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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA 
 

 
 

I- GENERALIDADES 
 
1- Estas especificações têm como objetivo estabelecer normas e condições 

para a execução dos serviços de Implementação de obras de arte no Canal Central de 
Pau D’Arco, no município de Pau D´arco – Pará, compreendendo o fornecimento e 
aplicação de materiais, emprego de mão de obra com leis sociais, utilização de 
equipamentos, pagamento de impostos e taxas, bem como o custeio de todas as despesas 
necessárias a completa execução dos trabalhos pela empresa Contratada. 

2- Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações, no que forem 
aplicados: 

a) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de 
execução de serviços em imóveis públicos. 

b) O Artigo dezesseis da Lei Federal n° 5.194/66, que determina a colocação 
de Placa de Obra, conforme a orientação do CREA. 

c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT. 
d) Os regulamentos, as especificações e as recomendações da REDE CELPA 

e do CORPO DE BOMBEIROS do Pará. 
e) As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. 
f) As Normas de procedimentos operacionais do P.B.Q.P. e do Pará-Obras. 
g) As Normas Brasileiras da ABNT. 
 
3- As empresas Interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar, 

em companhia de um credenciado da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU 
D´ARCO, o local onde os serviços serão executados, antes de apresentarem suas 
propostas, para que verifiquem a situação real no que será realizado, observando as 
suas particularidades, bem como quando o abastecimento de energia elétrica e água. 

4- A Contratada será responsável pelo Contrato de Seguro para Acidentes 
de Trabalho e danos a terceiros, firmado entre a mesma e companhia idônea.  

5- Quando existirem, todos os projetos básicos, complementares, especiais 
e executivos serão de responsabilidade da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU 
D´ARCO.  

6- A Contratada assumira inteira reponsabilidade pela resistência e 
estabilidade, de tudo o que executar como serviço. 

 
 
 
II- DISPOSIÇÕES GERAIS 
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1- VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES 
Compete à firma empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação, de 

toda a documentação técnica fornecida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU 
D´ARCO, bem como, providenciar os registros dos mesmos nos órgãos competentes, 
quando determinado por lei. Para efeito de interpretação quando a divergências entre as 
especificações e os eventuais projetos, prevalecerão estes. Caso surjam duvidas, caberá a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO esclarecer. 

Com relação aos serviços referidos nestas Especificações Técnicas, quando não 
ficar tudo completamente explicado, e que sejam utilizados as expressões “indicado”, 
“definido”, “determinado”, terão esclarecimentos nos anexos, quando existirem, como 
Projetos, Detalhes, Croquis, Desenhos, Planilhas, Relatórios, Laudos, etc., ou conforme a 
Fiscalização. 

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentação fornecida pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO, servirá também para esclarecimentos, 
em todos os itens de serviços, através das indicações de características, dimensões, 
unidades, quantidades e detalhes nela contidas. 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente 
da Planilha de Quantidades, deverá ser considerado nas composições de custos dos 
mesmos. 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que, todos os casos de 
caracterização de matérias ou equipamentos por determinada marca, fica subtendida 
a alternativa “ou similar”, a juízo da fiscalização. 

 
2- OCORRÊNCIA E CONTROLE 
 
A empreiteira ficara obrigada a manter, no local dos serviços, um Livro Diário, 

destinado a anotações pela Contratada sobre andamento dos mesmos, bem como 
observações a serem feitas pela Fiscalização. 

A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços, 
de acordo com a Fiscalização, deverá apresentar o “As Built”, através de documentos que 
se tomem necessários, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc. 

 
3- MATERIAIS A EMPREGAR 
A utilização e todos os materiais deverão ser fiéis as prescrições, normas e métodos, 

estabelecidos pelos seus fabricantes. 
O emprego de qualquer material estará sujeito a previa aprovação da Fiscalização. 
A empreiteira será obrigada a mandar retirar do local todo o material que tenha sido 

impugnado pelo Fiscal, dentro do prazo estipulado, o que será devidamente registrado no 
Livro Diário, especialmente se algo foi aplicado sem aprovação da Fiscalização. 

 
4- FISCALIZAÇÃO 
A Fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D´ARCO. 
Compete ao Fiscal verificar o andamento dos serviços, e elaborar relatórios e outros 

elementos informativos. 
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O responsável pela Fiscalização respeitará rigorosamente toda a documentação 
técnica relativa aos serviços, devendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU 
D´ARCO ser consultada quando da necessidade de qualquer modificação. 

 
5- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO  
Toda comunicação e toda solicitação deverão ser registrado no Livro Diário de 

obra, e quando necessário através de Oficio ou Memorando. 
 
6- PRONTO SOCORRO 
A empreiteira deverá manter, no local dos serviços, um serviço de Pronto Socorro 

para atendimento de todos que venham a sofrer acidentes no Canteiro. 
 
7- ADMINSTRAÇÃO LOCAL  
A Contratada deverá manter na direção dos serviços um preposto seu, com 

conhecimento técnicos que permitam a execução com perfeição dos serviços.  
A Contratada deverá comunicar com antecedência, à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PAU D´ARCO, o nome do responsável técnico pelos serviços, com 
suas prerrogativas profissionais. 

A PREFEITURA MUNICIAL DE PAU D´ARCO fica no direito de exigir a 
substituição de todo e qualquer profissional em atividade no local, no decorrer dos serviços, 
caso o mesmo não demonstre suficiente pericia nos trabalhos, ou disposição em executar 
as ordens da Fiscalização. 

Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá ser especializada, será obrigatória a 
utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) apropriados a cada caso visando 
a melhor segurança de todos. Além do uso de crachás de identificação, desde que não 
atrapalhem os seus desempenhos nem coloquem em risco os seus usuários. 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao 
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 
- Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s 

referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termo da Lei n° 6496-77 
num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 

-Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos a legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao 
pessoal alocado para os serviços, objeto do contrato. 

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo 
dos serviços. 

- A vigilância do local deverá ser ininterrupta, por conta da Contratada, até a 
conclusão definitiva dos serviços, com a assinatura do Termo de Entrega e Recebimento. 

- Compete à Fiscalização, junto à empreiteira, em caso de inexistência ou 
omissão de projetos, fazer a indicação e proceder as definições necessárias para a 
execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores etc. 

 
8- LIMPEZA 
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Permanentemente deverá ser executada a limpeza do local dos serviços, para evitar 
a acumulação de restos de matérias no canteiro, bem como, periodicamente, todo o entulho 
proveniente da limpeza deve ser removido para fora do canteiro, e colocado em local 
conveniente.  

 
9- EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS. 
Competem a Contratada providenciar todos os equipamentos, andaimes, 

maquinários e ferramentas, necessários ao bom andamento e execução dos serviços, até a 
sua conclusão. 

Quando houver necessidade da utilização de agregados, eles serão estocados em 
silos previamente preparados, com piso em tabuas de madeira forte.  

10- LICENÇAS E TAXAS DA OBRA 
A Contratada será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao inicio dos 

serviços, bem como o pagamento de todas as taxas e emolumentos. 
 
III- SERVIÇOS 
 

a. Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 

i. Sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme 
Normas de Segurança para Trabalhos em Rodovias do DNIT; 

ii. Sem o devido licenciamento/autorização ambiental; 
iii. Sem a marcação topográfica do local, representada por estacas de 

referência, a cada 5,00 m, da linha de locação da obra e 
indicações de cotas vermelhas de escavação, respeitadas as 
declividades longitudinais e transversais indicadas em projeto; 

iv. Em dias de chuva. 
 

b. Os dispositivos abrangidos nesta especificação devem ser executados de 
acordo com as indicações do projeto no que diz respeito à localização, às 
dimensões e aos demais elementos geométricos. 

c. CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA -A contratada fica obrigada a 
apresentar mensalmente Laudo Técnico de Controle Tecnológico da obra, 
e apensado a ele virão os resultados dos ensaios realizados em cada etapa 
dos serviços conforme exigências normativas da ABNT e do DNIT. Os 
custos dos ensaios tecnológicos, por estarem costumeiramente embutidos 
nos preços dos serviços contratados não necessitam compor a planilha 
orçamentaria obrigatoriamente. 

 
1.0 - SERVIÇOS INICIAS  

 
1.1- SERVIÇOS TOPOGRAFICOS 
 
A CONTRATANTE deverá utilizar-se de equipamentos topográficos ou outros 

equipamentos adequados ao perfeito levantamento para a elaboração final dos projetos e 
greides, bem como para a locação e execução dos serviços de acordo com as locações e os 
níveis estabelecidos nos projetos. 
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1.2- LOCAÇÃO 
As locações serão realizadas a trena, será global e sobre um ou mais quadros de 

madeira, que envolvam o perímetro da obra e obedecerão rigorosamente o projeto e suas 
cotas de níveis.  

Será de responsabilidade da Contratada e verificação do RN e alinhamento geral de 
acordo com o projeto. 

A empreiteira não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação 
pela Fiscalização. A provação não desobriga a Contratada de responsabilidade pela 
locação da obra.  

 
1.3- PLACA DA OBRA 
Em local indicado pela Fiscalização, deverá ser colocada a placa da Obra (2,00m x 

3,00m), constituída de lona com plotagem gráfica, e estrutura com régua de madeira 
aparelhada de 3” x 1”, obedecendo o modelo fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAU D´ARCO, que objetiva a exposição de informações. 

Ao termino dos serviços, a Contratada se obriga a retirar a placa da obra, tão logo 
seja solicitado pela Fiscalização. 

 
1.4- BARREIRA DE SINALIZAÇÃO 
 
Nas vias em construção deverá ser colocada Barreira de sinalização tipo III de 

direcionamento ou bloqueio, de solo, simples, com plotagem gráfica, e estrutura com régua 
de madeira aparelhada de 3” x 1”, de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de 
Trânsito. 

Ao termino dos serviços, a Contratada se obriga a retirar as placas da obra, tão logo 
seja solicitado pela Fiscalização. 

 
1.5- EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE 

FORMAS 
Define-se cimbramento o conjunto de elementos-suporte que garantem o apoio 

consistente, indeformável, resistente às intempéries, às cargas de peso próprio do concreto 
e das formas, inclusive às cargas decorrentes da movimentação operacional, de modo a 
garantir total segurança durante as operações de concretagem das unidades estruturais. 

Os materiais devem obedecer aos requisitos da NBR 14931(1). Os escoramentos 
podem ser metálicos, de madeira ou mistos. A seleção do tipo fica a critério da contratada, 
desde que não especificado no projeto, e deve ser de conhecimento da fiscalização. 
Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para exploração. 

O terreno de apoio deve ser cuidadosamente analisado, deve possuir condições de 
suporte adequadas, capaz de não promover recalques diferenciais que prejudiquem a 
estabilidade e a estética da peça a concretar. A regularização do terreno faz parte destes 
serviços. Os escoramentos devem ser suficientemente bem fixados, encunhados, 
contraventados e apoiados, a fim de evitar deslocamentos ou desabamentos por choques ou 
recalques. É fundamental a garantia de estabilidade, resistência e rigidez, do conjunto de 
elementos estruturais que constituem o cimbramento: montantes, travamentos, dispositivos 
vinculares, passadiços operacionais para trânsito e transporte de materiais além de acessos 
em geral. O cimbramento deve ter sua capacidade portante e funcional garantida pela 
contratada. A fiscalização deve ter conhecimento do projeto de cimbramento apresentado 
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e, na hipótese de existirem suspeitas quanto à sua eficácia, deve submetê-lo ao projetista 
para análise. O cimbramento deve ser projetado de modo a não sofrer deformações 
prejudiciais ao formato da estrutura, causar esforços não previstos no concreto, quando 
submetido à ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que 
possam atuar durante a execução da estrutura de concreto. No projeto do cimbramento 
devem ser consideradas a deformação e flambagem dos materiais e as vibrações a que o 
escoramento está sujeito. 

Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser contraventados. Nos 
casos normais os prazos mínimos para remoção das formas e escoramentos são os 
seguintes: 

 - faces laterais das formas: 1 dia;  
- faces inferiores, desde que hajam pontaletes bem encunhados e espaçados a cada 

2 m: 14 dias;  
- faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.  
Não havendo disponibilidade de resultados dos ensaios de resistência do concreto, 

o prazo para a sua remoção é de no mínimo 21 dias. A diminuição do prazo normal mínimo 
indicado, só pode ser realizada mediante prévia autorização da fiscalização, levando em 
consideração as especificações do projeto quanto ao módulo de elasticidade, resistência à 
compressão axial e retração do concreto. A remoção do escoramento deve ser iniciada pelo 
seu afrouxamento, através da retirada das cunhas de madeira, evitando-se choques ou 
impactos violentos na peça de concreto e, salvo indicação em contrário, de modo a haver 
aumento gradativo do vão, ou seja, do meio do vão em direção aos apoios e da extremidade 
dos balanços para os apoios. O material resultante da remoção do escoramento, não sendo 
reaproveitado, deve ser removido das proximidades da obra, de forma a preservar as 
condições ambientais e não ser conduzido a cursos d’água. 

 
1.6- CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS 

ARBUSTOS 
 
Será procedida uma limpeza manual do terreno, com a remoção da camada vegetal. 
 

1.7- RETIRADA DE BUEIROS 
Os serviços de retiradas de bueiros deverão ser executados de forma que as manilhas 

possam ser reaproveitadas pela secretaria de obras de Pau d’Arco. 
 
 

2.0–MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
A CONTRATADA deverá proceder à mobilização de equipamentos, instalações e 

mão-de-obra em quantidade suficiente para a execução da obra nos prazos determinados e 
com a qualidade e segurança adequadas. Os equipamentos mobilizados deverão dispor de 
condições mecânicas, capacidade e número de unidades que permitam executar os serviços 
previstos, nos prazos previstos com segurança e qualidade requerida. A FISCALIZAÇÃO 
poderá exigir a substituição de qualquer equipamento e instalação que não desempenhe em 
condições operacionais seguras, como também a inclusão de outros tipos de equipamentos 
para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condições locais assim o exigirem. 

Ao final da obra a Contratada devera proceder à desmobilização dos equipamentos. 
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3.0 -ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
A contratada deverá manter engenheiro civil que faça parte do quadro de 

funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra. 
A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, 

caso julgue necessário.  
Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada 

procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia da fatura. 
Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença medica, etc.) a 

Contratada deverá providenciar substituto durante o período. 
O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO 

solicitar. 
 

4.0- OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 
A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da 

Contratada, por sua resistência e estabilidade. 
 
4.1- BUEIRO CELULAR 
Os bueiros celulares de concreto devem ser locados de acordo com os elementos 
especificados no projeto. 
 

 Material 
a) O concreto usado para a execução dos bueiros deve ser confeccionado de 

acordo com o prescrito na NBR 12654 e NBR 12655 e outras normas vigentes no 
DENIT, devendo ser dosado experimentalmente para a resistência à compressão 
(fckmin), aos 28 dias, de 25 MPa, conforme indicado no projeto específico. 

b) Para a implantação dos bueiros é necessário a uniformização das condições 
de resistência das fundações conseguida com a execução da camada preparatória de 
embasamento, utilizando concreto magro recomendado no projeto. 

c) Para o revestimento do fundo da canalização deve ser utilizada argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, em massa, alisada à desempenadeira. 

d) O aço utilizado nas armaduras deve ser de classe CA-50-A ou CA-50-B, de 
acordo com indicações do projeto estrutural. 

 

 Equipamento 
Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser 

necessários para a execução satisfatória dos serviços. Os equipamentos básicos 
necessários à execução compreendem: 

 Guincho ou caminhão com grua ou “Munck”; 
 Caminhão de carroceria fixa ou basculante; 
 Betoneira ou caminhão betoneira; 
 Retroescavadeira ou valetadeira; 
 Pá carregadeira; 
 Depósito de água; 
 Carrinho de concretagem; 
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 Vibradores de placa ou de imersão; 
 Compactadores manuais ou mecânicos; 
 Ferramentas manuais. 
 

 Execução 
A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança 

da obra ou do serviço é da executante. 
 

A execução dos bueiros celulares compreende as etapas a seguir descritas. 

 Locação da obra: a locação da obra deve ser efetuada de acordo com os 
elementos especificados no projeto, implantando-se piquetes espaçados de 5,00 m, 
nivelados de forma a permitir a determinação dos volumes de escavação. Os elementos 
de projeto (estaca do eixo, esconsidade, comprimento e cotas) podem sofrer pequenos 
ajustamentos de campo. A declividade longitudinal da obra deve ser contínua. 

 No caso de deslocamento do eixo do bueiro do talvegue natural, executar o 
preenchimento da vala com pedra de mão ou rachão para proporcionar o fluxo das águas 
de infiltração ou remanescentes da canalização efetuada. 

 

 Escavação: os serviços de escavação necessários à execução da obra podem 
ser executados manual ou mecanicamente, devendo ser prevista uma largura adicional 
de 50 cm, para cada lado do corpo. Devem ser observados os seguintes aspectos: 

 A escavação deve ser executada de forma a garantir a segurança dos 
operários envolvidos; 

 O curso d’água deve ser desviado, quando necessário; 
 Onde houver necessidade de aterros para se atingir a cota de execução 

do lastro, estes devem ser executados com material de boa qualidade e compactados em 
camadas de no máximo 15 cm. 

 

 Lastro: concluída a escavação das trincheiras, deve ser efetuada a 
compactação da superfície resultante e as irregularidades remanescentes eliminadas, 
mediante a execução de um lastro de concreto magro, com espessura da ordem de 10 
cm, aplicado em camada contínua em toda a área abrangida pelo corpo e pela soleira 
das bocas, mais um excesso lateral de 15 cm para cada lado. Nas situações em que a 
resistência do terreno de fundação for inferior à tensão admissível sob a obra prevista, 
deve ser indicada solução especial que assegure adequada condição de apoio para a 
estrutura, como por exemplo, a substituição de parte do material do terreno de fundação 
por material de maior resistência. 

 

 Laje inferior, calçadas e vigas inferiores: esta etapa executiva compreende 
as seguintes atividades: 

 

 Execução das fôrmas da viga inferior das bocas, das laterais externas 
das bocas e do corpo; 

 Montagem da armadura da viga inferior, da calçada da boca e da laje 
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inferior do corpo do bueiro, inclusive a porção da armadura vertical embutida na laje 
inferior; 

 Preparo e instalação da junta de dilatação; 
 Umedecimento das fôrmas, concretagem até a altura da mísula inferior 

e consequente vibração mecânica do concreto. 
 

 Paredes verticais e alas: esta etapa executiva compreende as seguintes atividades: 
 

 Execução das fôrmas internas do corpo e das alas, com respectivo 
escoramento;  

 Montagem da armadura das alas e das paredes, até a altura das mísulas 
superiores; 

 Umedecimento das fôrmas, concretagem e vibração mecânica do concreto. 

 

 Laje e vigas superiores: esta etapa executiva compreende as seguintes atividades: 
 

 Execução das fôrmas, com os respectivos escoramentos; h.2) montagem da 
armadura; 

 Instalação da junta de dilatação, quando prevista; 
 Umedecimento das fôrmas, concretagem e vibração mecânica do concreto. 
 

 Desformagem: deve ser executada a retirada dos escoramentos e fôrmas, 
após o período mínimo de 3 dias, obedecendo aos critérios e cuidados inerentes a este 
tipo de serviço. 

 

 Acabamento: concluída a execução do corpo e das bocas, deve ser efetuado 
o revestimento da laje de fundo do corpo, utilizando-se argamassa cimento-areia, traço 
1:3. 

 Reaterro: após o período de cura do concreto do bueiro celular, deve-se 
proceder à operação de reaterro. O material para o reaterro pode ser o próprio escavado, se 
este for de boa qualidade ou material especialmente selecionado, importado de 
empréstimos de terraplenagem. A compactação deste material deve ser executada em 
camadas de no máximo 20 cm, por meio de "sapos mecânicos" ou placas vibratórias. Deve-
se tomar a precaução de compactar com o máximo cuidado junto às paredes do corpo do 
bueiro e de levar a compactação sempre ao mesmo nível, de cada lado da obra. Esta 
operação deve prosseguir até se atingir uma espessura de 100 cm acima da laje superior do 
corpo de bueiro. 
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5 –SERVIÇOS FINAIS E ENTREGA DA OBRA 
 
5.1 – LIMPEZA FINAL DA OBRA 
Os serviços serão entregues totalmente acabados, com a limpeza geral do local, 

inclusive dos aparelhos e acessórios, e com a eliminação de todos os entulhos.  
  
  

 RECEBIMENTO DA OBRA 
 
Ao concluir todos os serviços a Contratada encaminhará Oficio a Contratante 

informando da conclusão das obras para que, em comissão com representantes das mesmas 
possam promover vistoria das obras e mediante a aprovação dos serviços executados será 
elaborado circunstanciado Relatório de Fiscalização de Obras e expedido Termo de 
Recebimento Provisório de Obras. 

Fica condicionado, dentro do prazo de 6 (seis) meses, todo e qualquer defeito ou 
falha construtiva, constatado pela CONTRATANTE deverá a CONTRATADA efetuar sua 
recuperação, sem ônus à Instituição. 

Para celebração do Termo de Recebimento Definitivo das Obras será observado o 
que conta na lei 8.666/93, em sua versão modificada pela lei N.º 8.883/94. 

   
 
 
 
Pau D’Arco, 14 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

      Aline E. Hannemann 
Engª Civil 
CREA-RNP: 150.100.541-3 
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