PR-CNPJ 13.310.323/0001-23 - FONE (44) 98891300 - achavro@gmail.com

SAMAE - JAPURA

01/02

Lay-out da rede 

Jd Residencial Sonho Meu

ESCALA:1:1000



TUBO PVC

Ø DA REDE

BASE DE AREIA

TERRENO APILOADO

NT

BASE DE AREIA

COPO PROTETOR

FOLGA MÁXIMA = 50mm

FOLGA MÍNIMA = 30mm

(Para eventual recalque)

TAMPA

DETALHE DO TERMINAL DE LIMPEZA (TL)

Sem Escala

330

MARCA HOMOLOGADA

LOGOMARCA SAMAE

120 x 80

FOLGA MÁXIMA = 50mm

FOLGA MÍNIMA = 30mm

(Para eventual recalque)

TAMPA DE INSPEÇÃO

Sem Escala

COPO PROTETOR

ESC.: 1/10

NOTAS:

1) LOGOTIPO SAMAE EM BAIXO RELEVO PINTADO

EM PRETO;

2) IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

HOMOLOGADO BAIXO RELEVO NA PARTE

EXTERNA SUPERIOR DA TAMPA E PINTURA NA

PARTE INTERNA DO COPO;

3) RESISTÊNCIA MÍNIMA fck = 25 MPa;

4) ABSORÇÃO DE ÁGUA MÁXIMA 8% DA PEÇA

SECA;

5) MATERIAL CONCRETO SIMPLES VIBRADO;

6) TOLERÂNCIA DE RETRAÇÃO DO CONCRETO ±

5mm;

7) COTAS EM MILÍMETROS.

REDE

NOTAS:

- Recobrimento mínimo da rede de ESGOTO: Passeio (0,90m) e Travessia (1,10m);

- Distância da rede de ESGOTO ao alinhamento predial: 1,20 a 1,50m;

- A execução da rede de ESGOTO é de responsabilidade do empreendedor e deve ser feita sob fiscalização do

SAMAE;

-O SAMAE deve ser avisada com 10 dias de antecedência do início das obras;

- Todos os materiais, inclusive os de interligação com as redes  do SAMAE, são de responsabilidade do

empreendedor;

- O empreendedor deve executar o cadastro técnico da obra;

- Após a execução, as redes devem ser doadas ao SAMAE;

- A terraplanagem deverá estar definida para execução das redes de água e/ou esgoto;

- A interligação será realizada exclusivamente pelo SAMAE;

Anéis de concreto
 Ø=0,80m

Nível do Terreno

M
í
n
i
m

o
 
=

 
1
2
5
c
m

Laje de fundo

e=12cm

Concreto

não estrutural

e=3cm

Cordão de
argamassa

Tampão de FºFº

DETALHE DO POÇO DE VISITA (PV)

Sem Escala

RESPONSAVEL

Engº Antonio Carlos Havro de Sá - CREA-PR/13.212-D

PROJETO

PROPRIETÁRIO

DETALHE

DATA: Abril/2020
PRANCHA          

Rede Coletora de Esgoto

AC AVRO

Engenharia Ltda

ACHAVRO Engenharia Ltda RUA AMAPÁ, 1.920-CEP 87.705-110-PARANAVAÍ-PR-CNPJ 13.310.323/0001-23 - FONE (44) 98891300 - achavro@gmail.com

SAMAE - JAPURA

02/02

Detalhes dos PV´s e TL´s

Jd Residencial Sonho Meu


