PROJETO BÁSICO
1. Obra/Serviço:
Construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) – Porte I. Esta unidade será
construída em 01 pavimento em alvenaria, subdividido no projeto de
necessidades de espaços e de acordo com o programa de saúde da família.
2. Valor global máximo estimado da obra/Serviço:
R$ 491.013,74 (Quatrocentos e noventa e um mil e treze reais e setenta e quatro
centavos).

3. Prazo de execução:
O prazo de execução da obra é de 06 (seis) meses corridos, a partir da data da
ordem de serviço.
4. Local da obra:
A unidade será implantada na Alameda Altino Dutra, quadra 07, lote 12, Setor
Lucia Alice, Bela Vista de Goiás, em um lote de 450,00 m².
5. Memorial descritivo:
Memorial descritivo, mapas, normas técnicas encontram-se a disposição para
esclarecimento e duvidas no setor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura.
6. Projetos:
Todos os projetos serão fornecidos pela Prefeitura Municipal sendo eles:
A. Projeto arquitetônico;
B. Projeto de fundação;
C. Projeto de estrutura de concreto armado;
D. Projeto elétrico e SPDA;
E. Projeto hidrossanitário.
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7. Forma de Pagamento:
Através de BM (Boletim de Medição) e vistorias no local que serão
encaminhadas para Administração e liberadas por via DOC/TED/TEF.

Procedimento para solicitar medição:
1. A empresa contratada deve solicitar através de ofício e BM (do Eng.º da
empresa) junto ao protocolo da Prefeitura contratante;
2. Após o recebimento do protocolo, o Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal
terá o prazo de apuração e aprovação do BM de até 30 dias corridos e
somente será emitida a nota fiscal após a aprovação do Engº fiscal..

Bela Vista de Goiás, 20 de novembro de 2017.

_____________________________________
Abimael Silveira de Araújo
Engenheiro Civil
CREA 7850/D-GO
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