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OBJETIVO DO MEMORLAL
O objeUvo do presente memorial é deMr as etapas, o pa&ão co~ as especificações dos materiais e serviços

sm.j7

das normas que deverão ser empregadas na execução da AiTlØiação e Reforma 63 Posto de Saúde Familiar Maria Madeiros de
Moura.

PROJETOS
Todos os prcetos necessSios â execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Muricipel de Horizonte, devendo
a empreiteira conferir e corrçatilizá-los, levantando antes de licitação, as 6Mdas, inconsistências porventura existentes, sob pena
de amar com as consequências financeiras decorrentes do erro ou omissão não comuricado.

FONTE DOS PREÇOS UTIUZADOS

•

Para o orçamento do Prceto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria de Infraesbutura do Estado do Ceará, na
24.1 desonerada e a Tela Oficial SINAPI Desonerada referente ao inês de seStro de 2016.
Para fins de cSasio de mão de obra foram considerados encargos soctas com desoneração-

8D1 UTIUZADO
Conforme wposto nos orçamentos a Prdeitin Municipal adota tsn BOI de 28.82%.

EXECUÇÃO DOS SERViÇOS
A CONTRATADA deverá dar inicio aos serviços da obra dentro do prazo pré-estt'e4eckb no contrato, conforme a data da
O&an de Serviço epedda pela Prefattna MizkipS.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais
elementos neles referidos.
Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam ás concições cortatuai&
Ficará, a CONTRATADA ctxigacia a demor e a refazer os tSalhos ~nados logo após a oficialização pela
A
ização, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providãncia&
A CONTRATADA será responsável pelos danos causados à Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência,
ifl)erida e catsâo.
Será mantido pela CONTRATADA perfeito e inintemçto serviço do vigilância nos recintos de trabalho, catendoihe toda
a responsabilidade por quaisqJel' danos decorrentes de neqigãrcâa dorante a execução das obras, até a entrega definitiva
A ali lizõção de equipamentos, aparelhos e ferramarítas deverá ser aprtpiada a cada serviço, a critério da Fiscalização e
Ssâo.
A CONTRATADA tomará todas as precauções e cridados no sentido de garantir inteiramente a estt4kiade de prêdos
'Mnhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas a*entes e outras propriedades de terceiros,
e ainda a segurança de operários e transeuntes dorante a execução de todas as etapas da obra.
NORMAS
É parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem corno oitas citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto
do contrato. tais..
9,q12da Lei 8.666de21 de
• de 1993 inciso VI, que tsatada adoção das normas técnicas, de
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saúde e de segtança do frSSE adeiadas, (Redação dada - Lei rt 8.883, de 1994) e inciso VII que bata do itipacto
antiental.
Segundo a resdução de Conselho Nacional do Meio Nitente - CONAMA 001/86 de 23.01.86 nos seus artigos 10
considera impacto wtentS quSquer alteração das prcçxiedades físicas, qjirnicas e biológicas do meio attSita, causada por
qua4s forma de matéria ou energia resultante das atMdades humanas que, dreta ou indiretamente, afetam: a saúde, a
segurança e o bem - estar de população; as atividades siais e econômicas; à bio(a as condçôes esScss e sanitárias do no
antiente e a quaídade dos recursos antientais, e Artigo 2' que prevê eioraçâo de Esttxk de Incto Pntient EIA e
respectivo Relatório de Impacto Antental - RIMA a serem s&trnedos à aprovação do árgão estadoal competente, e da SEMA em
caráter s&eVvo, o bcertamento de atividades i,WfkdçkncçN do meio &rbenle, tais corno:
- estradas do rodagem com 2 (doas) ou mais faixas do rolamento;
II- f~ as;
III - portos e terminais de minério, petróleo e prodJtos quimicos;
IV aeroportos conforme definidos pelo inciso 1. artigo 48, do Decreto-Lei 32, de 18 de novembro de 1966;
V - oleo&(os, gasocbtos, minem dotes, tmncos coletores e emissários de esgotos sanitários;
lnhas de transmissão do energia elétrica, acima de 230 KV;
VII obras hidráulicas para expioração de recursos hi&icos, tais corno: barragem para quaisquer fins rnetéüicos, acima
de 10 MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canas para navegação, denagem e irrigação, retificação de
cursos d'água. Sieittn de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques
VIII - aidração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
IX - extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Cãdgo de Mineração;
X - aterros sanitários, processamento e desbro final de resíduos tóxicos ou perigosos; Xl - usinas de geração de
eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;
XII - complexo e unidades industriais e agroindjsviais (petroquimicos, siSn»cos, cloro qilr#s, deSas de álcool.
htiha, exb'açâo e cultivo de recursos hi&etios;
XII! - dstritos industriais e 7onas FSritamente Industriais - ZEI;
XIV - eØoiação econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 ha (cem hectares) ou menores, quando
atingir áreas significativas au ternos percentuais ou de inrtárida do ponto de vista amtiental;
XV - projetos urbanísticos, acima de 100 ha (hectares) ou em áreas consideradas de relevante interesse arterial a
cheio da SEMA e dos ôrgãos municipais e ectaÁ ts competentes;
XV! - qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produlos sinilares, em quantidade superior a dej
toneladas da;
XVII . projetos agropecuáiios que contemplem áreas acima de 1.000ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de
áreas significativas em ternos percentuás ou de inporlSta do ponto de vista ambienta], inclusive nas áreas de proteção
antena

.

Nas tas de Ampliação e Retorna do Posto de Saúde do l)&ema II, o EIA/RIMA não se faz nerstssàno na não
enqua&ar-se em nenhum dos itens acima.
MATERIAIS

Todo material a ser empregado na obra scá de primeira quaWade e suas especificações deverão ser respeitadas.
Quaisquer moclicações deverão ser autorizadas pela fiscalização.
Caso jiigue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos
a materiais a serem utilizados e o fornecimento de ariostras dos mesmos.
Os materiais a&piridoe deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas ceracteristicas e quahdades
cara ewçego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre
p1ataformas de stçerficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries
De um modo geral, serão vidas todas as instiuções, especificações e normas oficiais no que se refere á recepção,
transte, manipulação. emprego e estocagan dos materiais a serem utilizados nas diferentes tas.
Todos os materiais
• . n ., o em caitrtrio nas Espciflcações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA
\\ \Ç,
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MÃO DE OBRA
A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e fundoc*ios administrativos em rúitt.
especialização cançetiveis com a natureza dos serviços, bem corno materiais em quantidade suficiente para a execução dos
trabalhos
Todo pessoal da CONTRATADA deverá pns.iiir habilitação experi&cia para executar, adequadamente, os serviços que
lhes forem atribuidos.
Quakper enpegado da CONTRATADA ou de qualqs sitcatatada que, na oprião da FISC3ÍZaÇãO, não executar o
seu trabalho de maneira caneta e adequada ou sela, desrespeitoso, teaçerasnental, desordenado ou irK~ por outros
motivos, deverá, medante sacitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imedatanente pela CONTRATAM

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Para perfeita execução e corrfleto acabamento das obras e serviços, a CONTRATADA se obriga, sob as
responsabilidades legais 'vigentes, a prestar toda assistência téa*a e administrativa necessária ao aidanento conveniente dos
trabalhos

DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS

Ficará a cargo da CONTRATADA, para execução dos serviços, toda a despesa ie uiante à mão-de-obra. material,
transporte, leis sociais, licenças, multas e taxas de quaisquer natiseza que incin adie a dia.
A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) das úteis a partir da ewlção da ordem
de serviço pela Prefeitura Municipal devendo ser apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE
e Con'rovante de Pagamento da mesria.
A CONTRATADA deverá providenciar a inscrição da obra no Cadastro especifica do INSS - CEI em até circo (05) das
úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal. Não haverá pagamento em nenhuma hipótese se a ART
e o CEI deixarem de ser apresentados.
&
CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA
Caberá ao construtor o currØmento das cisposições no tocante ao emprego de equipamentos de segurança, devendo
providenciar para todos os operários EPI's (capacetes, botas, luvas, máscaras, cintos de segurança, protetores auriculares, Õculos
dentre outros) al&n de fadamerdo cczn identificação da Contratada.
Devem ser previstos dsposihvos de proteção (chaves aprxiadas, disjuntores, fSveis, etc ) para as máqunas instaladas
no canteiro de obras
Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação ?4R-18' da Legislação, em 'vigor.
condições e Meto Antente do Trabalho na Irxüstiia da Consbução Civil.
Em caso de acidentes no canteiro de trabho, a CONTRATADA deverá:

at Prestar todo e qualquer socorro imedato às vitimas;
b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circurMzinhanças, a fim de evitar a possôlidade de mudanças das circimstãncias
raQor.adas com o acidente; e
c) Solicitar imedatarnerde
:' toda FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatarKb o fato.
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A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, ecipamentct'.LSLt/
• -•..-

ferramentas; e utensihos e, ainda, pela proteção destes e das instalações da ta.
A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipementos contra incêtdos e os registros de égua situados rio
canteiro, a &n de poder corrtater efidentnnte o logo na eventelkiade de incêndio, ficando expressamente pmtida a qIJSTIa de
qa!qtsr espécie de madeira ou da outro material inflamável rio local da obra.
No canteiro de tralho, a CONTRATADA deverá manter darianente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância
efetuado por rúnem apropriado da homens idôrleDs, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e evantua3mente
de armas, com respectivo 'porte' concedido pelas autoridades policiais.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GFNFRALIDADE&
A presente w~~tem por finalidade orienta a ela~ do orçamento, das prcçostas, bem uio a execução
PLIAÇÂO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE FAMILIAR MARIA MEDEIROS DE MOURA, LOCALIZADO NO BAIRRO
DIADEMA II, MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE,

,

PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS.
Os serviços e obras serão realizados com rigorosa observãncia dos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem
corno da esCita cbedéita às presaições e exigèricias da presente especificação.
DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES.
Para solucionar dvetpõncias entre doctrientos contratuais, fica estal,eleodo que:
Em caso de divergências ente esta especificação e os desenhos ou memonS desenho do peto arq.iitetõco,
prevalecerá serçie o primeiro;
Em caso de divergência sobe esta especificação e os desenhos dos projetos complementares, prevalecerão sempre os
úttimos;
Em caso de dvergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala,
Em caso de dveroàtas entre desenhos de cSas diferentes, prevalecerão serrçxe os mais recentes.
RtSAUDADEE GARANTIA
O construtor assumirá integral responsiIidade pela boa execução e eflciõncia dos serviços que reatar, de acordo com
estas especificações, com os termos do edtai e demais documentos téa'õcos fornecidos, responsabikzando-se taritém pelos
danos decorrentes; da má execução desses tralhos.
Fica esttSeddo que a realização, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou seção de serviço irvç4icará a licita
aceitação e rati ficação, por parte dela, dos materiais, processos e dSpOSitiVOs adotados e preconizados nesta especificação para
execução desse elemento ou seção de serviço.
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LICENÇAS
O construtor ficará cbigado a obter todas as licenças, epwações e franquias necessárias aos serviços que
pagando os ernoltxnentos prescritos por lei o observando as leis, regulamentos e posturas referentes à te e à seguwça pWia*
É obrigado também ao cuwimento do quaisquer formalidades e ao pagamento de todas as despesas decorrentes da utilização de
água e energia elétrica ttnante a execução dos serviços contratados.
FISCALIZAÇÃO
rica os decido que:
O proprietário manterá na obra: engenheiro e jxepostos seus convSentemerde credencIaôs junto ao construtor, daqui
por diante des4gnacts sempre como fiscalização, com autoridade para exercer, em nome do proprietário, toda e qualquer ação de
orientação geral, controle e 1sCSIZBÇãO das obras e serviços de construção.
O construtor estará obrigado a facilitar meticulosa flSCSIZaÇãO dos materiais e execução das obras e seMços contratados,
facuflande á fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas,
depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, seMços ou obras em
serviços sem pruizo daserkbss
pd
a que
À fIscaizaÇãO e assegurado o dreno de ordenara suspensão das obras e servi
Mo
o
construtor,
e
sem
que
este
tenha
direito
a
qualquer
indenização,
no
caso
de
não
ser
atendda.
dentro
de
48
kuab,
a
t
contar da entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer redamação sobre defeito essencial e, serviço executado ou
"ateial posto na dxa;
É a CONTRATADA obrigada a re&at' da obra, kruedatameote aços o recebimento da ordem de se~ correspondente,
c$1a1er en)regado, tarefeiro, cçerátio ou s&tordinado seu que, a ciiteiio da IiscaliLaçâo, venha a d~aí co4xkjta nociva ou
incapacidade téa*a.
MATERIAIS, WO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.
Para as obras e serviços acertados, caberá a CONTRATADA fornecer e conservar ecpipwnento mecânico e feramen tal
necessário; contratar mão-decOra idõnea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogõnea e suficiente de
operários, mestres e encanegados cpie assegure o proesso adequado às obras. Todos os materiais en'çregados serão novos, de
cyimeira qualidade e deverão estar em perfeito estado de conservação.
EOEBiMENTO DAS OBRAS
NTO PROVISÕRJO
•BHME
Ocorrerá quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente conduidos, de perfeito acordo com o contrato.
do Termo de Recebimento Provisório, quo será lavrado o assinado pelo construtor e por um representante do proprietário.
KEGEBIMEN1O DEFINITIVO
Ocorrerá em data a ser fixada no contrato, devsú para taflto serem satisfeitas as seguirdes condições.
•
•
•

Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados em
qujakuer elemento das obras e serviços executados;
Solucionadas todas as redemações porventura feitas quanto ã falta de pagamento aos operários ou fomecetes de
matarias e prestadores de serviços arxegados na edflcação;
Entrega ao proprietário de toda a documentação legal relativa à obra, incluindo se: IS4e-se, cópia do preto tomo
Construido, relatório.:
e instruções de uso de todos os equipamentos instalados na obra, bem cano
seus catálogos e' de', : : tia;
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. Cunpidas todas as formalidades ca,fraujás.
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AMPliAÇÃO E REFOItA DE POSTO DE SAÚDE FAMILIAR MARIA MEDEIROS DE SOUSA
A execução das obras segura em todos os ponnenores os desenhos e textos WliiCaUWS do preto.
PROJFTOS
A Contratada deverá manter na obra, para consdta e uso da fiscalização, cópia inpessa de todos os petos e detalhes
data.
A CONTRATADA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, APRESENTAR PROJETO "AS BUILT" DO ARQUITETÔNICOS
PROJETO "AS BulIr DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁUUCAS E SANITÁRIAS. O ITEM FOI INCORPORADO À
PLANILHA ORÇAMENTARIA DO PROJETO BÁSICO.
PLACAS OBRIGATORIAS DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR
Fornecimento e Instalação de Placa Indcaiva do CONSTRUTOR contendo lnj, aüibuiçôes e registros dos
ResponsMis Técnicos pela execução e dos responsátes pelos projetos do acordo com exigências do CREA/ CAL).
Fornecimento e Instalação de Placa Irdcativa em chapa zincada ai galvanizada bitola USG 16 montadas au estnitura do
madeira, convenientanente dimensionadas e executadas NOS PADRÕES DEFINIDOS PELO PROPRIETÁRIO / ÕRGÀO
FINANCLADOR.

MOVIMENTO DETERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
Para a execução adequada dos assentamentos dos tubos das instalações elétricas e sanitárias, lar-se-á necess&ia a
ecução da escavação manual para assentamento das rAspalvas tLIxlJações.
/

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE
Após o assentamento da h~ será realizado o reeteno para ctimento da vala e das respectivas tttdaçóes. O
material
escavado poderá ser apiloado e servir cano material de reatam.
•
FUNDAÇÕES
ALVENARIA DE PEDRA
Para a construção dos novos antientes será utilizada alvenaria do pecha argamassada em dimensões do 40 x 40
centirnelms, sendo essas meddas para Iatjsa e pmfin$dade, respectivamerte, antas ao longo de todo o compSiatto
necessário para execução das paredes. A alvenaria de pecha será executada cano parte das fundações pala recebimento das
cargas das paredes dos novos antientes. Será tMizada argamassa de cimento e areia traço 1:4 para preencher os vazios das

ALVENARIA DE EMBASAMENTO
Sobre as fundações em~ seráo, executada bS&ame em tijolo furado l9crnxl9cmx9cm de primeira
ra qualidade, largura
0,20 m, re4untada com argaqn
areia e cal ti&atadano i ;.' 128.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de
MQLLÇÍ4O E REFORMA 0€ POSTO DE SAUX FM4IUAR MARIA MEDEIROS DE M. LOCAliZADO NO BAlIO DIADEMA li. k&flciPIO
kCRL
;:.

CINTA DE AMARRAÇÃO
deverá ser executada, e mddada lo toco', cinta de amarração,
Scóre a a4venaia de entasarnento e ~ as pai
com aço CA-50, d~ídas em 4 barras ongitudnais ciámetm de 8,0 mm, esfribos do 5,0 mm a cada 15 cm, construída com
forma de madeira senda de espessura 25 mm, concreto com Fck = 20 Mpa, baço de 1:2,7:3.
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
Deverão ser executados dois pilares para ~mento das vigas que sustentarão as novas lajes, stb os pilares serão
executadas blocos de fundação com conaeto ciclópico Fck: 10 Mpa com 30% de pe&a de mão. As círnensães dos blocos serão
da 60 centímetros de largisa, por 60 oentimetms de oorriprilrwito por 60 centímetros de protunddade.
CO NTRAP 50
Nos novos ambientes pertencentes à aniaçâo, deverão ser feitos os conÜsos com argamassa au baço 1:3 (cimento
ek méda) para ~mente de ceránta Logo, o contraso deverá ser executada com a finai~ de mgSaiização de
s&wlicie.
SUPFRESTRUTURA
PILARES E VIGAS
Serão executados pilares e vigas em concreto amado coro Fck = 25 Mpa, Os pilares terão dmensâes de 20 x 20
centímetros com 4 barras de aco, corno simadura longiti.dnS, com clâmetro de 10 mm e estribos de 6.3 nu a cada 15
centímetros.
As 'vigas serão em concreto armado coro Fck =25 Mpa. possuirão 15 centímetros de largura e 30 centímetros de altura,
poss&Ãrão 4 amiacSns longitudnSs de aço com bitola de 10 mm e estribos com bitola de 6,3 nu espaçdos entre si 15
~melros.
S±re as portas e janelas serão enxegadas vergas e edo as janelas serão errçregadas as cataverpas. Vergas e
nIravergas serão em concreto atinado.
LAJES
As l*s serão prÕ-moldadas em concreto amado e deverão ser executadas observando-se os menores vãos dos
antientet ou seia os trilhos das lajes deverão ser colocados ao krigo do menor vão. Deverão ter Fck de 15 Mpy. espessura de 8
centimetrose aço CA-SO.
DOS MATERIAIS UTILIZADOS
AÇO
As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa atente ou cpflier outra
sttistãncia que impeça tina perfeita aderência ao concreto. Caso apresentem algum dos 'tios' citados, deverá ser feita IS'içeza
adequada e a sua deverá ser avaliada e liberada pela FISCALIZAÇÃO. Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas
de seMço estarão dspostas da modo a não provocar destocamentos das amaduras.
Deverá fazer uso de espaçadores de amsata para manter os cobrimentos necessários peddos em projeto. A
amatsa não deverá fica em contato dreto com afõmia, observando-se, para isto, o ccbflmento previsto pela NBR-6118t2003,
ncado na tabela 7.2 da
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Serão adotadas proÃdéncias no senúdo de Star a addação excessiva das beiras de espera. Antes do rSniaoW
concretagem deverão estar Ihas e isentas de quaisquer Impurezas. A FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes de sua

reutilização. O aço comum destinado a armar concreto (feno) ctedecerá ao disposto na E8-3/85 (NBR-7480). As baias de açõktorcidas a tio para concreto armado obedecerão latem à EB..3 /ABNT. O aço será do tipo CA50 e CASO.

COMPOSIÇÃO
O concreto deverá ser composto de Cimento PoiOarxL água, aegados inertes e dos aditivos que se possam revelar
necessários pata obter maior estabilidade e outras prcçriedades Ssadas.
A composição da mistura será comprovada através de ensaios de laboratório executados a partir da análise dos
agregados adequados, da 9rartiometria e relação água-cimento nas oportmos, a frn da asseguar
Urna mistura homogênea, tralhávS, segundo as necessidades de utização;
Um concreto que, depois de completada a cura, tenha ~lidado, inermeatidade e resistência ccnipativeis com o
pojeto.
Os materiais na tenção do concreto deverão carpir as exigências prescritas nas Normas da ABNT.
Deverão ser obedecidas todas as instruções e Normas no que se referir a transporte, recepção, mar*xÃação, emprego e
de materiais que serão utilizados nas obras.
CIMENTO
O cimento Poritand, conforme as Normas da ABNT, NBR-5732, será adotado para todas as estruturas de concreto.
Na eventuadade dos agregados em parte ou ria totalidade serem quimicamente ativos, a percentagatu de alcalinos de
cimento não deverá tflassar a 0,6 %.
Não poderá ser empregado cimento povonionte do limpeza de sacos ou embalagem de sacos rasgados ou molhados
&irante o trwisporte.
O cimento deverá ser colocado au depésitos secos e ventilados, de modo que seja consumido seguido a ordem de
O cimento não deverá permanecer armazenado por mais de 90 das e as pilhas não deverão ter mais de 12 sacos. Lotes
recebidos em épocas dversas serão guardados em separado, de forma a facilitar o emprego na ordem cronológica d recebimento.

AGUA
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Deverá ser Iirrva e Isenta de quantidades; inaduissiveis de &tte, matéria orgânica, óleos, álcalis, sais. despejos de
esgotos e atas s*tstãncias nocivas
Deverá tant&i's obedecer aos C$SpOSIGVOS da NBR-61 18 e PB-19, ou sa, aproximar-se de água potável.

AGREGADO MIÚDO
Deverá ter dãrnetm má,mo de 4,80 mm, podendo ser constituído de areia nabiçal, quartzoza ou areia artificial resultante
da biitagsn de rochas estáveis ou una continação de atas.
A areia não poderá conter substâncias nocivas, tais como: argilas, matenas orgânicas, materiais pulverulentos e outros,
ccrifcn'ne as Especificações EB-4 - Agregados para Concreto da ABNT. As condções de 9ranulometria da areia deverão também
obedecer àEB-4.
- .racbado e mantido de forma a evitar a contaminação de qualquer material estranho ou
O agregado miúdo .
outosagregados.
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AGREGADOS GRAÚDOS
Deverá entre atas exigências atender
• Diánetro iguS ou stçenor a 4,80 mm;
• DiãmeÜo inferior a 'h da menor dmensão da peça.
Além disso, deverão ser observadas todas as daposições da NBR-61 18 referentes à prodoção, seleção e armazenagem
e utiizaçãode agregados graúdos.
O agregado graido deverá ser constitS, pela perta britada, proveniente da txitagem de rochas graniticas, apresentando
grânulos resistentea duros. estáveis e irrermeéveis. Deverá, tarnb&n, ter granulometria uniforme e resistência maior que a
argamassa.
O agregado graúdo não deverá conter impurezas, tais como: pó, torrões do argila, óleos, materiais orgânicos e deverá
estar da acordo com a E13-4 — Agregados pata Concretos da ABNT. As substâncias nocivas aos agregados graúdos devem ser
adas pelos métodos MB-8 e MB-9 da ABNT. O armazenarnento deverá ser efetuado separadamente, atendendo ás
granulometrias e, de tal forma que evite contaminação de materiais estranhos.

Ç

ADITIVOS
Quando indicado, poderá ser autorizada a utilização de adtivos, irrpenneabilizantes, aceleradores ou retardadores de
pega, ~ores de água e incorporadores cie ar.
CONCRETO
O concreto será o produto final resistente e artificialmente obtido - mistura racional dos seus componentes. Todo
concreto estrutural será, de preferência, usinado. No caso do concreto ser preparado na mcsetelra, deverã ser observado:
• A cxncreteira apresentará, otsigatoria'nesle, guias e Notas Fiscais dos materiás Fornecidos e dos serviços executados
eç1icitancb, além da quantidade de concreto, a hora do seu carregamento, a tensão (mírírna 30 ?v%a) e sua consistênua;
• A concreteira deverá apresentar laudo com as resistências caracteristicas do ~toe suas respectivas idades (usualmente 7
e 28 rias). Para isso será necessária a retirada de corpos de prova pata estudo em It'oratôrio especiatado
No caso de concreto preparado mamualmente em betoneira a Contratada deverá ter os mesmos cuidados, sendo
obrigatória a retirada de corpos de prova para estudo em Ituatódo especializado, devendo os laudos ser entregues à fiscatação
em até 30 (tsirda) rias após a coleta Não será cteto de medção concreto 01$ laudo não seja entregue a fiscalização ou que
aconte riscrepância nos resultados sim con'çaração com o Pteta&.
As f&tnas serão mantidas Cfldas desde o inicio do lançamento até o eróiredmerlo do concreto e deverão ser
orotegidas da ação dos raios solares com sacos, tonas ou filme opaco de poeWeno.
A execução das fôrmas dos eswa'nerdos e da a~, ,as tolerâncias a sarem respeitadas, o preparo do concreto, a
v'a4etagem, a cura, a retirada das fõrmas e do escoramento, o controle da resistência do concreto e a aceitação da esbutura
obedecerão ao estipulado na 3•1 parte da NBR-61 18P200YABNT.
Nenhum cormto de elementos estruturais — cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser concretado sem primordial e minuciosa
conferencia por parte de FISCALIZAÇÂO, da perfeita dsposiçâo, dmensões, ligações e escoramentos das fôrTnas e armacües
correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que
devam ficar entutidas na massa do concreto. Não deverão ser executadas quelhas no cateto para passagem de atUações
Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto defeituoso até que se alira a parte
em bom estado. As cavidades eventualrnente formadas serão limpas e tratadas com adesivo estndural após o qJe sob a
superisAo da FiSCALIZAçÃO, os vazios serão preenchidos com argamassa estrutural industrializada adequada.
Correrão por conta da
' 7' ADA as despesas provenientes de reparos que se façam necessários em concreto
...
eràjrecido provocados por - .
•-. flO(TflZ 4icáveis . :'..
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Na ocorrência de falhes; de conens~ o reparo consistirá na remoção do concreto defeituoso até que se atínia a palp1
em bom estado. As cavidades eventualmente formadas serão limpas e tratadas com adesivo estrutural spós o que, sob,
supeMsão da FISCAIJZAÇAO, os vazios serão preenchidos com argamassa estrutural industrializada adequac.
?

LANÇAMENTO DO CONCRETO
Não será pemCdo o lançamento de ~to de atura s&perior a dois metros. Para evitar segregação em quedas h'ces
ratres que a mencionada, utilizar-se-ão calhas apropriadas. Em peças de alta densidade de armada o lançamento do concreto
c$retamer*e de encontro ás mesmas será evitado. Neste caso o lançamento será efetuado pela parte lateral das formas, através de
erturas executadas com tal finalidade.
O concreto será a~ em lances coilinuos com esura em tmo de 30 cm.
ADENSAMENTO DO CONCRETO
Deverão ser utilizados vítitoisub de imersão, ccii ener9ia suficiente para o rápido adensamento de concreto. O
adensamento será cuid&kso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da fõrma.
00 CONCRETO
Qualquer que 5$ o processo ehnpm9ado para cura de concreto, a ao~ iriciarse-á tão logo termine a pega. A
s&Lellicie do concreto deverá ser mantida permanentemente Cniide, inclusive as fõrmas de madeira, com água da qi*de iguS à
utilizada no preparo de concreto. Para o concreto prtparado com cimento Portland comiri, o período de cura não deverá ser
infodor a 7 (sete) das.
FORMAS E ARMAÇÕES
As formas serão em madeira, perfeitamente alinhadas, de modo a assegurar às peças prcetadas as cirrcnsões
estabelecidas em proeto.
As anuações serão cortadas, dobradas e montadas conforme detalhamento do pn$to estrutural.
DESFORMA
A retirada das fõrmas obedecerá os prazos de

s

Faces laterai& 03 das,
Faces inferiores, ao final de 28 das.
A CONTRATADA epresentará, para aprwação da FISCALIZAÇÃO, um pleno de desforma.

Após a desforma, as stçerficies do concreto serão inspecionadas visando a identificação de defeitos de cona-etagem. tais
csjSs: 'ri~ de abelha', ausência de argamassa, rugosids, entre outros. Na inspeção, a F1SCAIJZAÇÀO verifit, ainda, a
ocorrência de ffincas, fissuras e outras lesões provocadas por cura mal prnste' ou recakues de frsidação. 0S1s tratamento
destinado ás stçerfides do concreto desmcidado somente sera permitido apos este exn
No caso da constatação de defeitos que, a critério de FISCALIZAÇÃO, possam vir a ccrrmmeter a estabilidade de
estrutura, esta deverá ser demo&b e refeita totSmer4e à custa de Contiat.
O responsável - Preto estrutural poderá ser acionado para fornecimento de LAUDO, correndo todas as despesas por
conta da Contratada.
A posição das fôrmas - prumo e nivel - será clSo de verificação rigorosa e permanente, especiSrnei'*e <isente o
processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada Imedatanento, com o ençrego de cunhas,
escoras, etc. Deverão ser previstas aberturas conwSrrtensnte dimensionadas para o lançamento eficaz e vtração do concreto.
Quando foro caso, estas aberturas .—..'s-.... imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a assegurar
a perfeita continuidade do perfil . :.:-<i, e. . . peça.
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Deverá ser ali~ meio fio catecdonsõ em conaeto pré4alxicat, t*naneães de 100 x 15 x 13 x 20 cm'
base inferior, base sw~ aflita) para urbanização. O meio fio deverá ser caiado. Deverá ainda, ser executada
calçada em todo o contorno da edflcação arçliada e do eatadata'nento.
1.

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Deve-se prever doas caixas em alvenaria lalizadas cada una em um jardim, respectivamente. nas dimensões de 60 x
60 x 60 cm com lolo de % vez, lastro de brita e tampa de concreto amado. Taitém serão instalados titos de PVC com didm
nominal de 75 m coletando a água captada pelas calhas de telhado.

JARDIM
Deverão ser colocadas grama cm placas com espessura de 6 centímetros incluindo fornecimento e plantio a cargo da
contratada.

INSTALAÇÕES RIDRÀUUCAS
>
r

>

Todas as tdxdações em PVC soldável da TiGRE. Fortelite ou similar, nas Imensões á Siridas em peto:
As caixas de gordura e de passagem serão prá-moldadas e obedecerão ao determinado em proe10 e ás ramas
técnicas;
As louças sa'it&ias serão de linha comeidal de Ceite, Decca ou SSa
As bacias serão com caixa de descarga acoplada.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
DIMENSIONAMENTO DOS ENCANAMENTOS
Os ramas de descarga das peças sanitáliiti foram dimensionadas Øicaido 6retnite os valores encoitalos em
tela, conforme as normas da ABNT.
Os mais de esgoto, tubos de queda, ventilaçãss, sst.coletores, e coletor predial, foram calc*Ãados atrLuindz, pesos às
sanitarias (Unidade Hwiter de Contittição) e em função da soma destes pesos, entrando com co valores nas ttieS da
ABNT.
CAIXA 1W INSPEÇÃO E DE GORDURA F POÇOS DE ViSITAS
As caixas de inspeção terão dâniefro mínimo de 0.60 rn. Terá tarça de fácil remoção e perfeita vedação, sendo que a
dstância má,ma entra as mesmas será de 25 m.
As caixas retentoras de gordura terão boas condções de ventilação, com tarça heimética e de fácil remoção. Serão do
tipo espeaal ~da em doas c&naras, uma receptora e outra vertectra.
COBERTA
Para a arrçliaçâc, ste as lajes, deverá ser executada a coberta com estrutras de madeira paia telha do fibrocimento
orWada com espessita de 6 centímetros, com cobrimerto lateral de 1 'Á de onda para telhado com inclinação máxima de 106,
neste caso, com inclinação de 10%, com até doas águas, incluso içanento.
Serão construídas calhas em alvenaria com o fundo cimentado com caimento na dreção dos titos de PVC localizados
nos janins o que captarão as águas pluvas.~ deverão ser chapiscadas e rebocadas e inesmeabÉbzas, aw paredes
de 40 centímetr os de altura.
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O reboco ou entoço será ilicadio em cemades com eessura máxima de 25 mm, devendo estar ao final n \
s'.vedicie lisa e apftnvaia
Caso seja necessária a apl~ de urna camada com espessura stvedor a25 mm essa deverá ser feita em doas
Mapas, cujas acçasiras indviduais não ultrapassem os valores supracitados. A aplicação das camMM subseqiontes será
retardada em 7 (das) das, devendo ser errçx-egada una tela metálica soldada com malha de 5 x 5 cm, com fio 16BWG este as

CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ATÉ 30 X3) CM - PEI 5-4
Será aplicado cerâmica nos pisos e paredes dos novos ambientes. No piso serão assentados cerâmicas PEI 5 nas
amensões de 30 x30 cm, na cor branca, com dupla colagem (argamassa colete na peça cerâmica e no cotapso).
Nas naredes serão colocadas ceràmicas com dmensóes PEI 5 ou PEI 4, nas dmensões de 30 x30 cantimetros, na cor
branca. com tu$a colagem e tedecendo-se ao mesmo lote das cerâmicas do piso, até a altura de 1.80 metros acima do piso
abado. Após o assentamento das ccr&1cas dever-se-á proceder ao rejunta-nento das mesmas.

As paredes dos novos atentes (arØiaçâo) reerão, acéna de 1,80 metros do piso acebado, reboco e ate o reboco
'werá ser exocutado o emassarnento com massa de PVA em doas demãos, para urna melhor regularização da stacdlde da
parede para recebimento de intwa.
Sobre o emassamento deverá ser aplicada, manuaknente, pnkiia com tinta látex pva em doas dsnáos, para os
ambientes internos dos novos ~entes criados.
As Iaes dos novos antientes deverão ser chapiscades e rebocadas e deverão receber pintura com tinta látex actilca em
teto em chias dernãos na cor branco neve
Nos aritientes internos dos atentes pré existentes deverà ser aplicada pintura com tirita látex au PVA em paredes, au
&as d~
A pintura das fachadas deverá ser em textura acrílica na cor palha, aplicação manual em parede, una dei-não e sofre a
textura deverá ser ap~ Iiqtitho,
As esquadrias de madeira (podas e betentes de portas) receberão emassamer*o para em seda receberem pintixa a
óleo em 3 demãos.
O portão metálico da entrada do posto de saúde deverá ser pintado com esmalte alto brilho, doas demãos na cor verde
rro

o

Os muros do entorno do posto de sae deverão ser pintados cci-n tinta látex acnkca para paredes au doas cnâos.

E SQUADRtAS
Serão instaladas 10 portas de madeira para pintura. senoca, padrão rnódo com dmensões de 90 x 210 cm, wn
eessura de 3,5 cm, itens inclusos: Debradças, Montagem e instalação do batente, lediaãiia com execuçâoo do firo com o
lornecimento e instalação, inclusive oaa os banheiros.
Serão staladas janelas de altrnirio de coner, doas folhas, fixação com parafuso sobre contra-nato, com vidros e
janelas de ah.iníSo maxim-ar, fixação com parafuso sctxc contramarto, com vidros.
Será construído estadonamer*o, para tal construção deverá ser demolido muro e instalado portão de altnirio anodzado
natural, fechamento total oorn laritri bola e conedço.
PAVUAENTAÇM
O estacionamento deverá taro piso constituído por bloqjete intestravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 em,
esnsssnra de 8 centimelios. Deverá ser
aØeuma canada de põ de pata de 10 centímetros e una camada do areia mede de
5 centímetros, precedendo o 8ssenJa
g'c$ blojpete au oor ndus.

Fco.
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Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos nas t&nas, sendo o
caaÍeux com Sast&nero.

ALVENIA DE TIJOLOS CERÂMICOS
O muro deverá ser construido au alvenaria de tijolos cerâmicos furado, tamanho 9 x 19 x 19 em, de acordo com as
espessuras trocadas em planta. Os tijolos cerknicos deverão ser con'çactados, bem curados, homogêneos e undonnes quanto M
imensães, textura e cor, sem defeitos de moldagem tais corno fendas, ordilações e cavidades e serão assentados com
argamassa de cimento e areia traço 1:6.
As alvenarias terão as es11ras e os alinhamentos indicados no Projeto, não sendo pen'nitido o corte de tijolos pata
formar as espessuras requeridas As espessuras irdcadas referem-se às paredes dois de revestidas, atrÉbrd-se, no rn~
urna vadação de 1 (um) cm à espessura prc4e(ada.
As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadm, aprumiadas, e com as juntas de essIrra rnãxima de 15 rum sairt
realcadas ou rebaixadas para que o entoço adira fortemente
As seçtiÕes de concreto que ficarem au contato com a alvenaria, serão previamente chapiscalas wn argamassa de
cimento e areia grossa 13 Os tolos deverão ser molhados por ocasião de seu enuego.
L•MJÇÕES E RETIRADAS
Em virtude da amç4iação do Posto de Saúde, as calçadas do entorno deverão ser demolidas para que seja possível a
çweta execução dos serviços de aterro e a arrçÀiação. Nos corredores de acesso do posto de saúde tantém deverão ser

demolidas algumas paredes pois novos cona*xes de acesso serão criados; conforme explicitado au plana baza.
A copa também passará por uma wrçlaçio em seu espaço físico o que acarretara em demolição do piso da ruen, cpie
atuSmente é piso com oeSma PEI -5.
A bancada de granito da recepção tantémn deverá ser remanada, pois a rrcepção será real~ dentro do espaço do
posto de saúde.
Em virtude da ampliação e cnaçâo de novos consultórios os cordolonadores de ar Laritõm deverão ser realecados pata
propiaaçâo de melhor climatização dos novos ambientes.
VIDROS
Na nova bancada da recepção será Instalado vido liso wmnan transparente com espessura de 3 rTgn pata melhor
aterdmergo dos funcionários do posto de saúde.
1. METAIS E ACESSÓRIOS
Deverá ser instalada na nova recepção urna bancada de granito cinza com espessura de 2 centímetros e 3,15 metros de
comprimento. Nos artentet Sala de surativos, Consultório de Enfermagem. Consultório Médico 2 e odonto 2 serão instaladas
owtadas em granito para lavatório, irduse louça branca e acesscnos e taitSn lavatõnos de louça branca corri coftzia 45 x 56 cm.
Nos novos banheiros CM, WC F. WCO2, WCO3) serão instalados vasos sanitários sifonados com caixa acoplada louça
branca, incluso engate flexivel em plástico branco.
CHAPISCO
A staeiflcie do muro. receberá ch4Àsco, executado com argamassa de cimento e areia grossa, na prcvorcão de 1: 3 em
volume. Deverá ser utilizado cimento tipo CRI, e a s&perficie da Svenaria deverá ser previamente moihada
EMBOÇcWREBOO
O entoço ou reboco deverá ser aplicado em todas as stcerficies internas e externas das alvenarias.
A argamassa utilizada será de o)to.,cal hidatada e areia no baço 1: 2: 6 em volume. A cal utilizada obedecerá ao
disposto na Norma NBR-7175192.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte
ÀJUAÇAO E REFORMA DE POSTO DE SALCE FAMIUAR MARIA MEDEIROS DE MURA, L(XAIJZfiDO FC BAIO DIADEMA II, MUMCiPIO DE
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RRT SIMPLES
N°0000007427148

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

INICIAL
INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

kr: •'

tNIffllOhIMJOflhIIIfr'1y

ocurnento válido somente se acompanhado do comprovante de pagarnnzohÇç

XP

LM N° 12.378, d. 31 de dezembro de 2010:
Art. 47. O RRT será efetuado - profissional ou pela pessoa jurídica responsável, por Ltennédlo do seu profissional habilitado
no CAU. Nt 48. Não será efetuado RRT sem o prévio ~mento da Taxa de RRT pela pessoa física do profissional ou pela pessoa
jwldlca responsáveL Art. W. A falta do RRT sujeitará o profissional ou a emprese responsável. sem prejuízo da responsablização pessoal
pela violação ética e da obflgatoóedade da paralisação do c~ até a regular~ de situação, 8 muita de 300% (trezentos por cento)
sobre o valor da Taxa de RRT não paga conigida, a partir da autuação. com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SEUC, acumulada mensalmente, até o último de do mês siteilor ao da devolução dos manos, aa'eecldo este
montante de 1% (Lan por cento) no mês de efetivação do pagamento, 'O documento definitivo (RIU) sem a necessidade de apresentação
do comprovante de pagamento. poderá ser obtido após a Identificação do pagamento pela compensação bancária.
1. RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome: LARA HILL MOREIRA DA ROCHA
Registro Nacional: A66135-O
Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista
2. DADOS DO CONTRATO
•

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
Documento de identificação: 23555196000186
Contrato:
Valor Contrato/Honorários: R$ 0.00
Tipo de Contratante: órgão Público
Celebradoein: 11/09/2018
Datadelnício: 11/10/2018
Previsão de término: 31/12/2018
Declaro que na(s) atividade(s) regsfrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT. na legislação específica e no Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO
RUA FRANCISCO ONOFRE DE ASSIS
Complemento:
UF: CE
CEP: 62882574
Cidade: HORIZONTE
Coordenadas Geográficas: Latitude: O

N°: 311
Bairro: DIADEMA
Longitude: O

4. ATIVIDADE TÉCNICA
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma
Quantidade: 409,56
Unidade: m2
Após a condusão das atividades téaIcas o profissional deverá proceder a bWa deste RIU
S. DESCRIÇÃO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE FAMILIAR, LOCALIZADO NA
RUA FRANCISCO ONOFRE, N' 311, NO BAIRRO DIADEMA NO MUNICIPIO DE HORIZONTE- CE.
6. VALOR
Total Pago:
R$ 0,00
Atenção: Este Item 6 será preenchido automaticamente - SICCAU após a Identificação do pagamento pela compensação
bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: http://sÀccau.caubr.gov.br/appMewlsightiextemo'florrn=S.rvicos.
coma chave: d1AD91 Impresso em: ~18M09:25:29 por., Ip: 201.20.104.231
www.caubr.gov.br

Página 112

Pagina i de 1

Banco do Brasil

Emissão de comprovantes
13/09/2016
455404554

- BANCO DO

BRASIL -

A330131602604927029
1310912016 16:10:47

16:10:47
0004

eWROVA2CE DE PAGM1TO DE rIIULOS
axnlTg: P IIUN HORI zanr SEINFRA
CONTA:
~IA: 4554-3

5.444-5

BMØOO DO BRASIL
00190000090255315200309210460172176670000009150
BnZTICIAAXO
Ca48ELXO A U CAPA CRU cx
Naa TANTASIA:
CISELBO DE ARQUITETURA E URBANISMO
QIPJ: 14.929.252/0001-04
PAGADOR:
PRIflITVPA )lICIPAL DE EORIZONTI
CPr: 991.917.253-72

".c'-iv

,a.
NOSSO N~
CONVWIO
DATA Dl VVICD1TO
DATA DO PAQAIInnO
VALOR DO DOCWe1TO
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO

91.303
28588520009210110
02859852
04/1012011
13/09/20I0
92,50
91,50
0.035.YA6.DC5.3A3.58C

transaçáo efetuada com sucesso por J8517529 IRANA F DA BARROSO.

https://aapj .bh.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessaoc9 1 f5462b4faebacc3b3 f57ba 1 e... 13/09/2018
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA
N°

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIA
Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Funçio Técnica): CE2016010472
1 Responsável Técnico
EWER1O*4 }WNRIQUE BEPEW%A ISA
Tinio profss.onat ENGENHERO chi.

RNP 1813598$44

_____ 2. Cantante
Ctati!e Municipio 4. HolfrotS
AVEMDA Presidente Castelo Banca

CPFICNPJ: 23,55&1961000146
N°: 5100

Barro: Ceon
Caip4ernento
1*: a
CEP 62830000
Cidade. Hodzoat.
Pais: aram
Ernai:
Telaione (0$) 5336-1200
C~: uso especificado
CebraJo om:
Tipo de contratante: PESSOA JUICA DE DIREITO PUBLICO
Velor R$ 250000,00
Ação Insbtucionai: NENHUMA - MÀO OPTANTE
3- Dados da ObralStviço
Propdet: MiinÀcip4o de Honzonte
RUA FRANC*SCO Ot4OFRE DE ASSIS
Compernento: POSTO DE SAÜDE
Sarro: DIADEMA II
Ccade: HOZONTE
UF. a
TSetone: (08) 5336-1200
Eçnad
Coordenadas Goográricas Latitude: O LonglWde: O
Provisao do téonuno 1110312019
Data de lnioo: 1010912018
Faidade: Saude
- 4 ASivIdede TÉcScs
21 - ELABORAÇÃO
5 - PROJETO ' RESOWÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -»
EDI#CAÇCXS -'.01003- INSTALAÇÃO I-IDRAUUCA
5 - PROSO , RESOLUÇAO 1025 -, OeRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -'
EDIFICAÇÕES - 01005-INSTALAÇÃO SAN TARJA
38 - ORÇMAENTO' RESOLUÇÃO 1025 -, OBRAS E SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -p04114 - POSTO DE SAIE€
/ - FISCAJJZACAO
44 - REFORMA , RESOLUÇÃO 1025 -> CORAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -'
EDIFICAÇÕES-' EDIFICAÇÃO - *1177- ALVENARIA

CPF/CNPJ: 23.555.196/000l46
N° 311
CLP 62882574

4
Quantidade
409,56

Urwdade
ri,?

409.56

m2

1.00

un

Quantidade
409.56

,mdidc
m2

Apô. a conduMo de, atMdades téa,is o proIlssiaS deverá ~ a bebia desta AR?
5 Ot.~
Elaboração de ~ de mstiaçao tlidrMhca. iW.aiação flãia. oiçwnento o ft,calização de ampliação o reforma em Podo de Saúde Farn.*ar
Iocelo na Rua Frendeco Ondre, r& 311, no bairro Diadama II, V~PiO de Honzor*e/CE.
O Dodaraçees
7 Erdidad. elha cIns.
NENHUMA - NÃO OPTAN1E

pl1Ar', ii fl-AA a $1

_____ O Mstatrn
Dedaro serem veda~ as Info~ e~
de

de
data

A'

.A

f/ 4 JQ

iakiplo de 1401*ad*e - CJJ: 23A301M10001-M

a. Irdonn.çõn
• À ART é velda sonett quando quitada, rtd4ante aoresentaçáo do comprovante do pagznento ou conferência no Se do Crea
• Sareole é cenaiderada vMida a AR? Quando estner cst'ada no CREA, qi4ada, possuir as ascctaturas wiginat do profissional e conQsanto
_____ lO. Vela
Vefor da ART: R$ 82$4

Pago em: 11W2018

Nosso Número. 8212804772

A .ç*çs'% J4a flf1 poes w vacitiçada «r.. s.aeaa.flccenbr7pu.
adia.' twAZy
Iiiççnao em' 1210012018 sei I:4t37p0., - Et 201 .flfOa,231

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERV1
N° CE20180388

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Coará

IN
Vinculada a

ART (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE20170188149

1. Responséval Tócnico
FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA NETO
Titulo pro5ssionaJ: ENGENHEIRO ELETRiCISTA - E1.ETROTECN1CA TECNICO EM
TELECOMUNICACOES. TECNICO EM ELETRONICA. TEC$ICO EM
ELXTROTECNICA

-

RNP:

2. CO.~~
Contratante Monlciplo de Horizonte
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

061444907.5

CPFÍCNPJ: 23.555.196/000186
N: 5100

Bawto: CENTRO
Co.-nple,-nento:
CEP: 42180060
UF CE
Cidade: HOR2ONTE
Pais Brasil
Telefone:
E,nalI:
Contrato: Não especificado
Celebrado em:
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO
valor.RS 2.000.00
Ação InstitucionaL NENHUMA - NÃO OPTANTE
3. Dedo. da Obral$erviço
de Horizonte
ie1éro: do
RUA Rua FrancIsco Onotra de Asila
Complemento'
Barro! DIADEMA
Cidade: HORIZONTE
UF: CE
Telefone:
Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 4.094359 LongItude: 48.4*2165
Data do Inicio: 1010912018
Previsão de ténnno. 11/03/2019
Finalidade: Saúde
_____ 4 Atividade TKnIcs
21 - ELABORAÇÃO
33. ORÇAMENTO> RESOLUÇÃO 1025.> OBRAS E SERVIÇOS . ELÉTRICA -> ELETRÕNICA E
COMUNICAÇÃO -> 91 708 - CABEMIENTO ESTRUTURADO
5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 102$ o OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA o ELETRÔNICA E
COMUNICAÇÃO ->11706 - CASEAMENTO ESTRUTURADO
3$ - ORÇAMENTO ' RESOLUÇÃO 1026 o OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA o
ELETROTSCPICA APUCADA -> REDE ElÉTRICA o $1805- ESPECIAL- BAJXA TENSÃO
5 . PROJETO> RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA o ELETROTÉCNICA
APLICADA -- REDE ELÉTRICA -> 11805- ESPECIAL - BAIXA TENSÃO
7. FISCALLZACAO
44- REFORMA> RFCa LIÇÃO 1025 -,OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA o ELL IRÓNICA E
COMUNICAÇÃO o 11708. CASEAMENTO ESTRUTURADO
44 - REFORMA > RESOLUÇÃO 1025 o OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA o ELETROTÉCNICA
APLICADA -> REDE ELÉTRICA -> 11805- ESPECIAL - BAIXA TENSÃO

.

CPF/CNPJ:
N°: 311

23.555.196I000146

CEP: 62882574

Quantidade
40956

Unidade
m2

409.56

m2

409.56

m2

409.56

m2

Quantidade
409,56

Unidade
m2

109.56

m2

Após *condusêo das *vidades ~as oproflssionaldeveráprocedrabeixadesia ART

5
PROJETO. ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E DA REDE DE
CASEAMENTO ESTRUTURADO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA D4ADEMA II. LOCALIZADO À RUA FRANCISCO ONOFRE. 311 - OIADEMA.
EM HORIZONTE-CE.
6
Oecivo que estou aimptindo as lagras de acesaibjidade pre4an na noonas têo'c.as da ABNT. na legislação aspeciflai o no doaoto n.
S2964.
7. Entidad, de Classe
NENHUMA- NÃO OPTANTE

A aul.tci6ade

desta ART pode ,

vercadi e,,,:

h'ieea&tec,cont.b.4,MI. m a d.wt S941
laipreesoen.: 120Qt2Ol8 ôsll4326 pa - v 201.20.104.flI

;t(t

Anota
nnbllld.ds Tcnlca - ART
6=
7 de dezembro de 1977
Lei 92409a

C R EA- C E

ART OBRA/ SERVIÇO
N°CE20180388019 CV

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICI
Vinculada a API (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE20170188149 4

7.
____ 8. Aselntsn

da

pj8tgaAg, ckÂ)k(4a N3.O

/RA3IOSCO SOUSA

Dodaro sawn verdad&.as as kifonnsçees acfla

Ck2Z'dY

de
-

dfl

Cfl: fl&II&S348

1

M.x.lc*So da Honroso. ciwj flSStlIQSOfl.M

9. -es
• A AR? é véids somente Quando q~ medlst4a eçiceenta$o do compmvente do pagamento ou CO.téOCIa no sito do Cmo.
• Sonante é consldemdo válida a AR? Quando edvv cadasUade no CREA, øsda. possa as asslnaIules OnginS do ponssia.at o nonfltante_____ 10. Valor
VaiordaART: R$82,94

~em: 1110912018

Nosso Número: 8212804809

A aM..4.4 doAs AR? poda — w.McSs e'rc asflaea-cetcom.&fpi*lco/. w,. 0,5w: odøSI
lnçt.aoom: $2/0S/2015 és I1:43 28 pa' . w 2e1.20.104231

Estado do Ceará
Prefeiflira Municipal de Ho&onte q
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PREFITrUM MUNICIPAL DE HORaONTE
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Prefeitura Municipal de Horizonte
AWIIAÇAOE REFORMA DE POSTO DE SALUE FAMUAR MARIA MEOEOS DE M(XRA, LOCALIZAM NO E3AIRRO DIADEMA II MJNICIFK) DE
IORIza1TECE.

Estado do Coará
Prefeitura Municipal de Horizonte

,.9'

AWUAÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SA(OE FAMILIAR MARIA ICEROS DE ICLR& LOCAUZADO NO B#J0 rflflrMA II. MUMCIPIO DE

1
Para a ilumfnaição interna serão utilizadas; luminárias de scbrepor com lâmpadas de LED 2x118W e luminárias tipo çafon \..
'com IárTÇadaS de LED tipo bulbo de 10W. As já existentes serão integralmente s&tslituidas por estes mode1os. Para a área
externa, serão aplicadas luNnàrias tipo tartaruga com lâmpadas de LED de 9W ou 10W e lâmpadas de vapor metalico de 70W com
reator de alto fator de potência em poste metálico. Demais detalhes de especificação estão apresentados nas plantas.
As conexões devem ser feitas com conectores ap.tçriacbs e as eventuais emendas, somente realizadas no interior de
caixas de detivação ou de passagem, com fita auto-fusão, sendo vedadas conexões com solda a estanho. Em toda a execução dos
tralhos deverão ser observadas as influências externas (calor, tnidade, etc) de modo a garantir a desejada segurança quando a
instalaçáo for posta «ti uso.
As instalações de ceanento estrutixado serão refeitas e irrçlantados novos calos categoria 6 no interior de elebodolos
dP PVC riqido Maiores detalhes estão mostrados nas plantas pertinentes

Todos os materiais utilizados devem ser novos e estar em conformidade com as normas técnicas oficiais aplicáveis, corno
as de ABNT ou, na ausência desta, conforme normas internacionais cabiveis, ou anda segundo regulamentos técnicos de
jalidade (RTO) eh INMFTRO para atpeles procklos em ',ie se exige certificação compulsória

aí

Deve-se atentar para o fiel cumprimento das normas de segurança do trabalho na execução dos trabalhos com
cczm a NR-10, NR-18 e NR-35, quando pertinentes.

Ao final dos ser'iços de reforma e ampliação das instalações elétricas do posto de saúde deverá ser emitido uru
documento As Bulit (Como Construído), de forma a refletir fielmente ao que foi executado, contendo, no mirirno:
•

Planta baixa com os esqoernas unffiliares de iluninação e tomadas, locatação dos quados de dstribtição e
detalhes dos encanínhanientos dos circuitos,

•

Quadros de carga com a devida identificação dos flntores termomagnéticos, IOR. DPS. seção nominal dos
condutoras efinabdade dos circuitos (se 1w ou força e qual atente);

•

Ranta baixa da rede de cabeamento estniurado;

•

Detalhes do aleiTamento; e

•

Detalhes de montagem, se necessários; ao entendimento de como foi executado.

Pata este documento final deverá ser emitida urna ART (Anotação de ResponsIidade Técnica) no ãntto do CREA-CE
e elaborada por Engenheiro Eletricista. Deverá ainda, esta documentação final das instalações elétricas reformadas, ser
isponUizada em meio digital (arquivo com extensão ¶ôwg) e em 01(n) via invessa em papel no formato Al.
DESMOBIUZAÇÃO DE OBRA
LZA GERAL
Toda a obra deverá ser entregue limpa, sem manchas ou incrustação de cimento, restos de massa ou tinta de quaisquer
naturezas. Será, finalmente, rernodo todo o entulho da ta, deixando-a corrç4etanente livre e desimpedida de quaisquer
íesiojos de construção. Serão Iwrços e vanidos os fl'cqfl5, assim como as áreas a4acentes que porventura tenham recebido
detritos provenientes da obra.
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IMPERMEABILIZAÇÃO
As superfícies das calhas deverão ser impermeiIIzadas com krç nne'lizantes estrutural e aplicação de membrana de
base acrilica, as mentranas deverão ser engastadas nas paredes das calhas a urna altura de 20 centirnelros aSna do fisxk da
calha.
RESERVATORIO
Serão previstas doas caixas d'água em 1teglass com capacidade de 1000 htros cada, a fim de atender a demanda da
a cq4x que irá trabalhar no posto de Mude. Pelo posldc*iamento das caixas d'águas pelo preto, dever-se-á demo&
alvenaria e escoia o telhada para possblS a correta instalação das caixas d'áJas.
REFORMA E AMPUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
Deverão ser SLtStItUIdD5 todos os corxtitores, quadros de istribuiçâo e alguns trechos de encaminhamento dos circuitos
açõ elétricas da posto de saúde, que é atenddo em baixa tensão, bifásica. Alguns trechos de eletodutos embutidos da
terna es
existente serão aproveitados, sendo sitstituicbs apenas seus coiflilores.
O ramal de entrada, desde o quadro de medição ao QCBT deverá ser refeito, com a construção do caixas de p.tsm
em alvenaria, substituição do duntor geral do meddor (será necessário um bipolar de 80 A. com consequente pedido de aumento
oe carga para a concessionária loca», dos condutores, eletiutito de INC rigib aritichama (diâmetro nominal 60 rrmV2) $ demais
conexões necessárias. Tant&n deve-se consffiir urna malha de atenamerito em anel, ao redor da edificação com hastes de aço
ateado tipo cop~ 518 x 2,40 m e cabo de cobre nu de seção nominal guS 50 mm2. Os condutores deste mal
ncntadar serão tc''s de cobre, com isdação em PVC, 70°C, 0,611,0 kV e seção nominal de 25 m2.
O Quadro Geral de Baixa Tensão (0681) deverá ser substituído e será implantado mais 01 (um) quadro de distribuição,
para os ciruitos de condicionadores de ar (QFAC), para melhor dstrbição e acomodação dos nos trecixis de encaminhamento
de circuitos que serão inementa&s. No GOSTo no QFAC serão jptMxhs dispositivos de proteção corta surtos (DPS) classe
2,8r20 ps. Nestes quadros serão utilizados duntores temunagnéticos para os circuitos terminais e, para o circuito de tornada da
copa, seta instalado tin interruptor diferenciai-resicbal (IDR) de alta senstrhdade (30 mA), com polaridade e corrente nominal
especificado em preto. Maiores detalhes de eedflção destes quadros estão ar planilha orçamentária e plantas pertinentes.
No interior dos quadros de distribuição, todos os cisposifivos de proteção dos circuitos devem ser identificados, de fornia
legivel e indelével. Na idertificação dos condutores por cores deve-se utilizar exdusivanente a cor azul-dera para o coráitor
verde ou a dupla cgloração verde-amarela para o condutor de proteção (PE) e qualquer cor para os condutores das fases,
as citadas anteriormente e a cor amarela, para não haver nacos de confusão com a cipla coloração vete-amarela, que por
•
sua vez é exclusiva do condutor de proteção.
Todas as massas metalicas, camaças e demais elementos concbtivos estranhos á instalação deverâo ser
eqipotenciaiizados (atendes). Para estas e xtenciSizaçr5es, utilizar condutor de cobre isolado em PVC 70°C. 450/750V, com
seção i ornal no inferior á metade da maior seção do cocxkitor de proteção (PE) presente na instalação, sendo seu valor rninimo
igual a6 mm2. A coloração deste condutor deve ser verde ou erde-artiarela.
O encaminhamento dos circuitos se dará por meio de Setrocbtos rigidos de PVC aulictana entuVdos em atvenazia e no
piso rios antientes internos e, enterrados em áreas externas. Para as conexões serão utilizadas caixas de passagem e demais
acessórios. As cimensões dos eletrodutos estão indicacias nas plantas.
No interior de alguns ambientes, serão feitos rasgos na alvenaria para acréscimo de trinadas. Os condutores dos circuitos
terminas serão de cobre, com isolação em INC 450/750V e seções nominais de 2,5 m2, 4,0 rwn2e 6,0 ITIW.
Serão substituídos todos os interruptores e tomadas de uso geral já existentes por modelos novos o corrçatívds com a
nova dstrdxáção.

