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PROJETO   DE   ENGENHARIA  PARA   MANUTENCAO   E  CONSERVACAO   DO   SISTEMA  VIARIO   NA  SEDE   DO

MUNIC/Plo  DE CALCADO -PE.

1.   APRESENTActo

1.1                       Considerag6es Gerais

A  Prefeitura   Municipal  de  Cal€ado-PE  apresenta  o  Projeto  Basico  de  Engenharia   para
MANUTENCAO    E   CONSERVA€AO    DO   SISTEMA   VIARIO    NA   SEDE    DO    MUNIC[PIO    DE

CALCADO -PE.

A  presente  proposta  visa  proporcionar  a  melhoria  do  trafego  e  conduc§o  dos
transportes, maior visibilidade, buscando de uma maneira geral conservar a sinalizac5o
e proporcionar seguran€a aos usuarios do sistema viario.

1.2                      Componentes do projeto T6cnico

0 Projeto 86sico tern como objetivo reunir urn conjunto de dados, com  nl'vel de

precisao satisfat6ria, a fim de caracterizar a obra/servi§o, tomando por base os estudos
tecnicos preliminares, caracterizando plenamente o objeto e permitindo uma avalia¢5o
expedita dos custos.

A  obra  sera  realizada  sob  responsabilidade  de  uma  empresa  contratada  por
licita€ao   a   ser   realizada   pela   CPL   da   Prefeitura   de   Calcado,   com   a   fiscalizacao   e

supervisao da Engenharia da secretaria de obras.

0 Projeto Basico de Engenharia, apresentado em volume ilnico, cont6m:

I      Memorial  Descritivo;

I      Mem6riadec5lculo;

I      Planilhaor¢amentaria;

-      Detalhamento de BDl -Bonifica€ao e Despesas lndiretas;
I      Cronograma  Fisico-Financeiro;
I      Especificac6esTecnicas;
I      Relat6rio Fotogrffico.
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2.        MEMORIALDESCRITIVO

2.0-INFORMAC6ES SOBRE 0 MUNIcfpIO DE CALCADO-PE

2.1 Localiza¢ao e Limites

0  Municipio  de  Calcado esta  localizado  no  Agreste  Pemambucano,  Microrregiao Agreste
Meridional..   Com   area   de   114,440km2,   Iimita-se   com   os   municipios   de   Jupi,   Lajedo,
Jurema e Canhotinho. A sede do Municipjo serve de polo para atender as necessidades da
zona rural na integragao s6cio-econ6mica com servieos de com6rcio e rede hospitalar.

Fonte: GOOGLE  MAPS.

0  acesso a  cidade  de  Calcado partindo  do  Recife e feito  pela BR-232 ate Sao  Caetano,
dai  pela  BR-423  ate  Lajedo,  dai pela  PE-170  ate  a  intersegao  com  a  PE-158  dai  para  a
Sede do Municlpio, perfazendo cerca de 215 kin.

2.2 Aspectos do Meio Fisico Natural

Hidrografia

o territ6rio municipal e banhado por duas bacias hidrograficas. Ao Norte, a bacia do rio
Una que ocupa  uma  extensa  area  no Agreste e Zona da  Mata.  Seu  principal  afluente 6
o  rio da Chata. Ao sul  est5 a bacia do rio Mundau que nasce na cidade de Garanhuns e

percorre v5rios  municipios de  Pernambuco e Alagoas.  Seu  principal  afluente na  regiao
e a rio Canhoto.
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Relevo
0 relevo 6 suavementente ondulado com afloramento de rochas e faixas de altitude na
regiao  variando de  600m  a  800m.  Os  acidentes  geograficos  de  maior destaque sao:  o

Serrote da Gameleira, o alto do Mond6 e a Pedra do Moc6s.

Vegetac5o

A cobertura vegetal  predominante e  a caatinga hipoxer6fila  e  os solos em  sua  maioria
de constitui¢ao areno-argilosa.

Aspectos Econ6micos

A economia tern dependencia em relaeao a variagao climatica. A zona rural 6 responsavel
por  84,0%  da  mao-de-obra  e  as  culturas  tempofarias  estao  presentes  em  83,0%  dos
estabelecimentos,  com  predominancia de uma agricultura de subsistencia,  sustentada  no
plantio do feijao,  milho,  mandioca, hortaligas e flores. A pecuaria e outra atividade bastante
difundida   no   Municipio,   principalmente   a   criacao   de   aves  com   urn  aumento   bastante
expressivo  nos  L]ltimos  anos,  tambem  o  rebanho  de  bovinos  com  nt]meros  significativos
para economia local.

2.3 CARACTERisTICAS TECNICAS DAS INTERVENC6ES PROJETADAS

2.3.1 Considera€5es gerais

As    solu€6es    propostas    atuarao    melhorando    consideravelmente    a
realidade dos moradores que buscam a pratica de esportes e que atualmente praticam

em  locais improvisados.
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3. ESPECIFICAC6ESTECNICAS:

3.1 APRESENTA¢AO

As  presentes  especificag6es t€cnicas  constituem  elemento fundamental  para  o
cumprimento   das   metas   estabelecidas   no   projeto   basico  do  empreendimento  em
quest5o.  A elaborac5o  deste trabalho teve  como  parametros  as  informag6es  contidas
nos   diversos   projetos,   assim   como   as   recomendac6es   das   Normas   Tecnicas   da
Associa€ao    Brasileira    de    Normas   T6cnicas    (ABNT).    Embasado   tecnicamente    nos
documentos  acima  citados,  este  trabalho  visa  estabelecer  metodologias  construtivas,
crit€rios de  medic5o e  normas  relacionadas aos servigos previstos para  a  execuc5o  da
obra, assegurando urn padrao de qualidade satisfat6rio.

As solu¢6es propostas atuarao  melhorando consideravelmente a infraestrutura
municipal  da  localidade, proporcionando mais conforto aos praticantes de exercl'cios e
esportes e assim  melhorando significativamente sua qualidacle de vida,

3.2  DISPOSIC6ES PRELIMINARES

Cabers a  CONTRATADA todo o planejamento da  execu€ao das  obras e servigos,
nos   seus   aspectos   administrativo   e   tecnico,   devendo   submete-lo,   entretanto,   a
aprovacao  pr6via  da  fiscaliza¢5o.  A  obra/servi¢o  sera  executada  de  acordo  com  os

projetos e especificag6es fornecidos.

No caso de divergencias entre os projetos e as especificac6es, serao adotados os
seguintes criterios:
-Em caso de omissao das especificac6es prevalecera o disposto no projeto grafico.
-  Em  caso  de  discrepancia  entre  o  disposto  no  projeto  grafico  e  nas  especificac6es,

prevalecerao estas tiltimas.
-Quando a omiss5o for do projeto grafico prevalecera o disposto nas especificac6es,

Em   casos   especiais   os   crit6rios   acima   estabelecidos   poder5o  ser   alterados
durante    a    execueao    cla    obra/servico,    mediante    previo   entendimento    entre    a
CONTRATADA  e  a  CONTRATANTE,  entendimento  este  cujas  conclus6es  dever3o  ser
expressas por escrito.

As  ESPECIFICAC6ES TECNICAS s6 poder5o ser modificadas,  com autorizagao por
escrito, emitida pela  FISCALIZACA0 e concordancia dos autores do projeto.  Os servi€os
omitidos    nestas    ESPECIFICAC6ES    TECNICAS,    e/ou    nos    projetos    somente    serao
considerados extraordinarios, quando autorizados por escrito.

A inobservancia das presentes ESPECIFICA¢OES TECNICAS e dos projetos, implica

na  nao  aceita¢5o  parcial  ou  total  dos  servi€os,  devendo  a  CONTRATADA  refazer  as

partes recusadas sem direito a indenizag5o.
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Nenhum trabalho podera ser iniciado sem  que exista na obra urn Livro diario de
obras,   que   se   destina   aos   relat6rios   de   fiscalizac2io,   anota€6es,   modificac6es   e

qualquer tipo de solicitacao tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA.

A  CONTRATADA,  ao  aceitar  os  projetos,  assumira  dnica  e  irrecusavelmente  a
responsabilidade  pela  execucao,  salvo  se  comunicar  por  escrito  sua  inexequibilidade

parcial  ou  total.  Nesta  hip6tese  dever5o  apresentar  a  FISCALIZACAO  as  modifica¢5es
necessarias,  as  quais  serao  examinadas  pela  equipe  de  fiscaliza€ao,  em  consulta  aos

projetistas, antes de sua execuc5o.
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3.3  ESPECIFICAC6ES TECNICAS

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE 0BRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Antes  do  ini'cio  de  qualquer  trabalho  devera  ser  instalada  a  placa  de  obra,  nas
dimens5es de (2,00xl,25)in. A placa devera ser em chapa de ago galvanizado, adesivada
ou  pintada e   deverao ter todas as informac6es sobre a  obra,   estruturada em  madeira
e/ou ago, sendo instalada em local indicado pela Prefeitura.

M€todo construtivo:

-Corte  e  montagem  do  painel  da  chapa  da  placa,  nas  dimens6es  indicadas  no

projeto, estruturada em madeira de lei tratada e pintada ou estrutura metalica.
-Pintura  da  chapa,  ou  colagem  de  adesivo,  com   informac6es  do  convenio  a

serem disponibilizadas pela  Prefeitura Municipal.
-lnstalag5o dos suportes da placa, em nllmero minimo de 02, com madeira de lei

com secao minima de 10xl5cm, ou estrutura metalica apropriada.
-  Fixa¢5o   da   placa   no   local   indicado   pela   Prefeitura,   com   chumbamento   no

terreno com  no minimo  1,00m  de profundidade, sendo apoiado  com  estais ou escoras,
de modo que fique completamente firme e segura.

Crit6rio de medi€5o:  pela area do painel da placa (m2)

_CAIACAO  EM  MEIO  Flo

M6todo construtivo:

A pintura de meio flo consiste na operacao manual de preparacao de guias de sarjetas para a aplicac5o de
solu¢5o   de   agua,   cal   hidratada,   hidracor   branco   e   FIXADOR em   no   mfnimo,  02   (duas)   demaos,   na
proporgao  de  OlKg  (urn)  de  hidracor  para  05Kg  (cinco)  de  cal  hidratado,  em  todas  as  vias,  Iogradouros
ptlblicos, canteiros centrais e pracas.

Criterio de medi€5o:  Metro Linear (in)

ELM_PEZA MANUAL DE VEGFTACAO EM TERRENO COM  ENXADA.AF_05/2_Q±

Metodo constl.utivo:
6;i.)t,:!.2t\.:i,,i,.i.4.,      S81\,I    ,         --
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A  operac5o  consiste  na  execuc5o  de  servigos  de  aparo  de  vegetag5o  rasteira  nas  vias  urbanas,
seguindo programa€5o a ser fornecida pela Contratante.
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A  Contratada,  de  acordo  com  programagao  previa  a  ser fornecida  pela  Contratante,  devera  estar apta  a
atender  situac6es  eventuais  de  trabalho,   quando  dever5   proceder  a   limpeza  das  vias  e   logradouros

ptlblicos de acordo com o solicitado. Os servi€os serao realizados de 2a feira a Sexta Feira, no turno diurno
e/ou   conforme   as   necessidades   de   cada   localidade,   devendo   os   horarios   de   inicio   e   termino   ser
apresentado pela Contratante. Ap6s a limpeza, o res`duo resultante da operac5o devera ser removido logo
ap6s o termino do servi§o, e/ou conforme definido na OS -Ordem de Servico expedida pela Contratante.

Crit6rio de medi¢5o: Area (m2)

BO_CO COM  ESTROVENGA, INCLUSIVE AMONTOAMENTO.

M6todo construtivo:

0 concreto devera ser langado sobre o terreno natural, este estando devidamente compactado;
0  concreto  devera  ter  o  tra€o  de  1:4:8,  este  sendo,  do  agregado  mitido  para  o  agregado  gratido  e  com
espessura de 5,0 cm;
0   terreno   devera   encontrar-se   devidamente   mestrado,   para   facilitar   o   perfeito   sarrafeamento   e   a
uniformidade da espessura do concreto.

Crit6rio de medi€5o: Area (m2).
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A   reposi€5o   do   pavimento   devera   ser   iniciada   logo   ap6s   a   conclus5o   do   reaterro   compactado   e
regularizado.  Na  reposi§ao  de  qualquer  pavimento,  seja  no  passeio  ou  no  leito  carrocavel,  deverao  ser
obedecidos  o tipo,  as  dimens6es  e  a  qualidade  do  pavimento  encontrado.  0  pavimento,  ap6s  concluido,
devera estar perfeitamente conformado ao greide e sesao transversal do pavimento existente.  Nao serao
admitidas irregularidades ou saliencias a pretexto de compensar futuros abatimentos.
As  dimens6es  (comprimento,  largura  e  altura)  minimas  dos  paralelepfpedos  ser5o  de  0,14m  x  0,12m  x
0,10m.  Os paralelepl'pedos devem se aproximar o mais possivel da forma prevista, com faces planas e sem
saliencias e reentrfncias, principalmente a face que ira constituir a superffcie exposta  do pavimento. Ap6s
realizada  a  retirada  do  pavimento  deteriorado  ou  limpeza  do  local  a  ser  concertado,  quando  necessario,
sera realizada uma camada de aterro para regularizacao. 0 paralelepipedo deve ser aplicado sobre colch5o
de areia com espessura de 6cm, aproximadamente.
0  rejuntamento consistira  no preenchimento das juntas com  argamassa de cimento  e  areia  no traco  1:2,
de   acordo   com   o   projeto,   nao   sera   permitido   a   rejuntamento   com    rodo,   deve   ser   feito   com
recipente(caneco).  A areia  para  rejuntamento  devera  constituir-se  de particulas  limpas,  duras  e  duraveis,
isentas de torr6es de argila e mat6rias estranhas ou organica, obedecendo a seguinte granulometria:  100%
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para a porcentagem que passa na peneira n93 (6,35mm) e 5 a 10% na peneira nQ 200 (O,074mm).
A cura da superficie  das juntas  preenchidas com  esta  argamassa devera se proceder pelo  menos durante
14 dias.

A libera€5o do trafego de vefculos no trecho executado devera ser feita somente ap6s 21 dias, contados
a partir do rejuntamento do cal¢amento.

Crit6rio de medi€ao: Area (m2).
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As    guias    para    formacao    do    meio-fio,    em    rocha    granitica    de    caracteristicas    semelhantes    aos

paralelepipedos,  destinam-se  a  proteger  os  bordos  do  pavimento  e  criar  urn  ressalto  protetor.   Estes
elementos serao assentados nas laterais das ruas e na calsada lateral, em cavas previamente compactadas.
As   arestas   dever5o   observar   rigoroso   alinhamento   e   o   rejuntamento   sera   executado   empregando
argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.

Crit6rio de medicao: Area (in).

4,            CONDIC6ES PARA MEDICAO:

0  pagamento  sera  realizado  de  acordo  com  o  cronograma  fisico-financeiro  apresentado,  e  mediante  as
medic6es  feitas  e  atestadas  pela  fiscaliza¢ao.  Todo  e  qualquer  pagamento  sera  feito  pela   Prefeitura
Municipal  cle Calcado-PE.

4.1.  0 valor  das  medig6es  sera  obtido  mediante aplicacao  dos  precos  unitarios  constantes da  planilha  de
or€amento   proposta   vencedora,   integrante   do  contrato,   as  quantidades   efetivamente  executadas   e
aprovadas pela Secretaria de Obras e Servi§os Publicos.

4.2.  Somente  serao  medidos  e  pagos  os  servi¢os  executados  de  acordo  com  as  especifica¢6es  t€cnicas
contratuais que facam parte do Edital.
4.3.  Os  Precos  Unitarios  sao  os  valores  correspondentes  a  realizac5o  de  uma  unidade  do  servico  em
analise. Todos os precos  unitarios,  ou  os valores globais, salvo  menc5o expl`cita  em  contrario,  consideram
em sua composi€ao, os custos e despesas relativas a:

4.3.1  lmpressos,  softwares  e  demais  materiais  de  uso  geral,  necessario  as  atividades  relacionadas  ao

planejamento,   e   a   execu€ao   dos   servi€os,   e   fornecimento,   carga,   transporte,   descarga,   manuseio,
armazenagem,    prote€5o    e   guarda    dos    materiais    de    consumo,   tais    como:    combustiveis,    graxas,
lubrificantes, pneus, camaras, filtros, sabao em p6, desinfetantes, detergentes.

4.3.2.  Mobiliza€ao  e  desmobiliza€5o,  uniformes  nos  padr6es  determinados  pela  Prefeitura,  transporte,
alimentas5o,  assistencia  social,  equipamentos  de  protesao  individual  e  quaisquer  outros  necessarios  a
seguran¢a pessoal e/ou execucao dos servi¢os.
4.3.3.   Fornecimento,   operac5o   e   manutengao   de   todos   os   vefculos   e   equipamentos,   utilizados   pela
Contratada, e necessarios a execucao dos servi¢os, objeto do contrato.
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4.3.4.  Fornecimento,  operagao e  manuten€5o de todas  as ferramentas  necessarias  a  execu¢5o adequada
dos servicos objeto do contrato, tais como vassouras, pis, Iixeiras, garfos, escovas, enxadas, etc.
4.3.5.  Disponibilizac5o,  utilizacao  e  manutencao  de  todas  as  instala€6es  necess5rias  para  o  cumprimento
do objeto contratual, em consonancia com o disposto no edital de convite, nas Especificag6es Tecnicas,
4.3.6.  Opera€5o  e  manuten¢5o  das  instalag5es  utilizadas  pela  Contratada  no  cumprimento  do  objeto
contratual.

4,3.7.    Salarios,    encargos    sociais    e    administrativos,    beneffcios,    impostos    e    taxas,    amortizac6es,
Iicenciamentos,   inclusive   os   ambientais,  seguros,   despesas  financeiras   de   capital   e  de  administra€ao,
deprecia€ao, capital de giro, lucro e quaisquer outros relativos a beneficios e despesas diretas ou indiretas.

4.4. Todas as medig6es serao realizadas mensalmente, considerando-se os servieos executados no Perl'odo
compreendido entre o  primeiro  e o  tlltimo  dia  de  cada  mss,  exceto a  primeira que sera  realizada a  partir
da assinatura da Ordem de lnlcio e a final, que sera realizada quando do encerramento do contrato.
4.5. As medic6es deverao ser realizadas pela Contratada e conferidas e aprovadas pela Secretaria de Obras
e   Servi¢os   Pllblicos,   ate   o  5.9   (quinto)   dia   Jitil   subsequente   ao   periodo   de  abrangencia   da   medig5o
considerada.    Se    durante    o    periodo    de    realiza€ao    da    medicao    forem    necessarias    providencias
complementares,   por   parte   da   Contratada,   a   fluencia   do   prazo   sera   interrompida,   reiniciando-se   a
contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas,
4.6.  Depois de verificada  a  medi€ao  e todas as  providencias  necessarias,  a  Secretaria  de  Obras  e  Servicos
Ptiblicos providenciar5 o envio para o devido pagamento.
4.7.  Cabera  a  Secretaria  de  Obras  e Servicos  Pthblicos,  a  seu  criterio,  determinar o formul5rio  padrao  das

medic6es resultantes da execu€ao dos servi€os objeto do contrato.
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PRC)JETO  DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO  E CONSERVACAO  DO SISTEMA VIARIO  NA SEDE  DO  MUNIcl'PI0

DE CAL¢ADO -PE.

CASOS 0MISSOS

Os casos eventualmente omissos nestas especificag6es, serao  resolvidos  pela fiscaliza§ao,  recomendando-

os quando necessario, ao Diretor de Departamento.

DISPOSIC6ES GERAIS

•      Mobilizar  e  desmobilizar  mao-de-obra  e  equipamentos  especializados  para  execu€5o  das  obras  e

servicos;

•      Realizar todos os Servicos T6cnicos  Profissionais  Especializados listados na  Planilha de Servigos e de

acordo  com  as  especifica€6es  descritas  no  caderno  de  Especifica§6es  Tecnicas  apresentado  no

Projeto  Execut:vo;

®     Executar,  com  o  emprego de  mao-de-obra apropriada, fornecendo  material  adequado e utilizando

os  equipamentos  mais  indicados,  todas  as  obras  e  servicos  de  engenharia  listados  na  Planilha  de

Servicos da  licitac2io;

•     Cabers  a  Contratada  apresentar,  nos  locais  e  nos  hor5rios  de  trabalhos,  o  operario  devidamente

uniformizado,  providenciando equipamentos e veiculos suficientes  para a realizag5o dos servi¢os e

PRINCIPALMENTE  EQUIPAMENTO  DE  PROTE¢AO  INDIVIDUAL (Epl)  ADEQUADO.

•      Impostos e encargos sociaistrabalhistas em geral;

•     Despesas referentes as importac6es de materiais e equipamentos; e

•     Limpezadaobra

•     A obra s6sera dada com entregue ap6s inspe¢aofinal da FISCALIZACAO.
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PROJET0 DE ENGENHARIA PARA MANUTENcho  E  CONSERVAcho DO SISTEMA VIARIO  NA SEDE DO MUNIC/Plo

DE CALFADO -PE.

5.  PECAS OR¢AMENTARIAS (ANEXOS)

Contem o custo estimativo maximo global clo empreendimento, cujos serv.icos e

atividades considerados estao em conformidade com os pre€os praticados na  localidade, sendo

pesquisada  preferencialmente  a tabela  de  precos  SINAPI JULHO/2021,  EMLURB JUL2018 sendo
adotado   urn   B.D.I.   (Bonificacao   e   Despesas   lndiretas)   de   25.71%,   considerando   o   regime
tribut5rio desonerado.

No  valor  global  apresentado  estao  incluidos  todos  os  custos  decorrentes  de
mao-derobra,  encargos  sociais,   mater.iais  de  construg5o,   equipamentos,  transportes,  fretes,
taxas  e  impostos;  nao cabendo  nenhum  anus  adicional  para  a  conclusao  das  obras.  Os  precos

praticados refletem a realidade do mercado local, podendo ser aferidos em conformidade com a
NBR  12.271 da ABNT.
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Relat6rio Fotografico
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DE CALCADO -PE.
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coMPoS19AO

F.LACA DE OBRA EM CHAF'A I)E ACO OALVANIZADO m21

unld. Coef.

Prco (RS)
unitano Total L'nit£,lo

lNSUMO 4417
SAf}RAFO DE MADEIRA NAC) APARELHADA .2,5 X 7-CM,  MACARANDUB^ ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

M I.0000 4.0800 4,08f2EGIAO

'NSUMO 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA .7.5 X 7.5. CM (3 X 3 ") PINUS.  MISTA OU EQUIVALENTE DA

M 4,0000 11.21 cO 44.84REGIAO

!NSUMO 4813 PLACA DE C)BF}A (PARA CONSTRUCAO CML) EM CHAPA GALVAI`llzADA 'N. 22`. ADESIVADA. DE .2,0 X 1.125. M

M2 1,0000 225,0000 225,00
lNSUMO 5075 PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA t8 X 30 (2 3/4 X 10)

KG 0, 1 1 00 24,92cO 2,74
COMPOSICAC) 88262 CARPINTEIFic) DE FORMAS C,OM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000 19,1200 1 9, 1 2
COMPctslcAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES

H 2,0000 15,5700 31.14

COMPOSICAO 94962 CON9RETO MAGF}O PARA LASTRO, Tf`A9014.5 4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIN BRITA  1)   -PREPARO

0 0100 310 3100 IMECANico COM BETONEiRA 400 L  AF  07noi6 M3 3.10330.02

comiapslcAo REcOMposicAO i]E pAviMENTO EM pARALELEplpEcOs. REjuNTAMENTO com AROAmAssA, com RRAPROvEiTAMENTO DOsPARALELEPIPEDO§.PARA0FECIIAMENtoDEVALAS-lNCLuSORETIRAOAEcOI.cOACAO00MATERIAL.AF_12/2020
M22

Unid. Coot.

preeo 'RS)

LlnH±r[o Total Unmarle
lNSUMO COTACAO AREIA GROSSA - POSTO JAZIDM=ORNECEDOR (RETIRADO RA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0. 1 1 40000 55,0000 6,27
COMPOSICAO 883 1 6 SERVENTE COM ENCARGOS COMF'LEMENTAF}ES

tl 1,9013000 15.57 29,60
COMPOSICAO 88628

ARGAMASSA TRA901  3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COMBETONEIRA400LAF08/2019

M3 0.0204000 465.04 9,48
COMPCXSICAO 91277 PLACA VIBRATORIA RE\/ERSIVEL COM MOTOQ 4 TEMPOS A GASOLINA,  FOR¢A CENTRIFUGA DE 25 KN (2500KGF).POTENCIA5.5CV-CHPDIURNO.AF08/Z015P

CHP 0,0113000 9,44 0.10

COMPOSICAO 91278 lACA VIBRATOF`IA RE\/ERSIVEL COM MOTOF} 4 TEMPOS A GASOLINA  FOR9A CENTRIFUGA DE 25 KN (2500KGF\_POTENCIA55CV-CHIDIURNOAFOw2015

0 46400cO 052 .CHL, 0,2445.¢9

COMPOSICAO REcoMposicAoDEpAv]MENToEMpARALELEpfpEDes,REJUNTAMEN1.oCoMAR¢ARASSA,CompARALELEplpEDOs,pARA0FECHAMENTOOEvALAs-iNci.usORETiRADAEcOLOcAeAO00
REAPROVEITAMENTO DOSMATERiAI.,AFi2mao

M23

lN§UMO CyoITAIofA AREIAMEDIA    POSTO
un!d. Coef.

Pnap (RS)
unitdrio55,0000 Total unftano0,388,67

CAO -                    JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADC) NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)
M3 0.00700cO

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,4490000 19,32

coMpcrsicAo 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,4490Ou 15.57 6,99

CC)MPOSICAO S8629 ARGAMASSA TRAC0  1  3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA).  PREPARo MANUAL  AF_o8rmig

M3 0,0010000 514,67 0,51

1e,55





BDl={[(1+AC/100+S/100+R/100+G/100)x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)I-1}x100

Declaro serem verdadeiras as informag6es
municipio de

referentes ao percentual do lss praticado pelo
CALCADO/PE , conforme legisla§5o tributariamunicipal.

Declaro serem verdadeiras as informaeoes referentes aos demais percentuais praticados pelo
municipio de CALCADO/PE , na composicao do BDl, em conformidade com o Ac6rdao 2622/2013 -

TCU.
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RELAT6RIO  FOTOGRAFICO  REFERENTE  AS  DIVERSAS
RUAS  NECESSARIAS  DE  MANUTENCAO,  NA  SEDE  DO
MUNICIPIO DE  CALCADO-PE.
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As seguintes figuras, sao referente as diversas ruas da sede do municipio de Calgado - PE
necessarias a manutengao:
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