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Atenção: Os modelos a seguir são uma sugestão de preenchimento. Outras 
composições de “Nível de atuação – Atividade profissional – TOS” podem 
resultar na mesma descrição do serviço técnico contratado. 
 

Modelo 1) Objeto do contrato: Projeto e execução de uma edificação de 260, 25 
m2, com fundações do tipo microestaca. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Projeto Arquitetônico de edificação de alvenaria 260,25 m2 
Elaboração Projeto de sistema de água potável 260,25 m2 
Elaboração Projeto de instalação de sistema de esgoto 

sanitário 
260,25 m2 

Elaboração Projeto de sistema de redes de águas pluviais 260,25 m2 
Elaboração Projeto de estrutura de concreto armado 260,25 m2 
Elaboração Projeto de fundações profundas em microestaca 260,25 m2 
Elaboração Projeto de instalações elétricas em baixa tensão 

para fins residenciais 
260,25 m2 

Execução Execução de obra de edificação de alvenaria 260,25 m2 
Execução Execução de obra de sistema de água potável 260,25 m2 
Execução Execução de obra de instalação de sistema de esgoto 

sanitário 
260,25 m2 

Execução Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais 260,25 m2 
Execução Execução de obra de estrutura de concreto armado 260,25 m2 
Execução Execução de obra de fundações profundas em microestaca 260,25 m2 
Execução Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão 

para fins residenciais 
260,25 m2 

 
Observações: Projeto e execução de uma edificação nova. 

 

Modelo 2) Objeto do contrato: Coleta, transporte e destinação final de resíduos 
sólidos urbanos, com uma média de 500 toneladas por mês. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de coleta de resíduos sólidos domiciliares 
e de limpeza urbana 

500,00 t/mês 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de transporte de resíduos sólidos 
domiciliares e de limpeza urbana 

500,00 t/mês 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de sistema de esgoto/resíduos sólidos 
disposição final de resíduos sólidos 

500,00 t/mês 

 

Observações: Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos. 
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Modelo 3) Objeto do contrato: Reforma de piso, paredes, telhado, instalações 
elétricas e hidrossanitárias de uma edificação de alvenaria de 110 m2,  

Atividades técnicas na ART: 
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria 
 

110,00 m2 

Execução Execução de reforma de instalações elétricas em baixa tensão 
para fins residenciais 

110,00 m2 

Execução Execução de reforma de sistema de água potável 110,00 m2 
Execução Execução de reforma de instalação de sistema de esgoto 

sanitário 
110,00 m2 

 

Observações: Reforma de piso, paredes, telhado e instalações elétricas e hidrossanitárias da edificação. 

 

Modelo 4) Objeto do contrato: Elaboração do PPCI de uma edificação de 
alvenaria de 722,15 m2,  

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Projeto de prevenção e combate a incêndio e 
pânico 

722,15 m2 

 

Observações: Elaboração do PPCI. 

 

Modelo 5) Objeto do contrato: Obras de adequação da edificação, previstas no 
PPCI aprovado pelo Corpo de Bombeiros (edificação de alvenaria de 220 m2 e 
instalação de 5 extintores),  

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução de reforma de reforma de edificação de alvenaria 220,00 m2 
Execução Execução de serviço 

técnico 
de sinalização de emergência 
 

220,00 m2 

Execução Instalação de 
equipamentos 

de prevenção e combate a incêndio e 
pânico 

5 un 

 

Observações: Obras de adequação da edificação ao PPCI, com a instalação de 5 extintores de incêndio e sinalização 
de emergência. 

 

Modelo 6) Objeto do contrato: Regularização de uma edificação de alvenaria de 
150 m2 já concluída,  

Atividades técnicas na ART:  
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Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 
Elaboração Como construído - “As 

built” 
de edificação de alvenaria 150,00 m2 

Elaboração Laudo de edificação de alvenaria  150,00 m2 
Execução Vistoria de edificação de alvenaria  150,00 m2 

 

Observações: Regularização de uma edificação de alvenaria concluída. 

 

Modelo 7) Objeto do contrato: Regularização das fundações e acompanhamento 
do restante da obra (edificação de alvenaria de 110 m2 sendo construída. 
Informação: O profissional foi contratado com as fundações já concluídas e os 
demais itens em andamento. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Laudo de fundações profundas em microestaca 110 m2 
Execução Vistoria de fundações profundas em microestaca 110 m2 
Elaboração Projeto Arquitetônico de edificação de alvenaria 110 m2 
Elaboração Projeto de sistema de água potável 110 m2 
Elaboração Projeto de instalação de sistema de esgoto 

sanitário 
110 m2 

Elaboração Projeto de sistema de redes de águas pluviais 110 m2 
Elaboração Projeto de estrutura de concreto armado 110 m2 
Elaboração Projeto de instalações elétricas em baixa tensão 

para fins residenciais 
110 m2 

Execução Execução de obra de edificação de alvenaria 110 m2 
Execução Execução de obra de sistema de água potável 110 m2 
Execução Execução de obra de instalação de sistema de esgoto 

sanitário 
110 m2 

Execução Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais 110 m2 
Execução Execução de obra de estrutura de concreto armado 110 m2 
Execução Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão 

para fins residenciais 
110 m2 

 

Observações: Regularização das fundações e projeto e execução do restante da edificação. 

 

Modelo 8) Objeto do contrato: Manutenção de 2 elevadores,  

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Manutenção de 
equipamento 

de elevadores de passageiros 2 un 

 

Observações: Manutenção de 2 elevadores. 
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Modelo 9) Objeto do contrato: Elaboração do PPRA de uma indústria de 
alimentos, com área de 780 m2.  

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Projeto do Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais – PPRA 

780,00 m2 

 

Observações: Elaboração do PPRA de uma indústria de alimentos. 

 
 
Modelo 10) Objeto do contrato: Georreferenciamento de um imóvel rural de 90 
hectares.  

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de Georreferenciamento rural 90,00 ha 

 

Observações: Georreferenciamento de um imóvel rural. 

 

 
Modelo 11) Objeto do contrato: Serviço de topografia (planialtimétrico) numa 
área de 20 hectares. 
Observação: envolve a participação de dois profissionais da mesma empresa 
contratada. 

ART1  participação técnica: individual. 
Atividades técnicas na ART:  

Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 
Execução Levantamento de levantamento topográfico 

planialtimétrico 
20,00 ha 

 
ART2  participação técnica: corresponsável; ART vinculada: nº da ART1. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Levantamento de levantamento topográfico 
planialtimétrico 

20,00 ha 

 
 
Modelo 12) Objeto do contrato: EIA-RIMA de um empreendimento compreendido 
numa área de 15 quilômetros quadrados.  
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Observação: envolve a participação de três profissionais da mesma empresa 
contratada. 

ART1  participação técnica: individual. 
Atividades técnicas na ART:  

Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 
Coordenação Estudo de impacto ambiental 15,00 km2 

 
Observações: Coordenação do EIA-RIMA.. 

 
ART2  participação técnica: equipe; ART vinculada: nº da ART1. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental 
caracterização do meio físico 

15,00 km2 

 
Observações: Meio físico do EIA-RIMA.. 

 
ART3  participação técnica: equipe; ART vinculada: nº da ART1. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental 
caracterização do meio biótico 

15,00 km2 

 
Observações: Meio biótico do EIA-RIMA.. 

 
Modelo 13) Objeto do contrato: EIA-RIMA de um empreendimento compreendido 
numa área de 30 quilômetros quadrados.  
Observação: envolve a participação de três profissionais, sendo 2 da mesma 
empresa contratada e um contratado especialmente para elaborar o estudo do 
meio biótico. 

ART1  participação técnica: individual. 
Atividades técnicas na ART:  

Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 
Coordenação Estudo de impacto ambiental 30,00 km2 

 

Observações: Coordenação do EIA-RIMA.. 
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ART2  participação técnica: equipe; ART vinculada: nº da ART1. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Estudo de diagnóstico e caracterização ambiental 
caracterização do meio físico 

30,00 km2 

 
Observações: Meio físico do EIA-RIMA.. 

 
ART3  participação técnica: individual. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Laudo de diagnóstico e caracterização ambiental 
caracterização do meio biótico 

30,00 km2 

 
Observações: Meio biótico do EIA-RIMA.. 

 

Modelo 14) Objeto do contrato: Fabricação e instalação de 5 placas luminosas 
do tipo backlight. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução de fabricação de estrutura metálica para fins diversos 5 un 
Execução Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos 5 un 
Execução Execução de instalação de instalações elétricas em baixa 

tensão para fins comerciais 
5 un 

 

Observações: Fabricação e instalação de 5 placas luminosas do tipo backlight, nos seguintes endereços: xxxx. 
. 

Modelo 15) Objeto do contrato: Montagem e desmontagem de um palco de 20 
m2 em estrutura metálica, iluminação e sonorização. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução de montagem de estrutura metálica para palcos 20 m2 
Execução Execução de serviço 

técnico 
de desmontagem de estrutura metálica 
para palcos 

20 m2 

Execução Execução de instalação de sistemas de iluminação 20 m2 
Execução Execução de instalação de equipamentos de sonorização 4 un 
Execução Execução de instalação de sistemas de sonorização 20 m2 

 

Observações: Montagem e desmontagem de um palco de 20 m2 em estrutura metálica, iluminação e sonorização. 
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Modelo 16) Objeto do contrato: Fiscalização da execução de pavimentação 
asfáltica e sinalização de 30 km da rodovia RSXXX. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Fiscalização Execução de obra de pavimentação asfáltica para rodovias 30 km 
Fiscalização Execução de serviço 

técnico 
de sinalização rodoviária 30 km 

 

Observações: Fiscalização da execução de pavimentação asfáltica e sinalização de 30 km da rodovia RSXXX. 

 

Modelo 17) Objeto do contrato: Laudo técnico de estabilidade estrutural de 
marquise de 12 m2. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Laudo de estrutura de concreto armado 12 m2 
Execução  Vistoria De estrutura de concreto armado 12 m2 

 

Observação: Laudo técnico de estabilidade estrutural de marquise. 

 

Modelo 18) Objeto do contrato: Laudo técnico de estabilidade estrutural de 6 
sacadas. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Laudo de estrutura de concreto armado 6 un 
Execução Vistoria de estrutura de concreto armado 6 un 

 

Observação: Laudo técnico de estabilidade estrutural de 6 sacadas do Condomínio XXX. 

 

Modelo 19) Objeto do contrato: Recuperação de fachada de prédio com 370 m2, 
incluindo impermeabilização e pintura. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução reforma de reforma de edificação de alvenaria 370 m2 
 

Observação: Recuperação de fachada de prédio com 370 m2, incluindo impermeabilização e pintura. 
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Modelo 20) Objeto do contrato: Reciclagem de uso de edificação de 150 m2, de 
residencial para comercial. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Como construído  - “As 
Built” 

de edificação de alvenaria 150 m² 

Execução Vistoria de edificação de alvenaria 150 m² 
 

Observação: Reciclagem de uso de edificação de 150 m2, de residencial para comercial. 

 

Modelo 21) Objeto do contrato: Avaliação de imóvel (edificação de 120,48 m2). 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Avaliação de imóveis 120,48 m² 
Execução  Vistoria  de imóveis 120,48 m² 

 

 

Modelo 22) Objeto do contrato: Renovação de alvará do Corpo de Bombeiros,  
de uma edificação de 722 m2. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Parecer Técnico de prevenção e combate a incêndio e 
pânico 

722 m2 

 

Observação: Renovação de alvará do Corpo de Bombeiros, de uma edificação de 722 m2. 

 

Modelo 23) Objeto do contrato: Laudo técnico de inspeção predial de uma 
edificação de alvenaria de 400,15 m2. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Laudo de edificação de alvenaria 400,15 m2 
Execução  Vistoria  de edificação de alvenaria 400,15 m2 

 

Observação: Laudo técnico de Inspeção predial (LTIP). 

 

Modelo 24) Objeto do contrato: Projeto para crédito rural de uma área de 30 ha 
de cereais. 



 

 

Tipo de ART: 
 

Obra ou Serviço 

 
 
 

Modelos de ART 
 
 

Página 9 

 
 
Atividades técnicas na ART:  

Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 
Elaboração Projeto de cultivo/produção de cereais 30 ha 

 

Observação: Projeto para crédito rural de uma área de 30 ha de cereais. 

. 

Modelo 25) Objeto do contrato: Gestão do plano de gerenciamento de resíduos 
do município xxxxxx. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Gestão Gestão de sistema de esgoto/resíduos sólidos – 
plano de gerenciamento de resíduos 

1 un 

 

Observação: Gestão do plano de gerenciamento de resíduos do município XXXX. 

. 

Modelo 26) Objeto do contrato: Plano de fogo e execução de desmonte de 
rochas com uso de explosivos. Estimativa de desmonte de 500 m3 de rocha. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Projeto de desmonte de rochas com uso de 
explosivos 

500 m3 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de desmonte de rochas com uso de 
explosivos 

500 m3 

 

Observação: Plano de fogo e execução de desmonte de rochas com uso de explosivos. 

 

Modelo 27) Objeto do contrato: Perfuração de um poço tubular para captação de 
água subterrânea, com locação do poço, ensaio de bombeamento, perfil 
geológico e construtivo. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de poços tubulares – perfuração 1 un 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de poços tubulares – locação 1 un 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de poços tubulares – ensaio de 
bombeamento 

1 un 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de poços tubulares – perfil geológico 1 un 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de poços tubulares – perfil construtivo 1 un 

 

Modelo em estudo pela Câmara Especializada de Geologia e 
Engenharia de Minas 
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Observação: Perfuração de um poço tubular para captação de água subterrânea, com locação do poço, ensaio de 
bombeamento, perfil geológico e construtivo. 

 

Modelo 28) Objeto do contrato: Estudo de contaminação de aquífero, numa área 
de 80 ha. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Estudo de contaminação de aquífero 80 ha 
 

Observação: Estudo de contaminação de aquífero, numa área de 80 ha. 

. 

Modelo 29) Objeto do contrato: Mapeamento geológico de uma área de 100 ha. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de mapeamento geológico. 100 ha 

 

Observação: Mapeamento geológico de uma área de 100 ha. 

 

Modelo 30) Objeto do contrato: Elaboração do Plano de Aproveitamento 
Econômico – PAE de uma jazida de basalto. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Estudo de viabilidade 
técnico-econômico 

de Plano de Aproveitamento Econômico - 
PAE. 

  

 

Observação: Elaboração do Plano de Aproveitamento Econômico – PAE de uma jazida de basalto. 

 

Modelo 31) Objeto do contrato: Projeto e execução de SPDA. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Projeto de sistemas de proteção contra descargas 
atmosféricas - SPDA 

1 un 

Execução Instalação de 
equipamento 

de sistemas de proteção contra descargas 
atmosféricas - SPDA 

1 un 

 

Observação: Projeto e execução de SPDA. 
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Modelo 32) Objeto do contrato: Projeto de um sistema de energia fotovoltaica. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Projeto de sistema de geração de energia solar 1 un 
 

Observação: Projeto de um sistema de energia fotovoltaica. 

 

Modelo 33) Objeto do contrato: Manutenção de uma barragem de rejeitos de 
mineração. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução de 
manutenção 

de barragem de rejeitos de mineração 1 un 

 

Observação: Manutenção de uma barragem de rejeitos de mineração. 

 

Modelo 34) Objeto do contrato: Elaboração do Relatório Anual de Lavra (RAL) 
de uma empresa de mineração. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Coleta de dados de Relatório Anual de Lavra - RAL 1 un 
 

Observação: Elaboração do Relatório Anual de Lavra (RAL) de uma empresa de mineração. 

 

Modelo 35) Objeto do contrato: Estudo de viabilidade técnico-econômico do 
processamento de carne suína. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Estudo de viabilidade 
técnico-econômico 

de de processamento de produtos 
alimentícios de origem animal 

1 un 

 

Observação: Estudo de viabilidade técnico-econômico do processamento de carne suína. 

 

Modelo 36) Objeto do contrato: Instalações hidráulicas para combate a incêndio 
(hidrantes e sprinkler) numa edificação de alvenaria de 680 m2. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 
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Execução Execução de serviço 
técnico 

de instalação hidráulica para prevenção e 
combate a incêndio 

680 m2 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de instalação de hidrantes 
 

680 m2 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de instalação de sprinkler 680 m2 

 

Observação: Instalações hidráulicas para combate a incêndio (hidrantes e sprinkler) numa edificação de alvenaria de 
680 m2. 

 

Modelo 37) Objeto do contrato: Projeto de paisagismo de uma área de 190 m2. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Projeto de paisagismo 190 m2 
 

Observação: Projeto de paisagismo de uma área de 190 m2. 

 

Modelo 38) Objeto do contrato: Remoção de 3 árvores e plantio de grama numa 
área de 500 m2. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de remoção de árvores 3 un 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de implantação vegetal 500 m2 

 

Observação: Remoção de 3 árvores e plantio de grama numa área de 500 m2. 

 

Modelo 39) Objeto do contrato: Elaboração do Programa de Gerenciamento de 
Riscos (PGR) na ampliação da rede de gases do Hospital xxxx. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Projeto de Programa de Gerenciamento de Riscos 
(PGR) 

1 un 

 

Observação: Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) na ampliação da rede de gases do Hospital 
xxxx. 

 

Modelo 40) Objeto do contrato: Anteprojeto arquitetônico de reforma da sala de 
atendimento da loja comercial xxxx, com uma área de 300 m2. 
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Atividades técnicas na ART:  

Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 
Elaboração Anteprojeto 

arquitetônico 
de reforma de edificação de alvenaria 300 m2 

 

Observação: Anteprojeto arquitetônico de reforma da sala de atendimento da loja comercial xxxx, com uma área de 300 
m2. 

 

Modelo 41) Objeto do contrato: Zoneamento geográfico de unidade de 
conservação com 200 ha. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de zoneamento geográfico de unidades de 
conservação 

200 ha 

 

Observação: Zoneamento de unidade de conservação com 200 ha. 

 

Modelo 42) Objeto do contrato: Calibração e aferição de 2 equipamentos de 
topografia. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Calibração de calibração de equipamentos 
topográficos 

2 un 

Execução Aferição de aferição de equipamentos topográficos 2 un 
 

Observação: Calibração e aferição de 2 equipamentos de topografia. 

 

Modelo 43) Objeto do contrato: Laudo de inspeção de 3 caldeiras. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Elaboração Laudo de vasos sob pressão 3 un 
Execução  Inspeção de vasos sob pressão 3 un 

 

Observação: Laudo de inspeção de 3 caldeiras. 

 

Modelo 44) Objeto do contrato: Transporte de 12 toneladas de carga perigosa 
(produto químico). 

Atividades técnicas na ART:  



 

 

Tipo de ART: 
 

Obra ou Serviço 

 
 
 

Modelos de ART 
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Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 
Execução Execução de serviço 

técnico 
de transporte de produtos químicos 
perigosos 

12 t 

 

Observação: Transporte de 12 toneladas de carga perigosa (produto químico). 

 

Modelo 45) Objeto do contrato: Coleta e transporte de 20 toneladas de resíduos 
de saúde. 

Atividades técnicas na ART:  
Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de coleta de resíduos sólidos de serviços 
de saúde 

20 t 

Execução Execução de serviço 
técnico 

de transporte de resíduos sólidos de 
serviços de saúde 

20 t 

 

Observação: Coleta e transporte de 20 toneladas de resíduos de saúde. 

 


