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SERVIÇOS PRELIMINARES

. Administrâçáo dâ obrâ
A Administração de obras se daú pelo acompanhamento diário ao seu empreendimento em todos os seguimentos,
que será desde a cotação de materiais básicos que consideramos necessários para o andamento da construçâo ou
reforma, como o acompanhamento pré-agendado para escolha de materiais de acabamento com os proprietários,
orientação técnica diária a lodos os funcionários do empreendimento como etapas a serem cumpridas, e forma correta
para que não ocorra desperdicios e mantermos sempre uma obra limpa e enxuta com segurança e sempre pensando no
meio ambiente.

. Placâ dâ obrâ
Será confeccionada a placa da Obra, conforme padrão do CAEMA. O material a ser utilizado na confecção senâ:

Placa: (2,00x3,00) m : 6,00m'z

Placa em folha de zinco de 2,50mm

Apoio: peça em madeira 3"xó" de lei do tipojatobá com 3,00m de altura.

Contraventamento: sanafo de madeira de l"x4" com comprimento de 3,20m

Todas as peças serão fixadas com pregos2 /,x I %x 13.

A placa deverá ser instalada em local de fácil visibilidade.

o Bârmcão d€ obra
O Barracão será ao nível do teneno e servirá de abrigo provisório para alojamento e depósito.
Deverá ser execulado em estrutura de madeira, dimensionada para suportar as respectivas cargas, piso cimentado,
paredes divisórias e cobernla com telhas onduladas de fibrocimento com 4mm de espessura.

O Banacào terá uma área de 8.84m'.

INSTALAÇOES ELETRICAS
Será fomecida e instalada a subestação, incluindo transformador de 5kva monofásico, acessórios, posteamento e

ramais elétricos. O cabo elétrico será submersivel nas dimensões de 3x4mm'.
Inicialmente deverá ser feito a capina e limpeza da iírea de construção da base, preparando adequadamente o local
para a locação da obra. Esta deyerá ser realizada obedecendo as dimensões indicadas no projeto, atentando para o
esquadro e nivelamento da estrutura, utilizando-se tábuas, sarrafos, ponlaletes de madeira e linha de nylon de
qualidades, prevenindo quanto a qualquer deformação ou desnivelamento da locação, em prejuízo da estrututa da
obra.

PO OS TUBULARES - 100 m
O presente contém informações técnicas para a construção de poço tubular de l00m no município de São
Bemardo/MA.

SÃo BERNARDo.MA

C

o

)e
NORMAS GERAIS:



Pil 'FOIilÂN

PR0GESS0 1c tQ o S ooJ-
M0DALIDADÊ

VlSr0:_ __
EST/{D() oo ir.unatuÀn

ptaEFEITUII \ MUNt( tp^L DE sÃo lrF.R),r^ t{t)oi l\tA
C.N.P.J: 06. I 25.389/000 I -88

Os empregados da Empresa de Perfuração de Poços Tubulares, quando presentes no canteiro de obras, deverâo
estar deyidamente uniformizados e com equipamentos de segurança individual, como capacetes, botinas
apropriadas, luvas, etc.

Os serviços deveúo ser obrigatoriamente acompanhados e orientados por um Geólogo e realizados por sondador
com experiência em construção em poços tubulares.

A empresa responsável pela construção do poço tomará todas as providências necessiírias para prevenir acidentes
com prejuízos a terceiros, como isolamento da área de trabalho e outros.
Os materiais a serem aplicados na construção do poço, como tubos, fillros, pré-filtros, guias centralizadores,
fluido de perfuração, aditivos do fluido, dispersante de argilas, cimento, cloro e outros, que são considerados
como perÍnanentes, deverão ser novos e obrigatoriamente devem estar no local da obra anles do início dos
serviços.

Os equipamentos que serão empregados nos trabalhos de perfuração, compressor de ar, bombas de teste,
edutores, quadro elétrico, caminhão pipa, etc., também devem se encontrar no canteiro de obras e em bom estado
para não prejudicar o desenvolvimento dos trabalhos.
A empresa deveni permitir a fiscalização dos serviços por parte do representante do Contratante, dando a este

todas as informações solicitadas, mantendo no local o responsável técnico para dirimir questões oriundas do
desenvolvimento da perfu ração.
A empresa responderá tecnicamente por defeitos consÍutivos apresentados pelos poços, durante cinco anos.
Entende-se por defeitos construtivos. a produção de sólidos (areia, e pré-filtro); turbidez acima dos padrões
estabelecidos pela portaria 056 de março de L997 do Ministério da Saúde, defeitos de fabricação dos materiais e

equipamentos empregados na construção da obra.

DISCRIMINACA DOS SERVICOS

A construção de um poço tubulaÍ, a exemplo de qualquer obra de engenharia, também segue um cronogrania de

execução, o qual deveú ser obedecido pela empresa contratada:
l. Serviços preliminares de campo
2. Instalação da perfuratriz e acessórios
3. Perfuração
4. Amosfagem
5. Gráfico Tempo x Perfuração
6. Perfilagem elétrica
7. Análise, interpretação e comparação do gráfico e da perfilagem
8. Análise granulométrica dos aqüíferos
9. Colocação dos tubos de Íevestimenlos (rocha sedimentar)
10. Colocação da coluna de revestimento, filtros e centralizadores
I l. Colocação do pré- filtro
12. Colocação do tubo para recarga do pré- filtro
13. Cimentação
14. Desenvolvimento e limpeza
15. Teste de bombeamento
16. Coleta de água para análise
17. Desinfecção
18. Tampa da boca do poço
19. Laje de proteção e obras complementares.
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OBJETIVO
Esta Especificação Técnica tem por objetivo estabelecer regras e procedimentos a serem obedecidos na

construção de Poço Tubular para captação de água no manancial subterrâneo.

LOCAÇÃO
O poço será construído em área livre e desimpedido, determinada pela fiscalização

PROFUNDIDADE
O poço será perfurado até atingir a profundidade média da localidade, fomecida por esta Secretaria. Esta

profundidade poderá ser alterada, para mais ou para menos, a critério da fiscaliz^çâo.

PROFUNDIDADE . MÉTODO
Método

O poço será perfurado em toda sua extensão, através do método rotativo com circulação direta do fluído de
perfüração, utilizândo broca tricone.

Diâmetro
A perfuração deveú ser feita no diâmetro de 14", no mínimo, até a pÍofundidade final determinada pelo projeto

O poço será revestido, em sua totalidade, conforme diâmetro definido no projeto

Material
O revestimento (tubos e filtros) será construído de material PVC aditivado, tipo standard ou reforçado, ou em aço

galvanizado.

Abertura
A abertura do filtro terá ranhura de 0.75mm

Instalação
A instalação do revestimento seguirá a ordem de descida, determinada e fornecida pela fiscalização, devendo

obedecer a cuidados especiais, de modo a evitar deformações ou ruptura do revestimento.

Obstrução
A extremidade inferior do revestimento do poço deverá ser obturada com peça apropriad4 ou seja, cap. Êmea.

Guia centralizador
Ao longo do revestimento deverão ser acoplados guias centralizadores, espaçados de 8 em 8m. As guias serão

confeccionados em barra de ferro, com comprimento de 0,50m e possuindo diâmetros intemo e extemo de l60mm e

330mm, respectivamente.

PRÉ-FILTRO
Material

O pÍé-filtro será constituído de material quartzoso, arredondado, com granulo
seja, material peneirado que passe na malha n'8 e fique retido na malha no 16.

Instalação

SÃo BERNARDo.N4A
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A colocação do pré-filtro deveni ser feita paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico contÍnuo entre a
parede do furo e o revestimento. O pré-filtro será instalado por gravidade, com fluido de perfuração preparado
adequadamente e circulando em velocidade lenta, até que o pré-filtro atinja a profundidade de l0m.

PROTECÃO SANITÁRIA

Os l0m superiores de o espaço anelar serão preenchidos com argamassa de cimento-aÍeia, traço l:3.

LIMPEZA. DESENVOLVIM ENTO E TESTE DE VAZÃO

Todos os sewiços mencionados no item acima serão realizados, utilizando-se compressor de ar com capacidade
de, no minimo, 90pcm e pressão de trabalho igual a 175 psi.

LIMPEZA. DESENVOLVIMEN TO E TESTE DE VAZÃO

A desinfecção do poço deverá ser feita mediante aplicação de solução de hipoclorito de sódio a l0%, na
proporção de 0,50L do produto para cada lmr de água no poço.

Parte da solução deverá ser introduzida através do tubo de descarga de água. O restante da solução deveni ser
colocado pela boca do poço, de modo a desinfetar o revestimento acima do nível da água. A solução deveni
permanecer no poço por um período não inferior a duas horas e, em seguida, o poço deverá ser bombeado até a
retirada de todo cloro residual.

COLETA DE ÁGUA
A coleta de água para análise ffsico-química deverá ser feita com garrafa plástica limpa, com volume de 3 a 5

litros. Antes da coleta deve-se lavar a garrafa com água bombeada do poço e, a seguir, fazer a coleta diretamente na
descarga da referida água.

ADUTORA

Fornecimento e instalação de edutor em tubos de ferro galvanizado, com dimensões DIN 2440, dn-50, inclusive
luvas. Todo o serviço deverá ser feito de acordo com as no[nas previstas, obedecendo o projeto, de forma que ao
término do serviço os tubos se encontrem em perfeito estado de montagem e sem apresentar irregularidades.

CLORADOR

O clorador deverá ser construído em policloreto de vinila (PVC), material especÍfico para uso com cloro. Compactos,
de fácil instalação e de baixo custo, dispõem de flanges para fácil adição de pastilhas de cloro. Apresentam simples e

seguro sistema de regulagem do teoÍ de cloro, atraves de válvulas de esfera em plástico industrial.
Os cloradores automáticos, deverão ser instalados em qualquer local antes do reservatório de água inferior ou
superior.
Também podem ser instalados após a bomba que abastece os reservatórios. Para sua instalação basta seccionar a rede

ligando-a na entrada do equipamento e a outra extremidade em sua saída.
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Sondagem
A sondagem do terreno é obrigatória e será executada logo após o levantamento topográfico.
Nenhum projeto de fundações seú executado sem que se disponha dos resultados da sondagem.As Sondagens de
Reconhecimento serão iniciadas através da Sondagem manual a Trado.
Primeiramente, execula-se um furo com o tÍado cavadeira, até que o material comece a se desmoronar. Daí por diânte.
a sondagem progredirá por meio do trado espiral. Encontrando-se o lençol freático, passa-se parÍr o método de
Sondagem a Percussão com circulação de água.
A Sondagem a Percussão seÍá executada através de equipamento próprio e as amostras repÍesentativas das diversas
camadas serão obtidas por meio de barrilete amostrador, Àe = 2" e ,4.i = L3/8", aproveitando-se esse amostrador para
se determinar a resistência do solo à penefaçâo, o que feito em função de número de golpes dados, com um peso de
65 kgf a uma altura de queda de 75 cm, necessários para cravar o amostrador cerca de 30 cm no solo. A localização
das sondagens, seu número e sua profundidade serão definidos em consonância com o calculista das fundações, com
base na NB l2179.

Quando a edificação já tiver sua área construída definida, o número de perfurações seÉ determinado em tunçâo da
projeção da área construída e da localização das cargas concenhadas nas fundações. As perfurações serão referidas às

linhas principais da poligonal do terreno e niveladas em relação a um RN bem definido e de caúter permanente.

Cálculo Estrutural Para Reservatórios
O projeto de estruturas de concreto armado deverá ser desenvolvido em obediência às seguintes Normas Brasileilas:
NBR 6l l8 - hojeto e execução de obras de Concrelo Armado
NBR 6120 - Cargas para cálculo de estruturas de Edificações
NBR ó123 - Forças devidas ao vento em Edificaçôes
NBR 7480 - Banas e Fios de Aço destinados aarmadura para concreto armado - Especificação
NBR 8681 - Ação e Segurança nas Estruturas
NBR 9783 - Aparelho de apoio de elastômeroftetado - Especificação
NBR 6122 - Projeto e execução de Fundações

NBR 7481 - Telas de aço soldadas para armadura de concÍeto Deverá também atender às recomendações
contidas no documento *CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETOS ESTRUTURATS DE EDIFICAÇÔES.,
(ver ES30104, de autoria do profl Eng'Piene Lorenzo), que compõe as Especificações da CEHOP. Fará parte
integrante do projeto, a memória de cálculo do mesmoj com todos os esquemas estruturais, numerados em absoluta
coincidência com os desenhos de forma, com as demonstrações
de dimensionamento das seções, da resistência e das deformações. Os pontos que necessitam de escoramentos
especiais e/ou ré-escoramentos, deverão ser especificados e detalhados nos desenhos de forma.

Quando necessárias, as contra flecha deverão tambem ser definidas nas plantas. Não deverá constar dos Cesenhos de

forma qualquer detalhe de armação. Nos desenhos de fundação não deverão estardetalhadas peças da superestrutura.

Limpeza manual do terreno

Antes do início da execução dos serviços todo o teneno deverá ser limpo, capinado, isento de entulho e de quaisquer

outros materiais que impeçam o desenvolvimento dos mesmos.E terminantemente proibida a demrbada de arvores
sem a autorização por escrito da Fiscalização, registrada no Diário da Obra.O material proveniente da limpeza será
removido ou estocado. A remoção ou estocagem dependerá de sua eventuzll,à!ilização, a critério da Fiscalizaçâo, não

sendo permitida a permanência de entulho em limites da área de tenaplany'g$r. ou nos locais que possam provocar
obstrução do sistema de drenagem natural ou da obra.O controle daf ojeraçôes de limpeza será feito pela
Fiscalizâção. após a conclusão dos serviços. L-l \
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Placa de obra
Seú confeccionada a placa da Obra, conforme padrão do CAEMA. O material a ser utilizado na confecçâo seni:
Placa: (2,00x3,00)m = 6,00m'
Placa em folha de zinco de 2,50mm
Apoio: peça em madeira 3"x6" de lei do tipojatobá com 3,00m de altura.
Contraventamento: sanafo de madeira de 1"x4" com comprimento de 3,20m.
Todas as peças seÍão fixadas com pregos 2 t/zx 1 t/zx 13.
A placa deverá ser instalâda em local de fácil visibilidade.

POGRÁFICOS PARA LOCA AO E CADA

. Loc8ção e Gabâritos

Para locação da obra deverão seÍ utilizados marcos e gabaritos que definam o seu perfeito esquadrejamento e
alinhamento, estando a Contratada sujeita, a qualquer momento da obra, a correção de todos os serviços
executados, em caso de erro da locação.

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será
objeto de comunicação, por escrito, à Fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

Periodicamente, a CONTRATADA procederá a rigorosa verificação no sentido de comprovar se a obra está
sendo executada de acordo com a locação.

Escavação Manual de poços e cavas
As escavações serão executadas manualmente com a utilização de feramentas apropriadas.Ao longo de todas as
paredes de conlomo da edificação, deverão ser executadas escavações para o alicerce até atingido terreno capaz de
suportar os esforços provenientes da edificação.As escavações quando precisar de escoramentos, setes deverão está

dentro das normas padronizadoras de segurança.Ao longo de todas as paredes de contomo da edificação, deverâo ser
executadas escavações para o alicerce até atingir o tereno capaz de suportar os esforços provenientes da edificaçâo.

Execução De Aterro em Valas
As superficies a serem ateradas deverão ser previamente limpas, isentas de qualquer tipo de vegetação, sem qualquer
tipo de entulho, quando do início dos serviços de aterro. O aterro deverá ser executado com material selecionado,
prefeÍencialmente argiloso, isento de matéria orgânica, pedras, entulhos, disposto em camadas sucessivas de no

miíximo 20 cm (malerial solto), devidamente unridificado, homogeneizado, regularizado e apiloado com maço de 20
kg, a fim de serem evitados recalques posteriores.Este aterÍo será executado na iíreâ intema ao baldrame da obra. com
uma altura média aproximada de 20 cm, ou o bastante para que o ponto mais alto esteja no mínimo a 20 cm de altura
em relação ao terreno natural.

TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS

Escavação e carga em material
A escavação seú precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área do
empréstimo. As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego
de serviço manual. A escolha do equipamento se fará e da necessidade exigida na execução da obra.

Espalhamento de Material bota fora

SÃO BERNARDO-[iIA
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As operações de espalhamento serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o
emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da
obra, estando o solo na umidade em tomo de ótima.
Momento de transporte de Materiais
O material discriminado no item anterior será transportado por meio de caminhões basculantes. Adotou-se a Distância
Média de Transporte igual a 15Km.

FUNDACÓES E ESTRUTURAS

Concreto conYencional
Utilizado na maioria das obras civis, deve ser lançado nas 6rmas por método convencional (carrinhos de mão,
gericas, gruas, etc ). O concreto convencional é de consislência seca e a sua resistência varia de 5,0 em 5,0MPa, a
partir de 10,0 até 40,0MPa. É aplicado em obras civis, industriais e em peças pré-moldadas. As vantagens são:
aumento da durabilidade e qualidade final da obra, redução dos custos da obra e redução no tempo de execuçâo.

Concreto armado Fck 25 MP4 formas armações e desmontagem
NORMAS
A execução das fundações deveÉ satisfazer às normas da ABNT atinenles ao assunto, especialmente à NB-51 /
ABNT e ao Côdigo de Fundações e Escavações;

Ocorrerá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos julgados necessários.

MATERIAIS
- Aço:
Conforme NBR-61l8/2003 - ABNT, item 8.3:
As barras de aço não apresentarão excesso de femrgem, manchas de óleo, argamassa aderente ou qualquer outra
substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto.
Caso apresentem algum dos "danos" citados, deverá ser feita limpeza adequada e a sua deverá ser avaliada e liberada
pela FISCALIzAÇÃo.
Antes e durânte o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de modo a não provocar
deslocamentos das armaduras. Deverá fazer uso de espaçadores de armadura para manter os cobrimentos necessários

pedidos em projeto.

Armaduras
A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, o cobrimento previsto pela

NBR-61 l8/2003, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das banas de espera. Antes do reinicio da

concÍetagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. A FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as espeÍas

antes de sua reutilização.
.O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá ao disposto na EB-3/85 (NBR-
7480).
As barras de aço lorcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / ABNT.
O aço será do tipo CA50 e C460.
- Aglomerantes:
De cimento, tipo: Portland;Branco; Comum.
- De alta resistência inicial.
Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fábrica intacta. O
cimento Poíland comum para concretos, pastas e argamassas, satisfará rigorosamente à EB-I, MB-l e MB-516 /
ABNT e ao T8-76 / ABNT
- Agregados (Areia e Brita)
a) Areia

A
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Será quartzozÀ isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, gravetos,
grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros sais deliqüescentes, etc.
A areia para concrelo satisfará à EB-4 / ABNT e às necessidades da dosagem para cada caso.

b) Brita
A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB-4 / ABNT - Agregados para Concreto - e às

necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverá ser evitado o uso de seixo rolado na execução do
concreto.
- Arame
a) De Aço Galvanizado
Seú o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso.

b) De Aço Recozido
O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço recozido preto n.o l6 ou 18 SWG.
- Concreto
Disposições Gerais
a) O concreto será o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos seus coÍnponentes.
Todo concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, a dosagem ficará sob responsabilidade da
concreteira.
b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, deverá ser observado:
A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fomecidos e dos serviços executados
explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu caÍregamento, a tensão (mínima 20 Mpa) e sua

consistência, esta expressa pelo abatimento do Tronco de Cone;
Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmenle;
A concÍeteira deverá apresentar laudo com as resistências caxacterísticas do concreto e suas respectivas idades
(usualmente '1,14 e 2l dias). Para isso será necessária a retirada de corpos de prova para estudo em laboratório
especializado.
c) A compactação será obtida pôr vibração esmerada.

d) A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de três para um até cinco para

um, a relação entre as duas velocidades.
e) O periodo mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto

I As fôrmas serão mantidas úmidas desde o inicio do lançamento ate o endurecimento do concreto e protegidas da

ação dos raios solares com sacos, lonas, ou Íilme opaco de polietileno.
g) Na hipótese de fluir aguada de cimento pôr abertura de junta de fôrma e que essa aguada venha a depositar-se

sobre superflcies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará pôr lançamento com mangueira de

CAIXAS, TAMPAS E POÇOS DE VISIT

Poço de Visitas

Os poços de visita com proflrndidade de ate 2,50 metros serão deforma circular tronco-cônica ou poderão ser
utilizados anéis pré-moldados de concreto com diâmetro conforme tabela e modelo em anexo, sendo que as juntas

deverão receber mastique apropriado para evitar infiltração. Para profundidades superiores a 2,50 m, os PVs serão

circulares, compostos de balão e chaminé com laje intermediária, conforme modelo anexo. Todos os tipos de PVs

deverão receber revestimento impermeabilizante intema e extemamente.

C
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água sob pÍessão. O endurecimento da aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretará diferenças de

tonalidades.
- Dosagem
a) O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, conforme preconizado na NBR-
6l l8/2003ABNT.
b) Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará, para efeito da dosagem inicial, o
modo como pÍetende conduzir a construção de acordo com o qual será fixada a resistência média à compressôo FCK,
seguindo um dos três critérios estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-61 l8/200348NT.

o
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Devem ser usados tampões de feno fundido ductil classe D-400 (ruptura > 400 KN), tnifego intenso. tampão
aniculado com chave anti-roubo da tampa e tÍavada por barra elástica, conforme padrão Saint Gobaint.

Caixa para registros ou ventosas em Alvenaria

Ao longo da adutora local onde foÍem instaladas as ventosas, descargas de fundo e registros, serão executadas caixa
de proteção em alvenaria revestida com argamassa de cimento e areia traço l:3:5, fundo em concreto magro com
esp.= locm e tampa em concreto armado, conforme desenho Padrão CAEMA em anexo.
Ao longo da adutora serão assentadas ventosas VTF DN 50 nos pontos elevados da tubulação com um ou mais dos
seguintes propósitos, expulsão de ar durante o enchimento da Iinha; expulsão de ar durante o funcionamento normal
da tubulação e admissão de ar sempre que ocorrer um vácuo parcial intemamente evitando colapso na tubulação e

também serão assentadas descargas DN 50 nos pontos baixos das tubulações permitindo o seu esvaziamento, quando
necessário.

Tampas

O tampão, que pode ser circular ou retangular e normalmente feita de ferro, outro metal ou mesmo de concreto -
como algumas bocas-de-lobo e de um acesso à rede, de profundidade variável (de menos de lm a vários metros),
divididos em dois compartimentos: a "chaminé e o "balão". A "chaminé" e a paÍe mais estreita pela qual se tem
acesso ao "balão", a parte mais ampla na qual se fazem os serviços necessários.

ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÓES, PEÇAS, CONEXÔES, VÁLVULAS E
ÀPARELHOS

"As montagens de tubulações peças em geral ver Projeto em Anexo."

EDIFICAÇÔES

Chapisco
O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no tlaço volumétrico l:3, com espessura

máxima de 5mm. A argamassa deverá ser lançada energicamente sobre a superffcie a ser chapiscada.

As superficies a serem chapiscadas, deverão ser previamente molhadas, de forma a evitar a absorção da água

necessária à cura da argamassa.

Reboco
O reboco será executado com argamassa no traço l:4 (cimento e areia fina) sobre superficies de alvenaria ou concreto
previamente chapiscadas, bem como na colocação de batentes, canalizações embutidas e chumbadores.

Pintura

Todas as superficies a pintar, serão limpas e, convenientemente, preparadas para pintura do logotipo da CAEMA a

que se destinam para receber duas demãos de linta látex.
Cada demão de tinta só podeú ser aplicada quando a anteriorjá estiver completamente seca.

Todas as esquadrias metálicas serão lixadas e limpas para receber uma demão de tinta anticorrosiva e duas demãos de

tinta esmalte ia cor a ser definida pela fiscalização.

Escada Metálica de marinheiro com guarda corpo lPADRÀO CAEMA)

a fogoConstrução: Aço com acabamento

SÃO BERNARDO-MA W
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Dimensões: Escada: lances com 2.000 m/m de comprimento, com vão entre degraus de 2'7lm/m de distância, e
largura de 400 m-/m; Peso 19,000 Kg.

Guarda Corpo: anéis com diâmetro de 700 Írm e com vão de 600 m/m, dotado de três reforços laterais; fixado a
escada por meio parafusos; Peso 10,000Kg.

Peso Total: 29,000 Kg.

Montâgem: lances autônomos, fixados a postes de seção quadrada ou circular, por meio de abraçadeiras pré-ajustadas
ou ajustáveis ao diâmetro do poste.

Composiçâo:

I - Abraçadeiras quadrada para poste de concreto de seção quadrada duplo T

3 - Parafuso %x2" para ftxação e ajuste de abraçadeira

6 - Anel do guarda corpo com diâmeno de 700 n/m

7 Reforços laterais do guarda corpo

Utilização: para acesso a plataforma de instalação de aparelhos, em postes metálicos ou de concreto com altura acima
de l0 metros.

Obs.: Para mais informações e detalhes ver projeto em Anexo

Para-raio tipo Fraúlin

Um Para-raios é uma haste de metal, comumenle de cobre ou alumínio, destinâdo a dar proteção as ediÍicações
atraindo as descargas elétricas atmosféricas, raios, para as suas pontas e desviando-as para o solo através de cabos de
pequena resistência elétrica. Como o raio tende a atingir o ponto mais alto de uma área, o para-raios é instalado no
topo do prédio.
Chama-se também parar raios, ou descarregador, o aparelho destinado a proteger instalações elétricas contra o efeito
de cargas excessivas (sobretensôes) e descarregá-las na tena.
Para diferenciar do parar raios de Melsens, chama-se o parar raios que tem o poder das pontas por principio de parar
raios de Franklin.
A fim de provar que os raios não são descargas eletricas da nattJÍezÀ. o americano Benjamin Franklin procedeu a uma
experiência famosa, com base na qual inventou o seu parar raios. Durante uma tempestade, empinou uma pipa e

constatou o poder das pontas de atrair raios ao obsery{ as faiscas que se produziam nas chaves atadas à ponta do
cordel em suas mãos e imaginando uma útil. ' \
Controle de nivel do Reservarório \ VY
O controle de nível do reservatório a montagem e instalações da chave bóia, será especiÍicada pelo fabricante.

L
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2 Abraçadeiras redondas para poste se seção circular.

4 - Suporte U de Íixação da escada.

5 Escada com 2.000 m/m de comprimento por 400 m/m de largura, com 8 degraus.

8 - Parafusos, porcas e amrelas galvanizados a fogo.

W»-/
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Passeios (Calçada)

A calçada de proteção será executada em um caixão de alvenaria de tijolos devidamente aterrada e compactada, Sobre
o ateno será executada camada com pedra preta apiloada e argamassa de cimento e areia no traço l:4. A superflcie
deverá ser desempenada com régua e alisada a colher, serão executadas juntas riscadas a cada l0Ocrn de
comprimento. A calçada será executada no contomo da quadra conforme projeto arquitetônico.

CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ALVENARIA

A presente contém informações tecnicas dos materiais e mão-de-obra que serão utilizados nâ construção de Abrigo
para o Quadro de Comando da Bomba Submersível no municipio de São Bemardo 1MA.

O local onde será construido o abrigo será limpo e preparado para a locação e marcação da obra, utilizando materiais
adequados a este serviço, como tábuas e sanafos nas dimensões indicadas no projeto em anexo.

SERVIÇO EM TERRA

A escavação das valas será com seção de 30x40cm, seguindo rigorosamente a locação e o projeto. O fundo das valas
será apiloado manualmente para melhorar a resistência do terreno. O reaterro será com material retirado da escavação

e apiloado manualmente.

FUNDAÇÔES

O alicerce seú em pedra bruta de boa resistência com argamassa mista de cimento, areia e barro, no traço l:4:4. O
baldrame também seú em pedra bruta argamassada da mesma forma do alicerce, porém utilizar-se-á tábuas como
guias no alinhamento, nivelamento e prumada, conforme projeto arquitetônico.

ESTRUTURA DE CONCRETO

Será utilizado concreto armado tanto no cintamento inferior quanto superior para dá mais sustentação à alvenaria, no

traço l:2:4, cimento, areia e brita. A seção será de 10xl0m. A ferragem será composta de 04 ferros conidos de 4.6
mm e estribos a cada 25 cm com ferro CA-60 de 4.2mm.

ALVENARIA

Será de tijolo cerâmico de fluos com dinlensões do mercado. A parede terá lOcm de espessura, com prumo, esquadro

e alinhamento, em consonância com as normas tecnicas. Os tijolos serão assentados com argamassa mista Ce cimento,
areia e barro, no traço l:4:4. Será localizada em ponlos conforme o posicionamento do poço aberturas para Passag€m
do tubo de injeçâo de ar comprimido em feno galvanizado de %" com luvas e joelhos do mesmo material.

COBERTU RA

A cobenura será de laje de concreto armado convenciona o I ;2:4 cimento, areia e brita. A ferragem da laje
será distribuída em malha utilizando feno 4.6 mm CA-60, c l0 cm nas duas direções obedecendo as dimensões do

SÃO BERNARDO.MA

SERVIÇOS PRELIMINARES

+
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projeto. No caso da casa de proteção de conjunto motor/compressor a cobertura sení executada em telha cerâmicas
sobre estrutura de madeira.

INSTALAÇÔES ELÉTRICAS

Será composto de iluminação intema e extema, com eletrodutos de PVC rígido tipo garganta, bitola de 25mm,
tomadas e interruptores de embutir. A alimentação do quadro de comando elétrico e do equipamento de recalque seú
com eletrodutos de PVC rígido de 1".

ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS
A porta do abrigo será em grade de ferro de 0,80mx2,10

m. Nos vãos dejanelas serão colocados elementos vazados de cimento, pre- moldados.

O contrapiso será em concrelo não estrutural no traço l:4:8(cimento, areia e brita). nivelado. O piso será em
cimentado semi-áspeÍo no traço l:3(cimento e areia glossa).

REVESTIMENTO

Todas as faces de parede e laje de cobertura parte interna serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no
traço I :3. O reboco será do tipo paulista no traço l:4:4, cimento, areia e barro, com espessura de 2,5cm, sem
ondulaçôes e fissuras.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Pam proteção do conjunto de obras, reservatório, abrigo de compressor e poço tubular, deverá ser construÍdo uma
cerca de proteçâo com estacas de concreto armado pré-moldado, chumbadas com concreto ciclópico,06 fiadas de
arame liso e portão de feno de (1,00 x 1,80) m.

PINTURA

A pintura seú a base de hidracor com fixador, em três demãos, intema e extema. Nas esquadrias aplicar-se-á tinta
óleo.

LIMPEZA E ENTRECA DA OBRA.

Após a conclusão da obr4 seú executada a limpeza final, com retirada de todas as sobras de materiais, para a entega
definitiva dos serviços.

FORNECIMENTO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Deverá ser fomecido e montado de conjunto elevatório tipo motor-bomba submersível elétrico, monofásico, para
vaáo de 5m3/h e altura mano
monofásico de 5hp, incluindo
voltimetro e amperímetro.

m
d

de I l5cm. O quadro de comando elétrico servirá para acionar o motor elétrico
ivos elétricos de proteção contra falta de fase, proteção térmica, controladoÍ dert

SÃO BERNARDO-NIA
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PISO

Será construída uma calçada para proteção e circulação em volta do prédio e terá largura de acordo com o projeto,
revestida com cimento e areia no traço l:4.

W
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REDE DE DTSTRTBUTÇÃO On ÁCUl
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lnstalações de Tubulação em PVC, PBA

Recebimento e Aceitação dos Materiais:

Os materiais pÍecisam ser de melhor qualidade, pois os consertos ou substituições são muito onerosos.

Esta qualidade deve ser constatada na época da compra, bem como na ocasião do fomecimenlo, o material entregue
precisa ser inspecionado para verificar se não houve nenhuma avaria. Caso seja constatado falta de material ou çreças
quebradas deve ser feito relato da ocorrência no recibo de entrega do material entregue ao transportador, anotando
todas as falhas ou faltas no ato da entrega do material.

Transporte:

No transporte, seja por caminhões, vagões ferroviários etc., a principal preocupaçâo será evitar movimentos dos tubos
com choques entre os mesmos que afetam a integidade do material. Tais cuidados entendem-se a todas as Fases do
transporte, inclusive manuseio e empilhamento no solo, mas como maior segurança.

Manuseio:

A leveza dos tubos de PVC facilila o seu manuseio, Por esta razão certos métodos devem ser evitados como por
exemplo: Deixá-los cair sobre pneus, areias e outros materiais que amorteçam sua queda. Nâo devem ser usados
ganchos nas extremidades dos tubos nem apoios pontiagudos. O correto é descanegar os tubos usando corda e rodá-
Ios sobre tábuas equipamentos mecânicos sendo a movimentação deve ser coordenada sem golpes, choque e
arrastamento. Estes cuidados devem também ser levados em conta quando os tubos forem colocados na vala. Os
tubos de pequenos diâmetro podem ser desÇarregados manualmente.

Empilhamento:

O tubos devem ser empilhados em camadas isoladas entre si por sarrafos de madeira com calços para evitar
deslizamentos e choques. Os tubos não devem ser cruzados e sim justapostos. A primeira camada se apoia também

sobre os sanafos. As pilhas não devem ultrapassar altura de 3,00m.

Locaçâo

A locação seú feita de acordo com o respectivo projeto admitida, no entanto, ser flexibilidade na escolha definida de

sua posição, em face da existência de obstáculos não previstos, bem como da natureza do terreno que servirá de

apoio. Quaisquer modificações serão, porém, feitas sempre de acordo com a FISCALIZAÇÃO.

l-ocalização:

A localização deveú ser em trecho mais alto d , entretanto devem ficar à distância de pelo menos 1,00m da

canalização de esgotos existentes ou do local ara a e mesma, e sempre em cota altimétrica superior,

As tubulaçôes para as quais foram previstos rcma serviços somente para um lado da Rua serão localizados no
passeio, mantendo-se sempre que possível afastamento 1,00m entre as tubulações e os alinhamentos dos prédios

i

isto

Forma de Vala

SÃO BERNARDO.I\iIA W
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A largura da vala deve ser tão reduzida quando possível respeitando-se o limite minimo de D + 30cm, onde D é
diâmetro extemo do tubo em centímetros. Nunca, porém a largura da vala de ser inferior a 60cm.

Profundidade da Vala:

A profundidade da vala, no caso assentamento sob o passeio deverá permitir um recobrimento mÍnimo de 60cm.
Quando sob leito da Rua, o recolhimento minimo deverá ser de 80cm. O recobrimento da tubulação deve ser
considerado a partir da geratriz extern4 não sendo interessante ter uma vala rasa (cargas extemas) bem como valas
muito profundas (mais caras, escoramento manutenção, etc).

Escavaçâo:

A escavação pode ser manualmente ou com maquinário apropriado. Nos trechos em rocha dura podem ser utilizados
explosivos ou perfuradores. O material cavado será colocado de um lado da vala de tal modo que, a borda de
escavação e o pé do monte de terra, fique pelo menos, em espaço de escavação de 30cm. Nas grandes escavações,
admile-se a colocação da vala, continuo, poderá ou não ser feito, de acordo com a natureza e condiçÕes do solo,
sendo, entretanto obrigatório nos terrenos desmoronáveis e a partir de 02 (dois) metros de profundidade em qualquer
terreno, exceto rocha e moledo.

No caso em que nâo seja possivel o nivelamento do fundo da vala entre esta e os tubos deverá ser interposta uma
camada de terra arenosa isenta de pedras e corpos estranhos, com espessura de 10,00cm. Se o fundo da vala
apresentar um solo rochoso ou com rocha em decomposição, a camada arenosa interposta deverá ser l5cm, no
minimo o tubo deve se apoia sobre o teneno deixando a bolsa ou a luva livre.

Base Descontínua para Assentamento de Tubos:

Este tipo de base, de aplicaçâo esporádica (terrenos inconsistentes) requer exame próprio da resistência do tubo aos

esforços de flexão resultantes das cargas permanentes e acidental devendo haver sempre no minimo um apoio no caso

de juta elástica e dois em caso de junta não elástica devendo pelo menos um apoio ser colocado junta â bolsa. Deverá
haver sempre verificação de colinearidade do apoios e da possibilidade de movimento. A superficie de assentamenlo

deve abranger um arco de 12".

Distribuição e Colocação de Tubos

Os tubos só poderão ser puxados ou rolados em cima de sarrafos ou roletes de madeira, sendo leves, podem ser

facilmente carregados. Os tubos serão alinhados ao longo da vala ao lado oposto ao da tena retirada da escavaçâo. ou

sobre esta, em plataforma devidamente preparada, quando não for possível a primeira solução. Deverão ficar livres de

eventual risco de choques, resultantes principalmente, da passagem de veiculos; máquinas, equipamentos e

ferramentas. Antes de baixá-los à vala seu perfeito estado deve ser verificado, bem como seu interior, a fim de ser
retirada todo corpo estranho. Se for necessário calcar os tubos, deve ser feito com terra e nunca com pedras.

A cada interrupção de trabalho a

introduçâo de corpos estranhos e an
idade da tubulação deverá ser fechada com um tampão, para evitar a

SÃO BERNARDO-MA

A vala deve ser escavada de modo a resultar numa seção retangular sempre que possível. Acima de geratriz superior
extemas da tubulação, em terrenos instáveis e sujeitos a desmoronamento, as paredes laterais podem sofrer uma
inclinaçâo comPatível com a natureza do solo. As escavações mais profundas também podem ser executadas com
paredes verticais de dois ou mais lances.

Largura da Vala:

q

Base Contínua para Assentamento de Tubos:

#
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Execução das Juntas:

Para uma montagem coreta das juntâs observa-se as seguintes insúuções:

PVC / PBA:

Limpar cuidadosamente, com estopa comum a bolsa do tubo e a ponta do outro;

Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

Aplicar lubrilicante (água de sabão ou glicerina) no anel de borracha e na ponta do tubo;

Não usar óleos ou graxas, que podem atacar o anel de bonacha.

Introduzir a ponta chanfiada do tubo até o fundo da bolsa.

Fazer uma marca no tubo e depois recuar aproximadamente 1cm, folga esta necessária para dilatação e movimentação
dajunta.

Ancoragens

Todas as curvas, derivaçôes, reduções, registros etc., devem ser devidamente ancoradas. O dimensionamento dos
blocos de ancoragem, deve ser procedido levando em conta as características do solo a que deve transmitir os
esforços e a grandeza desta, determinado pela pressão máxima na linha.

Os blocos podem localizar-se lateralmente ou embaixo das peças levando-se em conta que a taxa admissivel na
horizontal, isto é, na parede da vala deve ser considerada como a metade daquela admitida na veíical.

Ensaios da Linha:

Antes de completar o recobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falha na montagem das juntas,
conexões elc., ou se não foram instalados tubos no úanspone, manuseio. etc. Para executar esta verificação.
recobrem-se as partes centrais dos tubos, deixando as juntas e ligações de conexôes a descoberto e procede-se ao
ensaio da linha. Este deve ser realizado de preferência sobre trechos que, paÍa facilidade operacional, excedem 500m
em seu comprimento, aplicando-se a tubulação, peças especiais, etc., compreendidas nesses trechos, uma pressão

hidrostática máxima, não devendo descer em ponto da canalização a menos de I kg/cm2, e sem exceder a pressão que
presidiu o dimensionamento das ancoragens e a pressão de ensaios dos tubos na fábrica, ou seja, a que determinou a
classe dos mesmos.

Enchimento da Vala

O espaço compÍeendido entre a base de assentamento do tubo e a altura de 30cm, acima da geratriz do tubo deve ser
preenchida com aterro isento de pedra E corpos estraúos adensados camada não superior a locm, o restante do aterro
deve ser feito a maneira que resulte uma densidade aproximadamente igual à do solo de paredes da vala, e também
isento de pedras grandes ou corpos estranhos

Limpeza e Desinfecção

Antes de colocar a rede de distribuição em serv as tubulações devem ser lavadas e desinfeccionadas com uma
quanlidade de cloro que produza uma solução de tração mínima de 50mg/1. Essa solução deverá ser mantida

SÃO BERNARDO-I\íA #
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em contato com as paredes internas dos tubos durante no minimo 24 horas. No fim destas 24 horas a água deverá
conter no mínimo 25mgll de cloro ao longo da tubulação. A desinfecção deve ser sempre o que o exame
bacteriológico assim o indicar.

Se, se pretende reduzk o tempo do contato pode-se utilizar uma solução contendo 100 mg/l de cloro por um tempo de

contato de 4 horas ou uma solução de 200mg/l e um tempo de contato de horas

SÃO BERNARDO-MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CNPJ N" 06. 125.389/0001-88

JUSTIFICATIVA TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO, inscrita no
CNPJ no 06.125.389/0001-88, com sede na Praça Municipal, 863 - Centro, São
Bernardo - MA, Estado do Maranhão, aqui representada por seu Prefeito
Municipal, abaixo assinado, vem através informar, conforme as observaçÕes
desta GIGOV MA, através do email do dia2710212019, que as relaçôes de
pendências do.PT 1048.738-72, foram corrigidas conforme a seguir, para a
retirada da CLAUSULA SUSPENSIVA :

AS PLANTAS DO EMPREENDIMENTO FORAM
coNFoRME LOCAçÃO DO RESERVATOR,O
CONFORME PLANTAS EM ANEXO;

ADEQUADAS
EXISTENTE,

ENSTE REDE ANTIGA DE 1OMM, MAIS A MESMA NAO FARÁ
PARTE DO NOVO PROJETO;

EXISTE UM ANTIGO RESERVATORIO DE 15M3 QUE SERVE A
COMUNIDADE, NO ENTANTO ELE NÃO FARA PARTE DO NOVO
SISTEMA DE RESERVAçÁO ;

ll

a

HOUVE UM EQUíVOCO,
QUANTIDADE DE 20 LIGA

QUE VAI PREVALECER É Aa

SUA MEMORIA DE CALC
E A MESMA FOI CORRIGIDA NA

c FORAM APRESENTADAS ÁS PLÁIVIÁS DO PROJETO ANTIGO
COM O NOVO, CONFORME PLANTAS EM ANEXO;

W
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HAVERÁ IJM PEQUENO TRECHO DE 7
RESERVATORIO QUE SERÁ EXEC 0: TEM--@tre
FTNALTDADE A MELHOR DtSTRtBUtçÃO DE PRESsAo
CONFORME PLANTA EM ANEXO ;

A RESERVAçAO CALCULADA FOt DE APROXTMADAMENTE 4M3,
NO ENTANTO, ESTÁ'IIOS UTTLTZANDO A RESERVAçÃO DE 15M3,
O TORNA MAIS FACIL A VIABILIDADE COMERCIAL DAS CAIXAS E
A SUA EXECUçÃO;

oc

a

Estamos nos comprometendo perante esta instituiçáo, em

solucionar todas as pendências técnicas de Engenharta e outras se

necessário for, que sáo de responsabilidades do nosso municipio,estamos

executando e entregando os nossos contratos da melhor forma

possível, dessa forma pedimos o apoio da CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL em relação a nossa solicitação.

Em tempo, considerando o lapso temporal para

deferimento e atendimento do presente pedido .

Nestes Termos,

Pede deferimento.

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

W
t
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSO

§uperintendência de Recursos HÍdricos

otqo

S NATURAIS

No 0633112/2018

PROCESSO No 1 81 20007503/201 B

VALIDADE: 1711212419

CPF/CNPJ:
06.125.38S1000í -88

ÍI/UNICIPIO:
São Bernardo - MA

ÀuToRrzAÇÃo PARA CONSTRUÇÃO DE pOÇO
TUBULAR PROFUNDO

;..J- OM E/RAZÃO SOC IAL:
irrefeiturâ Municipal De São Bernardo

. INDEREÇO:
- iüa Rua Bernardo Coelho De Almeida, Centro, Centro,

)5A77160

CARACTERIZACAO DA FONTE DE SUPRIMENTO

SACIA HIDROGRÁFICA: Bacia hidrográfica do rio ParnaÍbâ

itiANANCIAL: Subterrâneo - Formação Barreiras

iduNlCiPlO; São Bernardo - MA

ELEN4ENTOS DA AUTORIZACÃO

:iNALIDADE DO USO DA AGUA: Consumo humano

I-ATITUDE: 3' 24' 46.94"

,-ONGITUDE: 42' 29' 57.78"

'i;ô Luis - lüA 17 de dezembto de 2C18

iiâililrrilrqllmnnlmIll
rcelo de Arêúio Cc6râ Côelho

>)

ÀJlo.r.êo tu!:d!ÍÉnteóa nos ánig6 43' do D€c.6lo Fedeí8| n" 26.243, ós l0 de ce 1934. á. - lnêso lv dâ L€ia.1{gd€ 15deiunrodê 20ozl,.eauirn€nlac6 pêlo

DacÍêlo n' 28,006 Cê 30 dê,snê!ío dê 2012i 11ôo da Lêi 5 405, de 08 Ce aa,Íilde 1992, regüláÍnê.lado pêb Oêcrêlo
inciso v, dâ Lêlnô. I433. de 08 do iânem dê 1997.

Esrâdüa, câ 13{94. de 12 de.âvemtíc de 19!.1 e.aq_ -

C ('

PONrO pE CAPrAÇÃO

\,



PI{ 'FOLflÀ h o
PROCESSO

.J tct oÍo
MODÀLIDADE,

VtsTo:_

GoVERNo Do ESÍADo Do MARANHÃo

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes
P.ocêsso no 1 81 20007503/201 I

1. XIGÊNCIAS/RECOMENDAÇÔES
: . Fica autorizada PÍeÍeitura Municipâl de Sâo Bernardo, inscrib no CNPJ sob o n' 06.'125.389/0001-88, a procedêr à
ronstrução de um poço lubular deslinado à captaçáo de água para a Ílnalidadê Consumo Humâno, localizâdo no
?cvoâdo Nova Espêrânçâ, S/N, Zonâ Rurâ|, município dê São Bêrnardo/MA. As Coordenada6 geográÍicas dos pantos
Je caDtação sâo: 03'24 46,94"S ê 42'29'57.78"W;
2. As exigências e rêcomendaçÕes apresentadas encontram embasamento ,egal no DecÍeto Nô 28.008, de 30 Ce
ianeiro de 2012;
,j. A Autôrizâçáô pâra Pêrfuração do Poço TubulâÍ Profundô não conferê direito de uso da água caplada, desta forma,
táo logo as obras de períuraÉo estejam concluidas. o requerente deverá solicitâr Outorgâ dê Dirêito de Uso de
Recursos Hidricos à SEMA:

\-. :1. A Preíeilura deverá informar à SEMA, logo após a licilação, o nome da empresa que irá construir o Poço TubulâÍ, a
qual devê ser câdastradâ nâ SecrêtâÍia de Eslâdo de Mêio Ambiênte e Reeursos Naturâis, sob pena de suspênsãô da
ieferida AutoÍizaÉo:
5. Quandô dâ solicitaÉo da Outorga devêrá seí âpresêntada â Declaraçâo da Empresa quê pêrfurou o poço;
ri. A const.uçáo do poço deve sêr executada de acoído com êssas EspêciÍioâçÕes Técnicas e as normas da ABNT:
NBR-1221212006- Pmjeto de Poço para Captaçào de Àgua subterrânea e NBR-12244/2006-Construção de Poço para
Câptação de Aguê Subtenânea;
7. No poço dêvê sêr instalado dispositivo dê âcesso para o monitoramento Írequente dos rêspectivos nivêis êstático,
íinâmico e vazão;
f. A SEMA podeÉ aôompânhar as etapas dê cônstÍução e desenvolvimento do poço tubulâr proÍundo.

Páginê. .
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ESTADO DO MARANHÀO
PREFEITI:RA ]\I (INICIP.lL DE SÃO BER\ARDO/IIA

C.N.P.J: 06.125.389/0001-88

COMPOSrcÃO DA EQUIPE DE COORDENACÁO

objeto: srsTEli[A stMPLtFlcADo DE ABASTECTMENTO DE ÁGUA NO POV. NOVA ESPERANÇA

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atencrosamente

São Bemardo , 20 de janeiro de 2019.

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALTIO

PREFEITO MUNICIPAL

NOME CARGO E-MAIL TELEFONES
João [gor Vieira
Carvalho

j oaoi gorprefeito@hotmai l. com (98) 981 lt-8977Preleito
Municipal

Gilson Alex F
Carvalho

Responsável
pela elaboração
do proieto

gcengeúaria@ig. com.br (98)8819-6848i81 11-
8977

Frederick di Brian
Silva Sousa

laboração do
pÍoi eto

Fbrian000@gmail.com (98)98905-0664

sÃo aERNARoo - MA
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GC Engenharia e Construcões
Rua 09 Quadra 16 Casa 34-Cohatrac IV
CNPJ: 07.655.161/0001
Fone: (098) 8819-6848 . illll,.r N" C

E-mail: gcengenharia .pRodrssc

MODAUDÀDÉ

vrsÍ0:

DECLARACÃO DE CONFORMI COM AS NORMAS DA ABNT

objeto: slsTEMA slMPLrFrcADo DE ABASTECTMEffio Oe ÁGUA H0 POV. NoVA
ESPERANçA

Declaro para os devidos Íins, que todos os projetos de engenharia do empreendimento ,que
refere-se a TMPLANTAÇÀO DE STSTEMA S|MPLIF|CADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
NO POV. NoVA ESPERANÇA , PT 85498í/2017, foram elaborados em conformidade ,com as

normas da ABNT.

Sem mais para o ínomento, subscrEvemo-ms.

AtenobsaÍnente

SA0BERNARDO,20 deJANEIRO de2019.

GILSON ALEX FONSECA CARVALHO
Ei{GEi{HETRO CIVIL-1 10760221'l
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DECLARACÃO DE APROVACÃO DOS PROJETOS

objeto: stsTEMA srMPLrFrcADo DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POV. NOVA ESPERANçA

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

sãoBc,nardol 20 de ABRIL de2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, CNPJ N.' 06,125,389/0001.88,

através da Secretaria [/unicipal de Obras, declara que se responsabilizará pela GUARDA,
MANUI'ENçÁ1, OPERAÇAO E CO^JSERyÁÇÁO de todos os equipamentos que Íarão parte , no que

refere-se a TMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO
povoADo NovA ESPERANÇA, PT 854981/2017.

JOÃO IGOR VIEIRA (,ARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

Wt
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DECLARAÇÃO DE ISS

objeto: stsTEMA stMPLtFtcADo DE ABASTECTMENTO DE ÁGUA NO pOV. NOVA ESPERANçA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, CNPJ N." 06.125.389/0001.88,

declara que a alíquota de ISS praticada no município e de 2,5 % sobre o valor da nola Íiscal, segundo

a Lei Municipal , que dispõe sobre o Código Trtbutário l/unicipal,

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Alenciosamente

SãoBernardo,20 dejaneiro de2019.

'r .r .: ') ..' W Mt*"*n Ç*'*

JOÃO IGOR VIEIRA. CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

Mb
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DECI.ARACÂO DE ÀPROVACÃO DOS PROJETOS

objero: srsTErlrA stMPLtFtcADo DE ABASTECTMENTo DE ÁGUA NO POV. NoVA ESPERANçA

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

São Bemardo , 20 de laneiro de 2019

MODALIDÀD;

vtsTo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, CNPJ N." 06.125.389/0001.88, AIrAVéS dA

Secretaria Municipal de Obras, declara que todos os projetos de engenhana do empreendimento ,que
retursse a tt PtAllT ÇÂo DE sIsTEtrA slIlPLlFlcADo DE ASASTECII EXTO DE ÁGUA XO
POVOADO NOVA ESPERANçA, PT 854981/2017, foram analisados e APROVADOS.

-J

JOÃO IGOR VIEIR{ CARVALHO

PREFEITO MTINICIPAL

frw


