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MEMORIAL DESCRITIVO 
OBRA: MAPP5OB8-PAVIMENTAAOEM PEDRATOSCA NO MUNICIPIO DATA: 0510112022 	 801:2703% 

ARNEIFWZ DESCRIcAO MAPP 5088 PAVIMENTAçAO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO 
DE MNEIROZ - DIVERSAS RUAS 

SEOIFRA 	021.1 COM DESCNERAQAO 	8385% 	4776% 	05/2021 

COMPOSIçOES PROPRIAS 	000% 	030% LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIR0Z 

1. sERvlços PRELIMINARES 

Correrao por conta exclusiva da Empreiteira a execução e todas as despesas corn as instalacOes provisOrias das 
obras, tais como: 

-Placas do CREA, SEMACE e Prefeitura; 
-Abertura a conservação de caminhos a acessos; 
-Máquinas, equipamentos a ferramentas necessárias a execucáo dos services: 
-Barracoes para depOsitos a alojamentos; 
-lnstalaçOes provisOrias de ãgua, esgoto, luz, força, telefone, e tOgica; 
-Refeitorios, sanitérios, chuveiros; 

frwo 

Correrao igualmente por conta da empreiteira, outras despesas de caréter geral cu legal que incidam 
sobre o custo das obras e serviços, tais como: 

-Despesas administrativas da obra; 
-Consumos mensais de água, energia eletrica e telefone; 
-Transportes infernos a externos; 
-Extintores de incéndlo e seguros; 
-Despesas diversas tais como materials de escritérlo e de limpeza da obra; 
-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras. 
-Vigias, serventes pars arrurnaçào e limpeza periOdica da obra, guincheiro (se requerido), etc; 
-EPI's; 

Todas as instalaçOes que compOem o canteiro de obras deverâo set-  mantidas em permanente estado de limpeza, 
higiene e conservação. A empreiteira tomará todas as precauçOes e cuidados no sentido de garantir a estabilidade 
de prédios vizinhos, canalizaçöes a redes que possam ser atingidas, pavimentaçao das areas adjacentes e outras 
propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execuçâo de todas as etapas da obra. 
Fazem parte integrante deste Caderno de Encargos, independentemente de transcriçäo, todas as Normas (NB's) da 
A.B.N.T. relacionadas corn os trabalhos a serviços abrangidos por esta especiflcação, assirn como Os que 
constituem objeto do correspondente Contrato elou ainda, constantes da sua correspondente Planilha 
Orçamentaria. Servicos mais especificos a particulares, porventura não descritos nesta Especificaçao, serâo 
fornecidos em anexo. Serão obedecidas todas as recomendacOes, corn relaçao a segurança do trabaiho, contidas 
na Norma Regulamentar NR-18, portsria 3.214, de 08-06-78, do MinistOrio do Trabalho, publicada no DOU de 06-
07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma qua venha a substitui-la ou modificá-la. 
Em caso de dUvida ou divergéncia na interpretação dos projetos e estas Especiticaçoes, primeiramente, deveré ear 
consultada a Fiscatização. Em caso de divergéncia entre as EspecificacOes deste e as Especificaçaes do Projeto, 
prevalecerao as do prirneiro. Qualquer divergéncia entre a Planilha Orçamentária a as EspecificaçOes deste 
Caderno de Encargos, prevateceráo estas ültimas. Em caso de divergencia entre qualquer urn destes elementos 
citados e o contrato prevalecerá este Ultimo. 
Os serviços a serern executados deverão obedecer rigorosamente as nomias a documentos abaixo, aplicáveis 
direta ou indiretamente as obras pUblicas: 

a)Decreto n° 5.296/04; 
b)NBR 9050:2004; 
c)Dernais normas da ABNT; 
d)Normas Regutamentadoras do MinistOrio do Trabaiho e Emprego; 
e)Todas as disposiçoes legais da Uniâo, do Govemo do Estado e da Prefeitura de ArneirozlCe; 
f)Regulamentos das empresas concessionàrias locais; 
g)Edital de Iicitacâo da presente obra; 
h)Codigo Civil Brasileiro; 
i)Leis e ResoluçOes do CREA-CE e CONFEA; 
flPrescriçoes e recomendaçOes dos fabricantes dos materials a serem empregados na obra; 
k)Nomias internacionais consagradas, na auséncia de norrnas especificas da ABNT; a 
QPréticas SEAPE - Construçao, do Ministério do Orçarnento, Plsnejamento e Gestao. 

Todos os documentos acima descritos fazern parte integrante do presents Caderno de Encargos. 	7 
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DESCRIçA0 

____________ 
MAPPSO8S PAVIMENTAQAOEMPEDRATOSCANOMUNICTPIO4 
DE ARNEIROZ - DIVERSAS RUAS 

LOCAL; DIVERSAS LOCALIDADES 

CLIEN1I; G0VE'I0 MUNICIPAL DE ARNEIROZ 

o Contratado devera obter todas as licenças da obra e suas eventuais e necessárias renovaçOes, junto aos Orgäos 
cornpetentes. 
Em caso de dUvida ou divergencia na interpretaçâo dos projetos e estas EspecificaçOes, primeiramente, deverA ser 
consultada a autor do projeto, este emitirá relatório conciusivo para a Fiscalizaçao. Qualquer divergencia entre a 
Planitha Orçamentária e as EspecificacOes desta EspecificaçOes, prevalecerào estas ültimas. Em caso de 
divergéncia entre qualquer urn destes elementos citados e a contrato prevalecerá este Ultimo. Em caso de dUvida ou 
divergéncia entre quantidades orçadas ou serviços riâo inclusos em plantiha de orçamento, devera ser consultado 
antes do inicio destes serviços o tecnico responsavel pela elaboraço do orçamento este entäo emittrâ a 
fiscalizaçäo, se for o caso, relatorto conclusivo para a fiscalizaçao 
Para efeito de coleta de valores orçamentanos adotou-se a seguinte criterio 	

- 	 2 

a)Utihzaçao da tabeta de preços of'icial da SEINFRA 027.1 c/ desoneraçao 	 - 

b)Utilizando os Indices B01=27 ,03% e Leis Socials 83,85% 
c)Se adotado insurnos cotados a preço de mercado este corresponde a pesquisa realizada at&Q(seusJèiès cia 
elaboracâo da planllha correspondente. 

 

E de obrigacao da CONTRATADA fornecer aos fiscais, técnicos, operériose visitantes, durante a sus permanéncla 
no canteiro, Os equiparnentos de protecâo individual confomie descriminado na Norma Regulamentadora NR-18, 
portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministéria do Trabaiho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento), e 
posteriormente a quatquer outra Norma que venha a substituf-la ou modificé-la. Serâo de responsabilidade 
exclusiva do CONTRATADO, a aquisição e discipliriamento de utilizacão de Equipamentos de Proteçao Individual 
ou coletivo. A Fiscalizacâo podera interromper a execução de determinado serviço, caso se verifique o uso 
inadequado e/ou inexistente destes equipamentos. 

1.1. Cl 937 - PLACAS PADRAO DIE OSRA (11112) 

A placa padrão da obra seré do tipo banner nas dimensaes de 3,0 m  2,0 m, totalizando 6,0 m 2, de largura e 
espessura 0,3 mm, corn padrâo e modelo do govemo federal. Afixada em barrote de madeira 3" x 3", pintada corn 
esmalte sintético. 
A empresa também deverà instalar as suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas 
exigidas pela legislaçao e Orgãos fiscalizadores (CREA, SEMACE e etc.). A placa qua se torna obrigatOria por 
imposicflo da Iegislacão do CREA, deve ser tarnbém fixada, mas esta não e contemplada em planhlha, yisto esta ser 
componente do BDI da empresa e/ou despesas do técnico responsável. Segundo redaçao do ACORDAO 325-2007 
do TCU, este item nâo deve contemptar ern sua composição valor de BDI acrescido. 

2. TERRAPLENAGEM 

As obras de terraplenagem consistem na conformaçâo do terreno a geometria projetada. 0 objetivo é o de se obter 
uma infraestrutura firme e resistente 
sobre a qual se assentará o pavimento. 

2.1. C3232 - REC0NF0RMAcAOIPATROLAGEM DA PLATAFORMA (11112) 

A escavaçao terá o objetivo de provocar a abaulamento da plataforma da ma, declividade transversal simétrica 
proporcionando a maior eficiéncia no escoamento superficial das Aguas pluvials. 
As escavaçäes serâo executadas em profundidade de ate 0,20m adotando-se todas as providéncias e cuidados 
necessários a seguranca dos operédos, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes 
püblicas de água, esgoto, energia e telefone. 

3. PAvIMENTAçA0 

Antes de o assentamento ser iniciado, deve-se estabelecer as linhas de referéncia através de 
piquetes cravados no eixo da via e nas sar]etas, para que o pavimento fique corn a declividade 
transversal estabelecida no projeto. 
0 assentarnento devera progredir dos bordos para o eixo da via e as fiadas deverão ser 
retilineas e normais ao eixo, sendo as peças de cede fiada de larguras aproximadarnente iguais. 
As juntas de paralelepipedos de cada fiada devem ser altemadas em relaçâo as das fiadas 
vizinhas. 

Pay/na: 2 
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Os paralelepipedos, so serem cotocados sobre a colchâo de assentamento, deveráo ficar 
cerca do 1 cm acima do nivel, de forma qua sejam necessanas varias batidas corn a martelo d& 
calceteiro para assents-b no nivel definido 
Depois dos paralelepipedos assentados a parte superior das juntas em qualquer ponto, nâo 	 - 
deveraexcederal,Scm. 	 ,;•- 

3.1. C2896 - PAvIMENTAçA0 EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M)-- - 

Sobre colchão de arela grossa será executada a pavirnentação corn cubos de pedras nas dimensoesati  
Após assentarnento o pavimento será cornpactado mecanicarnente. As pedras deverão ter textura homogénea, 
isenta de fendas e alteracôes e corn condicôes satisfatorias de dureza e tenacidade. Deveré ser observado o 
caimento transversal (2%) do pavirnento para adequado escoarnento de Aguas piuvials; 

3.2. CO365 - BANQUETA! MEIO FlO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M) 

Deverá atender a NBR 9050:2004 — Acessibilidade, espacos a equipamentos urbanos. Os modelos a serem 
utilizados serâo de alerts e direcional, na cor cinza, dimensOes 40 X 40cm, espessura = 3 cm, aplicado sabre a 
lastro de concreto corn argarnassa de cirnento, cab e areia. 

MEDIDAS: 
Espessuras: 3 cm 
Larguras: 40 cm 
Comprimentos: 40 cm 

3.3. C0836 - CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3) 

Execucao de concreto manual, nào estrutural composto por argamassa de areia, brita e cimento, pars as sarjetas 
na dimensâo de 0,35 m de largura e 0,10 m de altura, devidarnente rejuntada cam a meio-flo. 

3.4. Cl 256 - EscAvAcAo MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3) 

ESCAvAcAO PARA COLOCAR AS MANILHAS 

4. SERVIcOS DIVERSOS 

Correrão por conta exciusiva da Empreiteira a execucào e todas as despesas corn as instalacOes provisórlas das 
obras, tais coma: 

-Placas do CREA, SEMACE e outras; 
-Abertura e conservaçäo de carriinhos e acessos; 
-Máquinas, equiparnentos e ferrarnentas necessárias a execução dos servicos; 
-BarracOes para depositos e alojarnentos; 
-lnstalacöes pravisárias de aqua, esgoto, luz, força, telefone, a lOgica; 
-RefeitOrios, sanitários, chuveiros; 

Correrão iguatmente par conta da empreiteira, autras despesas de caráter geral ou legal qua incidam diretamente 
sobre o custo das obras e serviços, tais como: 

-Despesas administrativas da obra; 
-Cansumos mensais de aqua, energia elétrica e telefone; 
-Transportes internos e extemos; 
-Extintares de incéndio e seguros; 
-Despesas diversas tais coma materials de escritOrio e de limpeza da obra; 
-Ensaias au testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras. 
-Vigias, serventes para arrurnaçâo e birnpeza periodica da obra, guincheiro (Se requerido), etc; 

-EPI's; 

Todas as instalaçóes qua compóem a canteiro de abras deverão ser mantidas em permanente estado de limpeza, 
higiene a canservacão. A empreiteira tomará todas as precaucOes e cuidados no sentido de garantir a estabilidade 
de prédias vizinhos, canalizaçOes e redes qua possam ser atingidas, pavimentacäa das areas adjacentes e outras 
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j propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execuçâo de todas as etapas da obra. 
Fazem parts integrante deste Caderno de Encargos, independentemente de transcriçâo, todas as Normas (Nda 
A B N T relacionadas corn os trabaihos e serviços abrangidos por eats especificaçâo assim coma os46è9 
constituem otjeto do correspondents Contrato elou ainda, constantes da sua correspondents pianhpt -' 	 - 
Orcamentaria. Servicos mais especificos e particulares, porventura näo descritos nests Especiflcaco'sr,_-' 
fornecidos em anexo. Serâo obedecidas todas as recomendaçOes, corn relaçao a segurança do trabalho, confides 
na Norma Regulamentar NR-18, portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06-
07-78 (Suplemento), e posteriormente a qualquer outra Norma que venha a substitul-la ou modifica-la. 
Em caso de dUvida ou divergéncia na interpretação dos projetos e estas EspecificacOes, primeiramente, deveré ser 
consultada a Eiscalização. Em caso de divergencia entre as EspeciflcaçOes deste e as EspeciflcaçOes do Projeto, 
prevalecerao as do prirneiro. Qualquer divergéricia entre a Planilha Orcameritária e as EspeciflcacOes deste 
Cademo de Encargos, prevalecerão estas iltimas. Em caso de divergencia entre qualquer urn destes elementos 
citados e o contrato prevalecerá este Ultimo. 
Os serviços a serern executados deverâo obedecer rigorosarnente as normas e documentos abaixo, aplicaveis 
direta ou indiretamente as obras pUblicas: 

a)Decreto n° 5.296104; 
b)NBR 9050:2004; 
c)Dernais normas da ABNT; 
d)Normas Regulamentadoras do Ministèrio do Trabalho e Emprego; 
e)Todas as disposicOes legais da Uniâo, do Govemo do Estado e da Cârnara; 
fReguIamentos das empresas concessionárias locals; 
g)Edital de licitaçao da presents obra; 
h)COdigo Civil Brasileiro; 
i)Leis e ResolucOes do CREA-CE e CONFEA; 
j)PrescricOes e recomendaçoes dos fabricantes dos rnateriais a serem empregados na obra; 
k)Nornias internacionais consagradas, na auséncia de norrnas especificas da ABNT; e 
l)Prâticas SEAPE - Construcáo, do Ministerio do Orçarnento, Planejamento e Gestao. 

Todos os documentos acirna descritos fazern parts integrante do presents Cademo de Encargos. 
0 Contratado deverá obter todas as licencas da obra e sues eventuais e necessaries renovaçOes, junto aos ôrgâoa 
competentes. 
Em caso de dUvida ou divergência na interpretaço dos projetos e estas EspecificaçOes, primeiramente, devera ser 
consultada o autor do projeto, este emitirá relatOrio conclusivo pars a Fiscalizaçâo. Qualquer divergéncia entre a 
Planilha Orçarnentária e as EspecificacOes desta EspeciflcaçOes, prevalecerao estas ültirnas. Em caso de 
divergéncia entre qualquer urn destes elementos citados e o contrato prevalecerá este Oltimo. Em caso S düvida ou 
divergéncia entre quantidades orcadas ou serviços não inclusos em planilha de orçamento, deverá ser consultado 
antes do inicio destes serviços, o técnico responsével pela elaboraçao do orçarnento, este entäo emitirá a 
fiscalização, se for o caso, relatoria conclusivo para a liscalizaçáo. 
Para efeito de coleta de valores orçarnentários adotou-se o seguinte critérlo: 

a)Utilizacao da tabela de preços ol9cial da SEINFRA CE 026.1 cf desoneração e SINAPI 02/2019 ci desoneraçao; 
b)Utilizando os indices: B13I=25,69% e Leis Socials 85,20%. 
c)Se adotado insurnos cotados a preco de mercado, este corresponds a pesquisa realizada ate 06(seis) meses da 
elaboracâo da planllha correspondents. 

E de obrigação da CONTRATADA fornecer sos fiscais, técnicos, operários e visitantes, durante a sua permanéncia 
no canteiro, os equipamentos de proteçâo individual conforme descriminado na Norma Regulamentadora NR-18, 
portaria 3.214, de 08-06-78, do Ministérlo do Trabalho, publicada no DOU de 06-07-78 (Suplemento), e 
posteriormente a qualquer outra Norma quo venha a substitui-la ou rnodificã-la. Serâo de responsabilidade 
exclusive do CONTRATADO, a aquisiçâo e disciplinamento de utilizacâo de Equipamentos de Proteçào Individual 
ou coletivo. A Fiscalizaçäo poderá interrornper a execuçäo de deterrninado serviço, caso se verifique o uso 
inadequado e/ou inexistente destes equipamentos. 

4.1. C3447 - UMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2) 

A marcação e locação da obra deverá ser realizada corn instrumentos de precisão, acompanhada pelo profissional 
responsével tecnico da Executante. 
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o Executante fará a locaçâo planimétrica e altimétrica da obra de acordo corn a planta de localizacâo fornecida pelo 
contratante, onde constaräo os pontos de referenda, a partir dos quais o serviço se referirá, ficando sob sua 
responsabilidade. 
o Executante deveré verificar criteriosamente as dimensaes, alinhamentos, recuos, afastamentos, ângulos a niveis 
do projeto em relaçâo as reals condicäes do focal. 
Qualquer divergencia entre Os dados do projeto e as condicôes do local deveré ser oticialmente comunicado a 
tiscalização por escrito, que em conjunto corn as autores do projeto tomarão as providéncias necessOrias. 
Concluida a locação da obra, esta deveré ser submetida a fiscalizacao para aprovaçâo. 
E de responsabilidade do Executante os problernas ou prejuizos causados por erro na localizacáo de qualquer 
elemento construtivo, mesmo apes a aprovaçâo da fiscalizaçao. 
A ocorréncia de erro na Iocacão da obra serà de responsabihdade exciusiva do Executante ao qual recairé a 
obrigaco de executar prontamente as demolicOes, modificaçôes e reposiçóes pertinentes, a juizo da fiscalizaçäo e 
por sua conta, nao justificando abonos por eventuais atrasos ocorridos no cronograma da obra. 

5. AOMINISTRAçAO DA OBRA 	
(Q>C 

5.1. ADM - ADMINIsTRAçA0 LOCAL DA OBRA (MES) 
	

:r 

Administracâo local da obra 
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ART OBRA / SERVIQ 

NO CE202209d4OT ,N 
I 

INICIAL 
f0 

RNP: 0619497173 	 - 

Registro 349486CE 	N. 
______ 2. Dados do Contrato 

Contratante: MUNICIPIO DL ARNEIROZ 	 CPF/CNPJ: 06.748.29710001-54 

PRA9A MERCADO 	 N°: SIN 

Camplernento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: ARNEIROZ 	 UF: CE 	 CEP: 63670000 

Contrato: Nan especificado 	 Celebrado em: 

Valor R$ 6.704,00 	 Tipo do contratante: Pessoa JIJridica de Direlto PUblico 

Açáo Institucional: NENHUMA - NAC OPTANTE 

- 3. Dodos do Obra(Servlço 

DISTRITO NOVO HORIZONTE 	 N°: SIN 

Complemento: 	 Balm: DISTRITO NOVO HORIZOTE 

Cidade: ARNEIROZ 	 UF: CE 	 CEP: 63670000 

Data de Inicio: 0310112022 	 Previsâo de término: 3010612022 	 Coordenadas Geogrificas: 4.116859, 49.944553 

Finalidade: Infraestrutura 	 COdigo: Nio Especlficado 

Proprietario: MUNICIPIO DL ARNEIROZ 	 CPF/CNPJ: 06.748.29710001-54 

______ 4. AtMdade tecnica 

14- Elabnração Quanddade Unidade 

80- Projeto > TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAçAO > #42.14 - 1,00 Un 
EM PEDRA PARAVIAS URBANAS 

80- Projeto> CONSTRUQAO CIVIL> EDIFICAçOES > DE ACESSIBILIDADE DL EDIFICAçAO> 1,00 Un 
#1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

80 - Pmjeto> cCN5TRUçA0 CIVIL > EDIFICAçOES> DE ACESSIBILIDADE DL EDIFICAQAO> 1,00 Un 
#1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

35 - Elaboracâo do orcamento > TRANSPORTES ' INFRAESTRUTURA URBANA > DL 1,00 Un 
pAVIMENTAAo '#4.2.1.4 - EM PEDRA PARA WAS URBANAS 

35 Elaboraçâo do oi-çsmento > CONSTRUçAO CIVIL' EDIFICAçOES > DL ACESSIBILIDADE DE 1.00 tin 
EDIFIcAçA0 > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

35- Elaboraçáo do orçamento> CCNSTRUQAO CIVIL> EDIFICAQbES > DL ACESSIBILIDADE DE 1,00 Un 
EDIFICAçAO '#1.1.3.2- PARA FINS COMERCIAIS 

18- Fiscalizaçao Quantidade Unidade 

60- Fiscalizaçéo de obra' TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DL PAVIMENTAçAO 1,00 Un 
> #4.2.14 - EM PEDRA PARA VIAS LJRBANAS 

60 - FiscalzaçSo de obra > CONSTRUçAO CIVIL> EDIFICAçOES> DE ACESSIBILIDADE DE 1.00 Un 

EDIFICAçA0 > #1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

60 - Fiscalização do obra > CONSTRUçAO CIVIL> EDIFICAçOES > DL ACESSIBILIDADE DL 1,00 Un 
EDIFICAçAO '#1.1.3.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

Após a conclUsao das atividades tècnicas 0 protissional dove proceder a baixa desta ART 

_____5. Observaçbes 

ELAB0RAçAO DE PROJETO, CRQAMENTO E FISCALIzAçAD DL PAVIMENTAçA0 EM PEDRA TOSCA- NOVO IIORIZONTE NO MUNICIPIO DL 
ARNEIROZ - CE. 

_______ 6. Declaraçöes 

- Declaro que estou cumprindo as regras do acessibilidade provides nas normas tecnicas do ABNT, no Iegislacâo especifice e no decreto n. 
5296/2004. 

- 7. Entidade do Clone 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

A autentirtdade dada ART pode ear verltcade em: htlpsi/crea-ce.sitac.com.brlpublioo/,  corn a chave: 82waY 
Impresso em: 10/0112022 as 15:40:18 por.,ip: 168.232.87.81 

VAeM.oeace.org.br 	faIeconoscooeeca.org.br 	 CREA-C E 
vesm,R,,aId. ralaiwl] Tel: (35)3453-5800 	Fax: (85) 3453-5804 

1 	

Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
AnotaçäodeResponsabilidadeT&nica - ART CREA-CE 

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearâ 

- 1. ResponsSvel Tétnico  

JULIANA SAMPAIO DO CARMO 

Titulo profissional: ENGENI-IEIRA CIVIL 



- 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadsiras as intormaçaes acima 

AgNEIROZ. 10 de JANEIRO de 2022 

Local 	 data 

JUUAMA SAMPAIO DO CARMO cpr:eaS.412.36z-es 

k%Z1,t 4'x% 
MUNICIP10 DE ABIWZ - CNPJ: 08.74529710001-M 

g. bformacöes 	 - 

LÀ 

Pigina m 

APetaGaodeResPQn,-ahthdadeTecfl!Ca 	CR E A CE Lei nO 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conseiho Regional de Engenharia e Agronornia do Ceari 

ART OBRA / SERVIcO 
NO CE20220917240 

INICIAL 

* A ART E véda sotnente quando quitada, medlante apresentao do compmvante do pagernento nu conferOncia no site do Cite. 

'0 comprovante de pagamento deverd set apensado pare comprovacao de quitaçSo 

10. Valor ____ 

Valor da ART: R$ 88,78 
	

Regisirada em: 1010112022 	Valor pago: R$88,78 	Nosso Numero: 8218060221 

- 

A aLtenhiddede tale ART pot servmfficada em: hR s//r4ta.cesltao.tn ,hr/publiGo/, come obeys: 82waY 
Impresso em: 10/01/2022Cc 15:-40:l8por , Ip: 168.232.81.61 

M.ofg.br 	leconostocteace.oittW 	 CREA-CE 
Tel: (85) 3453-5800 	Far (n)3453-5 


