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SEÇÃO I
1. APRESENTAÇÃO
O presente Projeto prevê a construção de composteiras de resíduos orgânicos nas
Escolas públicas municipais e Centro Administrativo Municipal.
Em atendimento ao disposto no art.7º, §2º, inciso I, da Lei de Licitações e Contratos
Administrativos (Lei nº8.666/93), apresenta-se organizado neste documento um conjunto
de elementos e informações caracterizadores dos serviços para possibilitar a avaliação
dos custos, dos prazos de execução e a definição dos procedimentos técnicos
apropriados, com a finalidade de subsidiar a realização do processo licitatório e a
adequada execução dos serviços a serem contratados. Estabelece, também, normas
gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para os serviços e deve
ser considerado complementar aos desenhos de execução dos projetos e demais
documentos contratuais.
Este Projeto foi elaborado pelo Departamento de Engenharia, da Prefeitura Municipal de
Serafina Corrêa por solicitação do Secretário de Meio Ambiente.
2. SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES
SERVIÇOS: Secretaria de Meio Ambiente.

DA

PRESTAÇÃO

DOS

3. OBJETO:
Construção de 13(treze) composteiras de resíduos orgânicos nas escolas públicas
municipais e no Centro Administrativo Municipal.
Os Projetos a serem executados compreendem: Planta Baixa Arquitetônica; Planta
Elevação, Planta de Corte; Planta Situação e Localização, Memorial Descritivo, Planilha
Orçamentária e o Cronograma Físico-financeiro, todos esses projetos e documentos
foram desenvolvidos e fornecidos pelo Departamento de Engenharia do Município de
Serafina Corrêa.
4. JUSTIFICATIVA:
Justifica-se a necessidade para o desenvolvimento do Projeto “Composteiras nas
Escolas” (anexo), que é de grande relevância ambiental, pois tem por objetivo trabalhar
nas escolas públicas municipais temas como poluição ambiental, reciclagem de resíduos,
produção de adubo, saúde pública, proliferação de vetores, entre outros, e formar
propagadores da prática de compostagem, para que seja estendida às residências e
outros espaços. Desse modo, o Município também assume a sua responsabilidade
ambiental e busca cumprir seu papel de gestão ambiental e de recursos públicos, uma
vez que a difusão da compostagem promoverá diminuição de gastos públicos com coleta
e destinação dos resíduos que serão compostados, aumentando a vida útil de aterros
sanitários, reduzindo a poluição e reaproveitando resíduos, gerando adubo de ótima
qualidade e sem custos após o investimento inicial.
5. FUNDAMENTO LEGAL: A contratação na Administração Pública para execução de
serviços deverá obedecer ao disposto na Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
e suas alterações e demais normas pertinentes.
6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
a) A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de
profissionais sem impedimentos legais e ou de saúde.
b) A obra deverá ser entregue completa, limpa e em condições de funcionar plenamente.
c) A empreiteira se responsabilizará por qualquer dano, acidente ou sinistro que venha a
ocorrer na obra por falta de segurança, falta de equipamentos adequados tanto de
trabalho quanto de segurança dos empregados.
d) A Contratada deverá ser responsável pelo uso de EPI's, dispondo-os dos mesmos para
seus funcionários;
e) A Contratada deverá ser responsável pelos deslocamentos aos locais solicitados pelo
município;
f) Registros no CREA ou CAU;
g) Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados, ou executados, deverão
atender ao exigido nas Especificações, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre
a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas da FISCALIZAÇÃO da
CONTRATANTE, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e do
fabricante do material.
h) Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de
quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela CONTRATANTE,
após o pronunciamento da FISCALIZAÇÃO e só assim tomada em consideração no

ajuste final de contas. Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com
base nos preços unitários do contrato.
i) Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários
estabelecidos no contrato, serão previamente orçados de comum acordo com a
FISCALIZAÇÃO.
j) A fiscalização das obras e serviços será exercida pela CONTRATANTE, diretamente,
e/ou através de Consultoria pela mesma credenciada. A existência da FISCALIZAÇÃO,
não exime a responsabilidade integral, única e exclusiva do EMPREITEIRO, para com os
trabalhos e obras adjudicados, nos termos do Código Civil Brasileiro.
k) O EMPREITEIRO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da
FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e
lugar, durante a execução das obras.
l) Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou que
difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem
autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado,
devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte
da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.
m) Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a
substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa
substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da FISCALIZAÇÃO,
para cada caso particular.
n) O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
determinação atinente ao assunto.
o) Os materiais e/ou equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE serão entregues ao
EMPREITEIRO, no almoxarifado da Prefeitura, ou então em depósitos situados mais
próximo das obras, de conformidade com as requisições feitas, em tempo oportuno e nas
quantidades realmente necessárias, para atender a uma determinada etapa dos
trabalhos, ficando o transporte por conta do EMPREITEIRO.
p) O EMPREITEIRO deverá manter, em caráter permanente, à frente dos serviços um
engenheiro civil e/ou arquiteto e seu subsituto, escolhido por ele, e aceitos pela
FISCALIZAÇÃO, o primeiro terá à posição de residente e representará o EMPREITEIRO,
sendo todas as instruções dadas a ele válidas como sendo dadas ao próprio
EMPREITEIRO. Esses representantes, além de possuírem conhecimentos e capacidade
profissional requeridos, deverão ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto
relacionado com as Obras e serviços a que se referem as presentes Especificações. O
residente somente poderá ser substituído com o prévio conhecimento e aprovação da
CONTRATANTE.
q) O EMPREITEIRO deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e
localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.
r) Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de
funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados.
s) Será expressamente proibido manter, no recinto, da obra, quaisquer materiais não
destinados à mesma.
t) A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e
recebimento das obras por parte da FISCALIZAÇÃO.

u) Deverá ser previsto, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e materiais
necessários à administração e condução das obras.
v) O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e
Especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da FISCALIZAÇÃO.
w) A mão de obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a permitir uma
perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.
x) Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.
y) A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser efetuados, periodicamente, ensaios
qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.
z) Salvo indicado em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento dos
serviços serão procedidos consoante as determinações e critérios estabelecidos nestas
Especificações.
aa) Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um Livro de Ocorrências, onde
serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou pelo EMPREITEIRO, o andamento e as
ocorrências notáveis da obra.
Obs.: Como se trata de Projeto de Execução de Composteiras em vários locais do nosso
Município, tanto no Perímetro Urbano e Rural, este deverá atender as legislações
pertinentes ao assunto na sua execução, especificamente as normas de segurança e
utilização de EPI's. Sendo que toda e qualquer dúvida, deverá sempre ser questionada
aos fiscais e técnicos do Município para orientação dos procedimentos e restrições.
7. PRAZO CONTRATUAL: 12meses (365 dias).
8. PRAZO EXECUÇÃO DO OBJETO: 90 dias.
9. FISCAIS DO CONTRATO:
Titular: Paulo César Spanevello, matrícula nº 1802 e suplente Fabiola Bastiani
Fregonese, matrícula nº 1608; lotados na Secretaria de Meio Ambiente.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:
Posterior a prestação dos serviços, a Administração, observado o disposto no art. 69 da
Lei Federal nº 8.666/93, dará o recebimento definitivo do objeto licitado.
11. AÇÕES ESPERADAS:
A Administração, através da execução desse objeto, proporcionará ao Município uma área
com infraestrutura disponível para o poder público desenvolver atividades de educação
ambiental.
SEÇÃO II
12. ESTUDOS BÁSICOS:
12.1 Infraestrutura instalada
No local existe a seguinte infraestrutura instalada: rede de água, sendo a
operadora local a CORSAN; rede de drenagem pluvial, composta por tubos

e sarjetas de responsabilidade do Município; rede de energia elétrica, de
Alta Tensão e Baixa Tensão, sendo a operadora responsável a RGE;
iluminação pública, de responsabilidade do Município; rede de telefonia,
sendo a operadora responsável a Oi; coleta regular de lixo, serviço realizado
por empresa terceirada, contratada pelo Município;
O Sistema de Esgotamento Sanitário, por lei Municipal é individual,
composto por Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio de fluxo ascendente e
posterior tratamento em Poço Sumidouro, todos dimensionados com base
nas normas brasileiras em atendimento a lei municipal n° 3406 / 2016.
13. PROJETOS
13.1 Projetos Básicos:
a)
Planta Baixa Arquitetônica, Elevação e de Corte;
b)
Planta de Situação e Localização;
c)
d)

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
ART do Projeto;

13.2 Projetos Executivos:
e)
Planta Baixa Arquitetônica, Elevação e de Corte;
f)
Planilha Orçamentária
g)
Cronograma Físico-financeiro
Os Projetos Executivos serão fornecidos pelo Departamento de Engenharia do
Município.
14. ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO
Os custos para a execução do objeto em questão perfazem o montante indicado na
Planilha Orçamentária.
Estão incluídos todos os custos decorrentes de mão de obra, encargos sociais, materiais
de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; não cabendo nenhum
ônus adicional para a conclusão das obras, sendo utilizado um BDI de 20,60%.
Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na localidade,
sendo pesquisados preferencialmente na tabela do SINAPI, elaborada em Fevereiro de
2019.
Dessa forma, os preços praticados refletem a realidade do mercado local, podendo ser
aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.
Anexo, estão as Planilhas Orçamentárias.
15. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MEMORIAL DESCRITIVO
O Memorial Descrito, com as Especiações Técnicas do Projeto, encontram-se em volume
anexo a este Projeto Básico.

16. PEÇAS GRÁFICAS
As pranchas contendo a grafitação do Projeto, estão em Anexo a este Projeto Básico.
17. PRAZO DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E DE RECEBIMENTO
O prazo de execução dos serviços será conforme Cronograma Financeiro, contados a
partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.
17.1 O pagamento ocorrerá conforme TERMO DE MEDIÇÃO emitido pela Fiscalização,
com realização de medições a cada etapa concluída, a partir da autorização de início da
obra, de acordo com as etapas do cronograma físico-financeiro apresentado pela
contratada. Somente será medido o serviço executado respeitando-se o valor máximo
acumulado previsto no cronograma físico-financeiro, observados os respectivos projetos,
especificações, preços das planilhas e prazo de conclusão da etapa.
Não serão medidos serviços executados em desacordo com os projetos e as
especificações ou que contrariem as normas vigentes assim como a boa técnica de
execução.
17.2 Termo de Recebimento Provisório é condição para o pagamento da última
parcela, a emissão por parte da fiscalização do termo de recebimento provisório. Este
documento será emitido após conclusão dos serviços previstos no cronograma físicofinanceiro, através de termo circunstanciado, assinado pelas partes, após comunicação
escrita da Contratada e posterior comprovação pela fiscalização no prazo de até 10 (dez)
dias da comunicação.
Para que a obra seja aceita em caráter provisório, naquilo que diz respeito às obrigações
contratuais da CONTRATADA, as seguintes condições deverão ser obedecidas:
a) todos os serviços constantes no Projeto Básico e anexos deverão estar executados;
b) realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções, acréscimos
e modificações;
c) fornecimento, quando for o caso, de notas fiscais e certificados de garantida referentes
a materiais e equipamentos instalados;
d) entrega dos arquivos atualizados de todos os projetos executados, configurando o “as
built” da obra;
e) realização de testes dos equipamentos instalados para verificação de seu perfeito
funcionamento, na presença da fiscalização da Contratante;
17.3 O Termo de Recebimento Definitivo será expedido no prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar do Termo de Início e autorização dos serviços, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após decurso do prazo de observação ou vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, não havendo problemas de
nenhuma ordem.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do contratado

pela solidez e segurança da obra/serviços. Também não exclui a responsabilidade éticoprofissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

Serafina Corrêa, Maio de 2019.

Eng. Civil Reginaldo Gomes
CREA RS160.843
Departamento de Engenharia

Rodrigo Marcon
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Valdir Bianchet
Vice-prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Construção de 13(treze) Composteiras no Centro
Administrativo Municipal e nas Diversas Escolas.

1 INTRODUÇÃO
1.1 INTRODUÇÃO
O presente projeto destina-se à orientação para a execução de Construção de
13(treze) Composteiras no Centro Administrativo Municipal e nas Escolas.
Ambiente

Área

01 Composteira em Alvenaria com
dimensões (1,00m x 3,00m x 1,00m)

3,00 m² (cada)

13(treze) Composteiras em Alvenaria

Total = 39,00m²

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO
O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos,
bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define
integralmente o projeto executivo e suas particularidades.
Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes
do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações.
Constam também no Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos,
portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos quando necessários.

2 ARQUITETURA
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A proposta básica inicial para o referido Projeto é Executar 13(treze) Composteiras
que serão utilizadas pela comunidade em geral.
Os locais das Composterias serão: no Centro Administrativo Municipal e nas
seguintes Escolas Municipais: Pré-Escolar Criança Feliz, E.M.E.F. João Corso, E.M.E.F.
Professora Estherina Marubin, E.M.E.F. Leonora Marchioro Bellenzier, E.M.E.F. Nossa
Senhora de Fátima, Escola Municipal Agrícola, E.M.I Jeito de Criança – Pró-Infância,
E.M.I. Jeito de Criança, E.M.I. Santa Lúcia, Pré-Escolar Castelinho do Saber, E.M.I.
Pedacinho de Céu, E.M.E.F. Prefeito Guerino Massolini.

3 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
As composteiras serão em alvenaria medindo três metros de comprimento, um
metro de altura e um metro de largura, dividida em três câmaras de igual tamanho, com

pequenas aberturas para passagem de ar. Os tijolos deverão ter acabamento liso,
tamanho e cor uniformes, sem imperfeições aparentes. Deverá ser feito lastro de brita
para base do piso de concreto 1m x 3m x 1m.
Piso de concreto moldado in loco, acabamento convencional, devendo ter
superfície uniforme e lisa.
Tijolos maciços 5x10x20 cm, ½ vez, espessura 10 cm, assentado com argamassa
traço 1:2:8; (4x0,80x0,90+2x3,0x0,90); com acabamento superior da última fiada, sem
ficar aparente pelo lado externo.
Deverá haver três dispositivos para pendurar placas na parte externa, em local
centralizado, conforme desenho do Departamento de Engenharia.
Acabamento desejado é aquele apresentado nas fotografias a seguir.

Tipo de material, aparência e acabamento desejados para as composteiras.

Construção localizada no pátio do Centro Administrativo Municipal. Tipo de material, aparência e
acabamento desejados para as composteiras.

Tipo de material, aparência e acabamento desejados para as composteiras.

As Composteiras deverão ter tampa de alumínio anodizado, fixada na alvenaria, dotada de
dobradiças, com três aberturas individualizadas, cada uma com puxador metálico próprio. A
estrutura deverá ser executada de modo a não haver acúmulo de água de chuva. Não poderá
haver oxidação dos componentes. Bordas e acabamentos deverão ser semelhantes às imagens a
seguir. Lado oposto à abertura deverá ser mais alto, e não poderá haver partes abertas. A cor das
tampas em alumínio serão definidas pelo Departamento de Meio Ambiente juntamente com o
projetista.

Aparência desejada do material:

Aparência desejada do material.

Aparência desejada do material.

Aparência desejada do material.

4 Considerações Finais
A obra quando concluída, deverá ser limpa, livre de sobras de construção,
entulhos. Não deverá aparecer marcas de argamassa, sujeiras e não deverá haver
superfícies com manchas em qualquer peça. Todos os equipamentos instalados deverão
ser testados e estar em pleno funcionamento no ato da vistoria.
Obs: A limpeza do terreno e nivelamento de cada composteira será executada com
Maquinário do Município. A localização no terreno de cada composteira serão definidos
pelo Departamento de Meio Ambiente juntamente com o projetista.

Serafina Corrêa, Maio de 2019.

Eng. Civil Reginaldo Gomes
CREA RS160.843
Departamento de Engenharia

Rodrigo Marcon
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Valdir Bianchet
Vice-prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Edifícios (também para Reformas)
ITENS
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
TAXA DE RISCO
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
TAXA DE LUCRO
TAXA DE TRIBUTOS PIS (geralmente 0,65%)
COFINS (geralmente 3,00%)
ISS (legislação municipal)
CPRB (INSS)
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU
BDI RESULTANTE

SIGLAS
AC
S+G
R
DF
L
I

VALORES
3,39%
0,80%
0,97%
0,59%
7,00%
0,65%
3,00%
2,50%
0,00%
20,60%
20,60%

FÓRMULA UTILIZADA:

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 100,00%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,50%
Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Nome: Eng. Civil Reginaldo Gomes
CREA/CAU: CREA 160.843
ART/RRT:

Planilha Múltipla 2 v01

Data:
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Planilha Estimativa Orçamentária
OBJETO: Construção de 13 Composteiras - Secretaria de Meio Ambiente

OBRA:

END.: Diversas Escolas e Centro Administrativo Municipal

DATA:

ITEM

CÓDIGO
REFERÊNCIA

1.0
01.01

DISCRIMINAÇÃO

PREÇO UNITÁRIO

3 de abril de 2019

MATERIAL

MÃO DE OBRA

VALOR

UND.

QUANT
.

s/ BDI

c/ BDI

m³

0,30

176,02

212,28

148,60

44,58

63,68

19,10

63,68

1,97%

m³

0,30

568,35

685,43

479,80

143,94

205,63

61,69

205,63

6,37%

m²

8,28

60,61

73,10

51,17

423,69

21,93

181,58

605,27

18,76%

m²

3,00

632,94

763,33

534,33

1.602,99

229,00

687,00

2.289,99

70,98%

unid

3,00

16,99

20,49

43,02

6,15

UNITÁRIO

TOTAL

UNITÁRIO

TOTAL

TOTAL ITEM

%

EXECUÇÃO – COMPOSTEIRAS
94103

01.02

94990

01.03

72132

01.04

91338

01.05

84889

Lastro de brita p/ base do piso; 1,0x3,0x0,10m
Piso de concreto moldado in loco, acabamento
convencional, não armado; 1,0x3,0x0,10m
Alvenaria tijolos maciços, 5x10x20cm, ½ vez,
(espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1: 2
: 8; (4x0,80x0,90 + 2x3,0x0,90); com acabamento
superior da ultima fiada;
Tampa de alumínio anodizado, pintado e fixado na
alvenaria, com puxador; 1,0x3,0m
Puxador central para tampa de alumínio; 1 para cada
tampa

14,34

Valor Total para cada Composteira

18,45

2.258,22

967,82

29.356,86

12.581,66

61,47

1,91%

3.226,04 100,00%

VALOR EM R$
Total para as 13 unidades previstas

41.938,52

OBS.: VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO EM QUESTÃO

BDI: Taxa aplicada sobre o total dos custos diretos – mão de obra, materiais, equipamentos, etc. - INCLUSO NOS PREÇOS DOS ITENS
* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.
* Todos os serviços acima foram baseados nas Tabelas SINAPI (Sem Desoneração). Data de preços: 14/02/2019; Data de Referência Técnica: 13/02/2019;
* Declaramos atender o Acordão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.
* Taxa de BDI inclusos nos preços nos serviços, de:

20,60 %

Serafina Corrêa, 06 Maio 2019.

Eng. Civil Reginaldo Gomes
Departamento de Engenharia

Rodrigo Marcon
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal em Exercício
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Cronograma físico-financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA
OBJETO: Construção de 13 Composteiras - Secretaria de Meio Ambiente
END.: Diversas Escolas e Centro Administrativo Municipal

ITEM
1.0

DISCRIMINAÇÃO

1º Mês

2º Mês

3º Mês

4º Mês

EXECUÇÃO – COMPOSTEIRAS

5º Mês

6º Mês

TOTAL
R$ 41.938,52

PARCELA

30,00%

40,00%

30,00%

100,00%

TOTAL PARCIAL R$

R$ 12.581,56

R$ 16.775,41

R$ 12.581,56

R$ 41.938,52

TOTAL ACUMULADO R$

R$ 12.581,56

R$ 29.356,96

R$ 41.938,52

Eng. Civil Reginaldo Gomes
Departamento de Engenharia

Rodrigo Marcon
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal em Exercício

ART Número

10178980
Tipo:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO

Participação Técnica:
Motivo: NORMAL

Contratado
Carteira: RS160843
Profissional: REGINALDO GOMES
RNP: 2207144569
Título: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA
Endereço: 25 DE JULHO 202
Cidade: SERAFINA CORRÊA

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

E-mail: regisufsm@yahoo.com.br
Nr.Reg.:

Telefone:
Bairro.: CENTRO

E-mail:
3444-1166

CPF/CNPJ: 88579984000180
CEP: 99250000
UF: RS

Identificação da Obra/Serviço
Proprietário: MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA
Endereço da Obra/Serviço: RUA DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO
CPF/CNPJ: 88579984000180
SERAFINA
CORRÊA
Cidade:
Bairro:
CEP: 99250000
UF:RS
Finalidade: PÚBLICO
Vlr Contrato(R$): 1,00
Honorários(R$):
Data Início: 06/05/2019
Prev.Fim: 06/12/2019
Ent.Classe: AEAM
Atividade Técnica
Descrição da Obra/Serviço
Quantidade
Unid.
Projeto
Estruturas - Outras
39,00
M²
Projeto
PROJETO ARQUITETONICO COMPOSTEIRA
1,00
UN
Memorial
PROJETO CONSTRUÇÃO COMPOSTEIRA
1,00
UN
Fiscalização
PROJETO CONSTRUÇÃO COMPOSTEIRA
1,00
UN
Orçamento
PROJETO CONSTRUÇÃO COMPOSTEIRA
1,00
UN
Observações
CONSTRUÇÃO COMPOSTEIRAS ALVENARIA,TAMPO ALUMINIO 3,00M² CADA
13,00
UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 07/05/2019

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local e Data

REGINALDO GOMES

De acordo

MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA

Profissional

Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA

