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GENERALIDADES 
 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as 

condições que nortearão o desenvolvimento da obra e serviços relativos à 

“MODERNIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA” no Município de Santa 

Izabel do Pará, compreendido na Av. Araripe da Vila de Americano, bem como 

fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções de concorrência ou 

contrato. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo 

com esta Especificação Técnica e com os documentos nela referido, as Normas 

Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os 

Projetos em anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o 

disposto em contrário na Especificação Técnica, a fornecimento e de material e 

mão de obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 

ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentações para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes 

à regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida. 
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Obrigações da Contratada 

• Quanto a materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a 

concluir a obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo 

de validade vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização. Aquele que for impugnado 

deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e 

acabamentos a serem utilizados na obra. 

• Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes. 

• Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma. 
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• Quanto à administração da obra 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por um 

Engenheiro Civil de obras e um encarregado geral. Este item previsto com todos 

os encargos complementares.  

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

• Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de 

Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações 

posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

− Equipamentos para proteção da cabeça 

− Equipamentos para Proteção Auditiva 

− Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e 

Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

• Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início 

dos serviços, para que sejam registrados pela Contratada e, a cada vistoria, pela 

Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da 

mesma. 

• Limpezas da obra 
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O local da obra, assim como seu entorno e passeio, deverá ser mantido 

limpo e desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

• Locações de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, 

dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais 

condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, 

a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

• Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços 

obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos: 

− Normas da ABNT; 

− Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

− Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

− Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer 

serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de 

acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual 
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se farão todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, 

andamento dos serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. A quantificação é da 

responsabilidade das empresas LICITANTES que serão obrigadas a contemplar 

todos os itens constantes do projeto. Todos os materiais serão novos, 

comprovadamente de primeira qualidade. 

• Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e 

obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de 

imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, 

luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 

instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com 

previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em 

relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento 

e instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada 

em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme 

modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

• Do pagamento 

O pagamento das etapas concluídas da obra será realizado através de 

medições quinzenais, especificado em Planilha de Medição e validado somente 

com visto do fiscal do município e do Prefeito Municipal, conjuntamente. 
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 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos 

durante sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 

CONTRATADA; os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem 

julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 

(quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua 

fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de 

acordo com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas 

referentes aos serviços executados no período em questão para seu respectivo 

pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e 

qualquer modificação. 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A CONTRATADA deverá manter um engenheiro civil ou arquiteto 

residente na obra, com carga horária total ao decorrer da obra de 21 h distribuídas 

em 1 h/dia, 7 dias/mês, ao longo dos 3 meses que ocorrerá a obra 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer no canteiro de obras, 

durante o período de execução dos serviços e que deverá estar presente para 

prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização. A obra não poderá 

ser executada se tal profissional não estiver presente no canteiro, totalizando 528 

distribuídas em 8 horas/dia, 22 dias/mês durante os 3 meses de execução da 

obra. Item previsto com todos os encargos complementares. 
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O cumprimento da permanência de cada profissional no canteiro de 

obras será atestado pela Fiscalização da CONTRATANTE e comprovada por meio 

da folha de pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de medição, 

ficando a CONTRATADA passível das punições cabíveis e glosa de pagamentos 

caso não disponha integralmente do profissional na obra. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra, em local preferencial 

frontal à obra de maneira a não interromper o trânsito de operários e materiais. A 

placa deverá conter os principais dados da obra (convênio, volume, custo, 

construtor, engenheiro responsável, data de término, etc.) e ser confeccionada em 

chapa galvanizada por dimensões de 2,40 m x 1,20 m a ser colocada a uma altura 

de 2,20 m do solo.  

Ao término da obra deverá ser afixada outra placa, sendo este referente à 

placa de inauguração com as dimensões a serem especificadas pela Fiscalização. 
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FONTE: MANUAL VISUAL DE PLACAS E ADESIVOS DE OBRAS, CAIXA. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em área (m²) de serviço executado.  

2.2. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES 

Executada através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, por 

profissional habilitado que deverá implantar marcos (estaca de posição), com 

cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. A locação 

deverá ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito) que envolva o 

perímetro da obra. As tábuas que compõe esses quadros precisam ser niveladas, 

bem fixas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem 

oscilar nem fugir da posição correta. 

É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das 

fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a 

verificação com propósito de constituir-se hipotenusa de triângulo retângulo, cujos 

catetos se situam nos eixos da locação), estando à precisão da locação dentro 

dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. 

Critério de Medição e pagamento 

              A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

 MOVIMENTO DE TERRA: 

3.1.  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,60 M. AF_02/2021  

A escavação deverá ser feita manualmente, observando os critérios de 

segurança, de acordo com as normas regulamentares, para que não haja nenhum 

tipo de acidente. 

As escavações deverão ser feitas de acordo com os limites previstos 

em Projetos e na Memória de Cálculo. 
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A escavação será executada de modo a proporcionar o máximo de 

rendimento e economia em função do volume de terra a remover e das 

dimensões, natureza e topografia do terreno. 

O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão 

da utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão 

transportados para a constituição dos aterros, os materiais de primeira. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em volume (m³) de serviço executado. 

3.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 

Os espaços das cavas não preenchidas pelas fundações deverão ser 

reaterrados, de preferência, com material da própria escavação, quando o mesmo 

for de boa qualidade. Quando não for possível, utilizar-se-á para o aterro, material 

externo com as características já descritas O reaterro deverá ser compactado 

energicamente em camadas de no máximo 20 cm de espessura, molhadas até 

atingir a umidade conveniente.  

O terreno no nível final, após o rebaixamento, deverá ser compactado 

por meios mecânicos e/ou manual, devendo ser apresentado para 

FISCALIZAÇÃO o modo e o equipamento, para aprovação. 

No caso de haver material excedente das escavações, o mesmo será 

transportado para fora dos limites da obra, sob total responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em volume (m³) de serviço executado. 

3.3.  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 
A 1,5M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).  

Todas as fundações devem ser executadas em nível, devendo qualquer 

inclinação ser regularizada através da execução deste serviço. Neste serviço inclui 
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a compactação vigorosa do fundo da vala com soquete apropriado para evitar 

problemas posteriores com o assentamento das alvenarias. Quaisquer elementos 

oriundos da escavação que comprometam a execução do serviço deverão ser 

comunicados a Fiscalização da Obra. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

 

 

 

 

 

4. INFRAESTRUTURAS – FUNDAÇÃO EM CONCRETO 

 

4.1. Concreto Magro Para Lastro, Traço 1:4,5:4,5 (Cimento / Areia Média / 
Brita 1) – Preparo Manual. 

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto 

magro no fundo das valas com espessura de 3cm, o serviço inclui o lançamento 

do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras.  

O preparo do concreto magro deverá ser manual. O lançamento do 

concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e 

técnicos para sua perfeita funcionalidade. 

Critério de Medição e pagamento 

A medição será em volume (m³) de serviço executado 

4.2. Concreto Fck = 25mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 
1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 600 L. Af_07/2016 

Itens e suas Características  

Cimento Portland composto CP II-32.  
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• areia média – areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 

1,30, pronta para o uso. Caso seja necessário peneiramento, utilizar composição 

correspondente.  

• brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 

mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211  

• Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, 

motor elétrico trifásico, potência de 4 CV, sem carregador, O insumo pode ser 

substituído por betoneira de mesma capacidade c om motor a diesel potência 10 

HP, com carregador.  

Equipamentos  

• Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 280 l, 

motor elétrico trifásico, potência de 4 CV, sem carregador, O insumo pode ser 

substituído por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel potência 10 

HP, com carregador.  

Execução 

Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em 

movimento;  

• lançar o cimento conforme dosagem indicada;  

• após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água;  

• respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica 

e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos 

os materiais.  

Critério de medição e Pagamento  

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado. 
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4.3. Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De 
Concreto Em Estruturas. Af_12/2015 

Equipamento  

• Vibrador de imersão com motor elétrico 2HP trifásico, diâmetro de 

ponteira de 45 mm, com mangote.  

Execução 

• Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras 

atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos 

foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos 

nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);  

• Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos 

elementos, nivelamento, estanqueidade etc.) e do cimbramento, e verificar a 

condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de 

cimento;  

• verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 

corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade 

especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto 

(tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações 

com base na Nota Fiscal / documento de entrega;  

• Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e 

moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão do 

concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso 

de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 

embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;  

• adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a 

fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 

causar exsudação da pasta / segregação do material;  

• conferir o prumo da estrutura ao final da execução.  
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Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

4.4. Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 
De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017 

4.5. Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 
De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2017 

4.6. Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 
De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2017 

4.7. Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 
De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017 

4.8. Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-60 
De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2017 

Itens e suas Características 

• Peças de aço CA-50 com 6,3 mm, CA-50 8,0mm, CA-50 10,0mm e CA-

60 5,0mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.  

• Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 

Execução  

• com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da 

armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto 

estrutural;  

• dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm  e 

amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto;  

• após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de 

modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.  
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Critério de medição e Pagamento  

A medição será em quilogramas (Kg) de serviço executado. 

4.9. Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Sapata, Em 
Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017 

Itens e suas Características  

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e 

largura de 30,0cm, fornecida em peças de 4m  

• Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma  

• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma  

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11)  

• Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 3mm)  

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água – desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel  

• Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para 

disco de diâmetro de 10” (250mm). 

Execução  

• A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e 

realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, 

observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica 

calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador 

eletrônico de ângulo, etc.;  

• com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata;  

• pregar a tábua nas gravatas;  
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• executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de 

fabricação. 

•  fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.  

• posicionar as faces laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos 

de madeira apoiados no terreno.  

• travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.  

Critério de medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

4.10. Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga 
Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017 

Itens e suas Características  

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e 

largura de 30,0cm, fornecida em peças de 4m  

• Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma  

• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma  

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11)  

• Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 3mm)  

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água – desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel  

• Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para 

disco de diâmetro de 10” (250mm)  

Execução  
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• A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e 

realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, 

observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica 

calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador 

eletrônico de ângulo, etc.;  

• com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata;  

• pregar a tábua nas gravatas;  

• executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de 

fabricação. 

•  fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.  

• posicionar as faces laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos 

de madeira apoiados no terreno.  

• travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.    

Critério de medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

5.  SUPERESTRUTURAS - PILARES E PEÇAS LATERAIS 

5.1. Pilar 5,7m Em Estrutura Treliçada Composta Por Perfil U 
Dobrado 200x50x3,04mm (4,47kg/M), Montantes E Diagonais Em 
Cantoneiras Duplas De 1 1/2” (E=3,18mm – 1,83 Kg/M) 

5.2. Estrutura Para Contraventamento Lateral Em Estrutura De Aço 
Composta Por Perfil U Enrijecido 150x50x20x3,04mm (7,25kg/M), 
Montado Em Diagonais cruzadas Entra Pilares (Ver Projeto) 

Fornecimento e instalação de pilar (50x20cm) de 5,7m, em estrutura 

treliçada, composta por perfil U dobrado, 200x50x3,04mm com peso de 4,47KG/m, 

com montantes diagonais em cantoneiras duplas de 1 1/2” (espessura 3,18MM – 

peso nominal de 1,83 KG/M). 
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Fornecimento e instalação de Perfis metálicos para armação do 

contraventamento lateral formado por peças em diagonal de perfil U enrijecido de 

150x50x20x3,04 (Peso nominal de 7,25km/m) entre um pilar e outro (ver projeto). 

Os serviços de montagem só deverão ser iniciados após verificação da 

locação de todos os eixos da estrutura, elevações de todas as superfícies 

acabadas, locação e alinhamento dos chumbadores. Estas verificações são 

consideradas parte do escopo da CONTRATADA, e deverão ser executadas com 

todo o rigor, utilizando-se instrumentos de medição apropriados. 

A montagem das estruturas será realizada de forma programada, 

obedecendo à ordem estipulada no cronograma de montagem da obra. É 

obrigatório o início da montagem pelos banzo laterais (caso dos pilares), visando 

dar estabilidade global. As tolerâncias de montagem são as estabelecidas no 

Anexo P da NBR-8800, complementadas pelas AISC. 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser 

cuidadoso, de modo a se evitar danos nessas partes; as avarias deverão ser 

reparadas ou substituídas, de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO. 

Os reparos de pintura na estrutura, parafusos e chumbadores, devem 

ser executados no campo com o mesmo esquema de proteção anticorrosiva 

aplicado na Fábrica. 

Todos os parafusos de alta resistência ASTM A-325 devem ser 

apertados e torqueados por meio de chave calibrada, pelo método do giro da 

porca, e segundo as prescrições da norma ABNT NBR-8800, complementada pela 

AISC (“Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts”). 

Não se permitirá o uso de soldas de campo, exceto onde indicado no 

Projeto e no Detalhamento ou quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos e quaisquer 

contraventamentos, escoramentos, etc., que sejam necessários para colocar a 

estrutura em esquadro e torna-la estável durante a montagem. Estes elementos 
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deverão ser retirados ao final dos serviços existentes e outras partes da obra que 

possam estar sujeitas a danos durante os serviços de montagem. 

Não serão permitidos alargamentos de furos para facilitar a montagem. 

Após a conclusão da montagem da estrutura, esta deverá ser vistoriada pela 

FISCALIZAÇÃO, para fins de liberação da mesma. 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com 

as indicações contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento 

para execução e especificações técnicas). 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser 

cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que 

sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as 

solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas 

lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em 

quantidades suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos 

enquanto a segurança da estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde 

necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso 

próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e 

operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

6. COBERTURA METÁLICA 

6.1. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO 
DE 22 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 

As tesouras serão executadas de modo a formarem uma estrutura 

rígida, as quais irão suportar as cargas dos vãos. 
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A tesoura será posicionada nos pontos principais (verificar projeto). 

Deve-se respeitar os espaçamentos indicados em projeto estrutural e 

demonstrados no arquitetônico. 

As mesmas serão estruturas metálicas, conforme indica projeto 

arquitetônico, prancha 06/06, referente a cobertura. 

Transporte e Armazenamento: 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, 

distorções e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o 

embarque e armazenamento da estrutura metálica. 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de 

contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento. 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes 

da montagem, de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da 

obra. 

Montagem: 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser 

cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que 

sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as 

solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas 

lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em 

quantidades suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos 

enquanto a segurança da estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde 

necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso 

próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e 

operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 
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As extremidades das treliças deverão ser chumbadas nas estruturas de 

concreto (pilares) por meio de chapa de aço 6,35mm e chumbador tipo parabolt 

DN 10mm. 

Pintura: 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, 

isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, 

pingos de solda, carepa de laminação, furos, etc. 

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento 

abrasivo, de acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as 

seguintes Notas Gerais: 

- Deverão ser removidas antecipadamente todas as carepas de 

laminação, pingos de solda, rebarbas, etc... 

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado a 

demão de esmalte alquídico de fundo (topo zarcão). 

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a 

especificação dos fabricantes. 

Para a cor do esmalte alquídico ver desenhos de arquitetura. 

A pintura da estrutura deve ser executada antes da montagem da 

cobertura, após a montagem somente os reparos onde houve dano devido 

instalação da peça. 

Normas Técnicas Relacionadas: 

• ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas 

de aço e concreto de edifícios; 

• ABNT NBR 6120– Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 

• ABNT NBR 14762 – Dimensionamento de perfis formados a frio; 

• ABNT NBR-8800 – Detalhamento para Execução e montagem de 

estruturas metálicas; 

• AISC – Manual of Steel Estructure, 9° edition. 

Critério de Medição e Pagamento 
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A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

6.2.  TERÇAS, 36,25M, EM PERFIL U 127x50x3,0MM (5,13KG/M),  INCLUSO 
PROTEÇÃO COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO)  -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Serão utilizados os perfis: 

- Terças em perfil U enrijecido 127x503,00mm 

Os serviços de montagem só deverão ser iniciados após verificação da 

locação de todos os eixos da estrutura, elevações de todas as superfícies 

acabadas, locação e alinhamento dos chumbadores. Estas verificações são 

consideradas parte do escopo da CONTRATADA, e deverão ser executadas com 

todo o rigor, utilizando-se instrumentos de medição apropriados. 

A montagem das estruturas metálicas deverá se processar de acordo 

com as indicações contidas no projeto de detalhamento e conforme 

recomendações contidas nas normas ABNT NBR-8800 e AISC devem ser 

obedecidas. Obedecendo rigorosamente as medidas angulares e lineares dos 

alinhamentos, prumos e nivelamentos. 

A montagem das estruturas será realizada de forma programada, 

obedecendo à ordem estipulada no cronograma de montagem da obra. É 

obrigatório o início da montagem pela ponte central da plateia, visando dar 

estabilidade global. As tolerâncias de montagem são as estabelecidas no Anexo P 

da NBR-8800, complementadas pelas AISC. 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser 

cuidadoso, de modo a se evitar danos nessas partes; as avarias deverão ser 

reparadas ou substituídas, de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO. 

Os reparos de pintura na estrutura, parafusos e chumbadores, devem 

ser executados no campo com o mesmo esquema de proteção anticorrosiva 

aplicado na Fábrica. 

Todos os parafusos de alta resistência ASTM A-325 devem ser 

apertados e torqueados por meio de chave calibrada, pelo método do giro da 
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porca, e segundo as prescrições da norma ABNT NBR-8800, complementada pela 

AISC (“Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts”). 

Não se permitirá o uso de soldas de campo, exceto onde indicado no 

Projeto e no Detalhamento ou quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos e quaisquer 

contraventamentos, escoramentos, etc., que sejam necessários para colocar a 

estrutura em esquadro e torna-la estável durante a montagem. Estes elementos 

deverão ser retirados ao final dos serviços existentes e outras partes da obra que 

possam estar sujeitas a danos durante os serviços de montagem. 

Não serão permitidos alargamentos de furos para facilitar a montagem. 

Após a conclusão da montagem da estrutura, esta deverá ser vistoriada pela 

FISCALIZAÇÃO, para fins de liberação da mesma. 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com 

as indicações contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento 

para execução e especificações técnicas). 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser 

cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que 

sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as 

solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas 

lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em 

quantidades suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos 

enquanto a segurança da estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde 

necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso 

próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e 

operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

Critério de medição e Pagamento  
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A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

6.3.  TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E= 0,5MM, COM ATÉ 
DUAS ÁGUAS INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Conforme projeto será utilizado para cobertura, telha de chapa de aço 

zincado, sendo ondulada com espessura de 0,5mm. A declividade da cobertura é 

indicada no projeto e a montagem das telhas. 

A colocação das telhas, na montagem de um telhado com telhas de aço 

zincado, deve seguir a sequência recomendada pelo fabricante. Recomenda-se 

observar a direção dos ventos dominantes, como forma de proteção das telhas ao 

“arrancamento”. Para se evitar a entrada de águas de chuva é necessário se 

manter valores mínimos de recobrimentos laterais e longitudinais. A ação do vento 

sobre as telhas, que compõem o beiral, pode danificá-las, assim, é necessário 

limitar o comprimento do beiral. 

Critério de medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

6.4. (CX1 E CX3) CONTRAVENTAMENTO COM VERGALHÃO 3/8” CA 25 
(PEÇA DE 5,22M E 5,20M) – COM ESTICADOR FORJADO COM OLHAL 
E GANCHO, INCLUSIVE IÇAMENTO.  

6.5.  (CX1 E CX3) CONTRAVENTAMENTO COM VERGALHÃO 3/8” CA 25 
(PEÇA DE 5,15M E 5,13M) – COM ESTICADOR FORJADO COM OLHAL 
E GANCHO, INCLUSIVE IÇAMENTO.  

Para o contraventamento deverão ser utilizados vergalhões de 3/8” CA 

25, Peças de 5,22m, 5,20 e Peças de 5,15m e 5,13 (conforme indicado em 

projeto). Estas peças constarão com esticador forjado com olhal e gancho 

(conforme demostrado em projeto) afim de tornar o içamento mais prático e 

melhor segurança a cobertura. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em peça (pç) de serviço executado. 
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6.6. ARMAÇÃO PARA CONTRAVENTAMENTO METÁLICO UTILIZANDO 
AÇO ROSQUEADO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Os contraventamentos feitos com barras redondas de aço deverão ser 

fixados às treliças ou outro qualquer elemento por meio de peças com resistência 

igual ou superior à capacidade resistente à tração dos contraventamentos a fim de 

garantir a estabilidade do telhado (Verificar posicionamento em projetos de 

cobertura). 

Os contraventamentos do cordão superior das treliças deverão ser 

colocados logo abaixo da aba inferior das terças. 

Os contraventamentos deverão ser fabricados de modo a ficarem pré-

tracionados na fase de montagem. 

As linhas de corrente serão em em Aço CA-25 de 12.5mm. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em quilogramas (Kg) de serviço executado. 

 

 
7. COBERTURA METÁLICA - ARQUIBANCADA E FECHAMENTO VERTICAL 

7.1. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

Conforme projeto será utilizado para cobertura, telha de chapa de aço 

zincado, sendo ondulada com espessura de 0,5mm. A declividade da cobertura é 

indicada no projeto e a montagem das telhas. 

A colocação das telhas, na montagem de um telhado com telhas de aço 

zincado, deve seguir a sequência recomendada pelo fabricante. Recomenda-se 

observar a direção dos ventos dominantes, como forma de proteção das telhas ao 

“arrancamento”. Para se evitar a entrada de águas de chuva é necessário se 

manter valores mínimos de recobrimentos laterais e longitudinais. A ação do vento 

sobre as telhas, que compõem o beiral, pode danificá-las, assim, é necessário 

limitar o comprimento do beiral. 
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Critério de medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

7.2. ESTRUTURA TRELIÇADA PARA COBERTURA LATERAL  APOIADA 
POR MÃO FRANCESA EM PERFIL U-150X60X20X3MM (7,25KG/M) 
TRELIÇADA COMPOSTA POR PERFIL U DOBRADO 
127x50x3,0MM(5,13KG/M), MONTANTES E DIAGONAIS EM 
CANTONEIRAS DUPLAS DE 1.1/4" (E=3,18MM-1,5KG/M) 

Fornecimento e instalação de estrutura treliçada para cobertura lateral, 

composta por perfil U, dobrado, com dimensões 127x50x3,0mm (5,13KG/M), 

montantes em cantoneiras duplas de 1 1/4”. 

Os serviços de montagem só deverão ser iniciados após verificação da 

locação de todos os eixos da estrutura, elevações de todas as superfícies 

acabadas, locação e alinhamento dos chumbadores. Estas verificações são 

consideradas parte do escopo da CONTRATADA, e deverão ser executadas com 

todo o rigor, utilizando-se instrumentos de medição apropriados. 

Todos os parafusos de alta resistência ASTM A-325 devem ser 

apertados e torqueados por meio de chave calibrada, pelo método do giro da 

porca, e segundo as prescrições da norma ABNT NBR-8800, complementada pela 

AISC (“Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts”). 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde 

necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso 

próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e 

operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em peça (pç) de serviço executado. 
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7.3.  TERÇAS,  36,25M, EM PERFIL U 127x50x3,0MM (5,13KG/M),  INCLUSO 
PROTEÇÃO COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO)  -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Serão utilizados os perfis: 

- Terças em perfil U enrijecido 127x50x3,00mm 

Os serviços de montagem só deverão ser iniciados após verificação da 

locação de todos os eixos da estrutura, elevações de todas as superfícies 

acabadas, locação e alinhamento dos chumbadores. Estas verificações são 

consideradas parte do escopo da CONTRATADA, e deverão ser executadas com 

todo o rigor, utilizando-se instrumentos de medição apropriados. 

A montagem das estruturas metálicas deverá se processar de acordo 

com as indicações contidas no projeto de detalhamento e conforme 

recomendações contidas nas normas ABNT NBR-8800 e AISC devem ser 

obedecidas. Obedecendo rigorosamente as medidas angulares e lineares dos 

alinhamentos, prumos e nivelamentos. 

A montagem das estruturas será realizada de forma programada, 

obedecendo à ordem estipulada no cronograma de montagem da obra. É 

obrigatório o início da montagem pela ponte central da plateia, visando dar 

estabilidade global. As tolerâncias de montagem são as estabelecidas no Anexo P 

da NBR-8800, complementadas pelas AISC. 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser 

cuidadoso, de modo a se evitar danos nessas partes; as avarias deverão ser 

reparadas ou substituídas, de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO. 

Os reparos de pintura na estrutura, parafusos e chumbadores, devem 

ser executados no campo com o mesmo esquema de proteção anticorrosiva 

aplicado na Fábrica. 

Todos os parafusos de alta resistência ASTM A-325 devem ser 

apertados e torqueados por meio de chave calibrada, pelo método do giro da 

porca, e segundo as prescrições da norma ABNT NBR-8800, complementada pela 

AISC (“Specification for Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts”). 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 
PALÁCIO CAP. NOÉ DE CARVALHO 

GABINETE SEMAD 
 

29 

Palácio Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.                                                                                                       
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245 

Não se permitirá o uso de soldas de campo, exceto onde indicado no 

Projeto e no Detalhamento ou quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos e quaisquer 

contraventamentos, escoramentos, etc., que sejam necessários para colocar a 

estrutura em esquadro e torna-la estável durante a montagem. Estes elementos 

deverão ser retirados ao final dos serviços existentes e outras partes da obra que 

possam estar sujeitas a danos durante os serviços de montage 

Não serão permitidos alargamentos de furos para facilitar a montagem. 

Após a conclusão da montagem da estrutura, esta deverá ser vistoriada pela 

FISCALIZAÇÃO, para fins de liberação da mesma. 

MONTAGEM 

A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com 

as indicações contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento 

para execução e especificações técnicas). 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser 

cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que 

sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as 

solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas 

lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em 

quantidades suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos 

enquanto a segurança da estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde 

necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso 

próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e 

operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
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7.4.  ESTRUTURA PARA TELHAMENTO VERTICAL  PERFIL U 
75x50x2,65MM (3,62KG/M) -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REF.:92580) 

Para o telhamento lateral, deverão ser utilizadas vigas verticais em 

perfil U, com dimensões 75x50x2,65mm. Estas peças deverão estar devidamente 

instaladas conforme indicações em projeto. As peças deverão ser soldadas, 

pordendo ser substituídas por parafusos desde que permaneça a resistência e não 

comprometa a estrutura em questão nem as demais. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

 

 

8. PINTURAS – NOS PILARES E PEÇAS LATERAIS 

8.1. JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 

Itens e suas características  

 

- Jatista com encargos complementares: responsável pelo jateamento 

das peças; 

- Servente com encargos complementares: auxilia o jatista no preparo 

das peças e na reposição da 

granalha na máquina de jato; 

- Granalha de aço: material utilizado para o jateamento 

Equipamento   

- Máquina jato de pressão portátil para jateamento, controle automático 

remoto, câmara de 1 saída, 
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capacidade 280 l, diâmetro 670 mm, bico de jato curto venturi de 5/16, 

mangueira de 1 com compressor 

de ar rebocável vazão 189 pcm e motor diesel de 63 cv. 

Execução 

- Posicionamento das peças a serem jateadas; 

- Execução do jateamento com granalha de aço; 

- Reposição da granalha de aço na máquina de jato. 

Critério de medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

8.2. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020 

 Itens e suas características 

- Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das 

peças; 

- Primer universal, fundo anticorrosivo;  

- Solvente diluente a base de aguarrás. 

Equipamento 

- Compressor de ar, vazão de 10 pcm, reservatório 100 l, pressão de 

trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensão 110/220 V. 

Execução 

- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

- Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

- Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o 

equipamento de pulverização. 

Critério de medição e Pagamento  

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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9. ÁGUAS PLUVIAIS 

9.1. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014. 

Será utilizado para o escoamento da água tubos de PVC, série R, água 

pluvial, DN 150 mm, contendo fornecimento e instalação em condutores verticais 

de águas pluviais. (VER DETALHAMENTO EM PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

COBERTURA – PRANCHA AP 01/01). 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

9.2. FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 3”, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

Execução 

- As conexões devem ser soldadas nos tubos com adesivo plástico para 

CPVC; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixá-las e manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 30 segundos; 

- Fixar verticalmente o tubos com utilização de braçadeira metálica tipo 

D. 

- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos. 

Não os movimentar por aproximadamente, 15 minutos; 

- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado 
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9.3. ISNTALAÇAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, DIÂMETROS 150MM 
EM SOLO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, INCLUSO ESCAVAÇÃO E 
REATERRO  

Execução 

- As conexões devem ser soldadas nos tubos com adesivo plástico para 

CPVC; 

- O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixá-las e manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 30 segundos; 

- Fixar horizontalmente os tubos com utilização de braçadeira metálica 

tipo D. 

- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos. 

Não os movimentar por aproximadamente, 15 minutos; 

- Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 

9.4. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 

O serviço será constituído dos seguintes materiais: armadura de aço 

CA-60 5,0mm, areia grossa, areia média (ambas sem transporte), cal hidratada H-I 

para argamassa resinada para forma de concreto, de *2,2x1,1*m, E= 17mm, 

cimento Portland composto C II-32, pedra britada N.2, pedra britada N.3 e tijolo 

cerâmico  maciço 5x10x20cm. 

Critérios de medição e pagamento 

A medição será em unidade (Un.) de serviço executado. 
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9.5. CALHA DE BEIRAL, 36,25M, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 
150MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS 4 UND, 
SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. 

Execução 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos 

dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão 

estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);  

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as 

terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento; 

Parafusar os suportes para calha na estrutura do telhado, observando o 

caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores. A distância máxima 

entre suportes deve ser de 60cm; 

- Posicionar a calha no suporte e fixar as emendas nos pontos 

previstos; 

- Encaixar as cabeceiras nas extremidades da calha e os bocais para 

acoplamento com os condutores circulares. 

Critério de Medição e Pagamento  

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
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