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GENERALIDADES
As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer
as condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS NA VILA DE AMERICANO, NO
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA, localizado na travessa boa
vista, s/n, vila de americano – santa Izabel do Pará / PA, 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 estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas
referidos, 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 nas Especificações Técnicas, 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.
(a) Documentação 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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(b) 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.
Quanto à administração da obra
Manter um engenheiro civil e encarregado geral, com carga horária
mínima equivalente ao especificado em planilha orçamentária;
Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica.
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(c) 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.
(d) 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.
(e) Limpeza da obra.
O local da obra, assim como seus entornos e passeio deverão ser
mantidos limpos e desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos
trabalhos.
(f) Locação 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.
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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.
(g) 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 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.
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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,
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 prazo de execução.
O prazo para execução dos serviços em é de 90 (noventa) dias
corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O Programa de Proteção Social Básica (PSB) tem como objetivos
prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e
aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se
à população que vive em situação de vulnerabilidade social, decorrente da
pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços
público, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de
pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por
deficiência, dentre outras).
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Os projetos destinados à estruturação da rede de serviços de
proteção social básica (PSB) para este município serão executados no Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS) porte I e deve localizar-se em
áreas que concentram situações de vulnerabilidade e risco social. Todavia, a
Norma Operacional Básica/SUAS (2005) reconhece que diagnosticar a
incidência de situações de vulnerabilidade e risco social é uma tarefa
complexa, em especial no que diz respeito à obtenção de informações sociais
intra-urbanas municipais, bem como informações de difícil mensuração ou
sobre as quais não se dispõe de estatísticas nacionais, tais como situações de
violência, negligência e abandono.
O público alvo são famílias em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da
fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra
situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de
abrangência dos CRAS.
Por meio do programa, o MDS propõe uma estrutura física para o
CRAS - acolhedoras e dentro dos melhores padrões de qualidade - dispondo
dos espaços necessários à oferta do seu principal serviço, a Atenção Integral à
Família – PAIF, bem como para a função de gestão territorial da proteção
básica. Constituem espaços que todo CRAS deve dispor Acesso coberto;
Recepção; Sala de atendimento familiar; Sala multiuso; Sala de coord./Adm.;
Almoxarifado; Área de serviço coberta; Espaço externo coberto; Jardim; Copa;
WC coletivo e para PCD.
A elaboração do projeto arquitetônico deu-se a partir da necessidade
da construção CRAS com finalidade de atender as demandas da população do
município de Santa Izabel, no que se refere à Proteção Social Básica (PSB).
Inicialmente foi elaborado uma Proposta Assistencial, atendendo a
Portaria. Por conseguinte, as demais etapas do processo projetual:
Desenvolvimento de estudo preliminar, de anteprojeto e de projeto Basico,
elaboração

de

detalhamento

arquitetônico,

especificações

técnicas

e

avaliações de viabilidade físico-econômica, aplicação do decreto lei 5.296 – lei
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da acessibilidade, código de posturas e plano diretor urbano municipal, além
das normatizações da ABNT para obras civis e logradouros públicos.
O projeto básico prevê a reforma e ampliação de uma edificação de
pavimento térreo, em alvenaria cerâmica e estruturas em concreto (fundação,
pilares e vigas). A obra será executada de acordo com as especificações que
se seguem dentro das normas de construção e obedecendo aos desenhos e
detalhes dos projetos arquitetônicos, e devidas especificações as quais
prevalecem, em casos de dúvidas, sobre os detalhes de desenho do projeto;
A confecção dos projetos complementares ESTRUTURAIS será de
responsabilidade da CONTRATADA;
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.
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1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ENGENHEIRO CIVIL).
A administração da obra será exercida pela equipe técnica conforme
composição unitária. A CONTRATADA manterá em obra, além de todos os
demais operários necessários, os seguintes profissionais:
o Engenheiro Civil
Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por
um Engenheiro Civil Junior. A função deste profissional deverá constar da
A.R.T. respectiva e acompanhamentos regulares na obra.
O cumprimento da permanência de cada profissional no canteiro de
obras será atestado pela Fiscalização 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.
Para a execução de serviços específicos será providenciada a visita
de Engenheiros Eletricistas, Mecânicos e outros que se fizerem necessários,
pertencentes ao quadro da CONTRATADA ou sob contrato de trabalho
temporário e sem custo adicional para o CONTRATANTE.
Caberá à CONTRATADA fornecer todas as ferramentas, maquinário
e aparelhos necessários à correta execução dos serviços. A CONTRATADA
deverá manter um escritório na obra, dotado de pessoal e material necessário
ao perfeito funcionamento e atendimento dos serviços de construção e
FISCALIZAÇÃO.
As despesas com consumo de água e energia serão de
responsabilidade da Contratada, assim como todos os demais custos inerentes
à perfeita execução da obra ficarão a cargo da contratada, tais como telefonia,
material expediente, água potável, cópias de projetos, impressões, formulários,
fretes e transportes diversos, etc.
Critério de Medição e pagamento
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Os pagamentos (medições) para este item ocorrerão de forma
proporcional à execução da obra, ou seja, não ocorrerão pagamentos de
valores mensais fixos, evitando-se, assim, desembolsos indevidos em virtude
de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual.

2

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA
Deverá ser afixada placa identificadora de obra, em local visível, no
modelo definido pela Fiscalização (2,00 x 1,50 metros), preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a
melhor visualização. A mesma deve ser confeccionada em lona com plotagem
de gráfica, em material resistente às intempéries. Recomenda-se que as placas
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade
do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.
A placa da obra deverá ser fixada e mantida até a entrega, de maneira
a não interromper o trânsito de operários, materiais e equipamentos.
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Figura 1: Modelo de Placa da Obra segundo modelo da Concedente.

Critério de medição e pagamento
O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar
de a quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago
quando executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada
definida em orçamento.

2.2 LOCAÇÃO PLANIMÉTRICA DE LINHA
Executada através de linha de nylon de pedreiro, 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 os eixos
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 (m) de serviço executado.

2.3 Licenças e taxas da obra
Ligação provisória - luz
A entrada de energia, em baixa ou alta, deverá ser executada de
acordo com as exigências da concessionária de energia elétrica local. Cabe à
Contratada toda a providência junto à concessionária para o fornecimento de
energia.
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Todas as despesas, desde a entrada de energia, passando pela rede
de alimentação e de distribuição no Canteiro de Obras até as instalações
prediais serão de responsabilidade da Contratada.
Toda fiação das instalações deverá ter isolação compatível com a
classe de tensão, não sendo admitida à utilização de fios nus.
Quando a fiação for aérea, deverá ser distribuída em postes de
madeira com altura mínima de 7,00 m, devendo a fiação ficar no mínimo a 5,50
m do solo.
As chaves de operação dos equipamentos elétricos deverão ser
blindadas, com componentes externos e instaladas a 1,20 m do solo, no
mínimo.
Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétricos deverão
ser feitas com conectores terminais e isoladas com fita de alta tensão (altafusão), por mão de obra especializada, utilizando-se equipamentos de
segurança,

ferramental

adequado

e

com

rede

elétrica

alimentadora

desenergizada. Fiações submersas em água não poderão ter emendas nestes
pontos.
Taxa do CREA (I)
A Contratada deverá providenciar e fornecer as ARTs/RRTs de todos
os serviços de execução pertinente à obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA, regulamentado pela Lei n° 5.194/1966, e/ou
junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, regulamentado pela Lei
n° 12.378/2010, na jurisdição onde ocorrerão os serviços.
O valor de cada ART ou RRT deverá compreender todas as despesas
para o fornecimento do documento citado.
Ligação provisória - água/esgoto
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O armazenamento e distribuição de água deverão ser dimensionado
levando-se em conta a execução simultânea das operações que envolvam seu
uso e os períodos mais desfavoráveis do seu abastecimento.
A entrada provisória de água deverá ser executada dentro dos padrões
estabelecidos pela concessionária local de distribuição de água. Caberá à
Contratada tomar todas as providências junto à respectiva concessionária para
o fornecimento de água. Todos os materiais necessários à execução da
derivação serão fornecidos pela concessionária, desde a rede de distribuição
até a testada do lote onde se situar o Canteiro de Obras, ficando a cargo da
Contratada a execução dos serviços internos.
As instalações provisórias de esgoto serão executadas de acordo com
as normas da concessionária local.
Todos os materiais necessários à execução das derivações serão
fornecidos pela concessionária, desde a rede de esgoto até a testada do lote
onde se situa o Canteiro de Obras, ficando a cargo da Contratada a execução
dos serviços internos.
Toda a tubulação necessária à coleta de esgoto na área do Canteiro de
Obras será fornecida pelo Construtor, assim como os serviços para sua
implantação.
Nos locais onde não houver serviços de coleta de esgoto, à Contratada
deverá executar fossas e sumidouros. O destino dos efluentes deverá ser
aprovado pela Fiscalização.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será realizada pela apresentação do conjunto de
documentos apresentados.
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3

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Itens e sua característica
•

Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição

Execução
•

Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura.

•

Checar se os EPC necessários estão instalados.

•

Usar os EPI exigidos para a atividade.

•

A demolição da parede manualmente é feita com o uso de

marreta, da parte superior para a parte inferior da parede.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado.

3.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM
ENXADA.AF_05/2018
Os serviços limpeza do terreno consistem em todas as operações de
desmatamento, destocamento, retiradas de restos de raízes envoltos em solo,
solos orgânicos, entulhos e outros materiais impeditivos à implantação do
empreendimento ou exploração de materiais das áreas de empréstimo. No
caso em que o terreno seja constituído de grama ou capim, deverá ser
realizada uma limpeza através da remoção do solo superficial numa espessura
mínima de 5 cm.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) do serviço executado.
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3.3 CARGA MANUAL, MANOBRA E DESCARGA EM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 6M³
Todo o entulho oriundo de demolições e retiradas são considerados
inaproveitáveis, e os mesmos deverão ser imediatamente transportado para o
local do bota-fora indicado pela FISCALIZAÇÃO onde deverá ser lançado.
O carregamento do entulho a ser retirado das obras, deverá ser
executado mediante o emprego de processos manuais, de acordo com tipo e
dimensão dos materiais, de forma a promover uma adequada distribuição das
cargas nos veículos de transporte.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado.

4

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA:
4.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO

E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

Os trabalhos de aterro para enchimento de piso serão executados com
material de boa qualidade, sem detritos de material orgânico, em camadas com
espessuras de no máximo 20 cm, adequadamente molhada e energicamente
compactadas, para que assim o material possa ser compactado sem formar
espaços vazios.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado.
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5

INFRAESTRUTURA
5.1 BLOCOS E ARRANQUES
5.1.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS

DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
Itens e suas características
•

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média:

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l,
fator água/cimento de 0,75.
Execução
•

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou

sobre lastro de brita.
•

Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas

conforme utilização ou previsto em projeto.
•

Nivelar a superfície final.

Informações Complementares
•

Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.

•

Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações

especiais de carga e geometria que possam introduzir deformações iniciais à
geometria destes elementos estruturais.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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5.1.2 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
Para a fabricação das Fôrmas, é necessário conferir as medidas e
realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; 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. Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
Posicionar as faces laterais e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no
terreno. Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.
As formas deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais,
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fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão.
Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

5.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5.1.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para
confecção de fundações:
Armação De Aço CA-60 Ø 5,0mm - Fornecimento / Corte / Dobra /
Colocação.
Armação aço CA-50, Ø 10,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra /
Colocação.
Recomendação
O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo
diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser
preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos
ferros e reduzindo-se as perdas.
Procedimentos de execução
Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos,
estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme
os desenhos do projeto estrutural.
Armação
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A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas
e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada
previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido
Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e
as posições previstas no projeto estrutural.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em quilograma (kg) de serviço executado.

5.1.5 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
Itens e sua característica
•

Cimento Portland composto CP II-32;

•

Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presença
de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder previamente ao
seu 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; - Operador de betoneira:
responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; - Servente:
auxilia no carregamento e descarregamento.
Execução
•

Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado

graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;
•

Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem

indicada, e mais 1/3 terço do volume de água;
•

Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade

prevista de areia e o restante da água;
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•

Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma 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 cúbico (m³) de serviço executado.

5.1.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
No momento do lançamento deverão ser levados em consideração
alguns cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as
seguintes:
Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que as
espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.
Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão
ser confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espaçadores de PVC
com espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto
(“cocadas”) deverão ser providas de arames de fixação nas armaduras.
Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de
montagem, lançamento e adensamento de concreto, deverão ser utilizados
fixadores e espaçadores, para que fique garantido o recobrimento mínimo
preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo
concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies
externas.
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços
deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das
armaduras.
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por
meio de pintura com nata de cimento ou zarcão. Ao ser retornada a
concretagem as barras de espera deverão ser limpas de modo a permitir uma
boa aderência.
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O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não
previstas no referido plano.
A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em
tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual
somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação.
O início de cada operação de lançamento está condicionado a
realização dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na
presença da FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou caminhão betoneira.
O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas,
instalação de peças embutidas e preparação das superfícies esteja
inteiramente concluído e aprovado. Todas as superfícies e peças embutidas
que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem
deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
lançado.
O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível
praticar, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a
provocar sua segregação.
O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver
interrupções superiores ao tempo de pega de concreto.
A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas
formas após a verificação e aprovação de:
•

Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas;

•

Montagem correta e completa das armaduras, bem como a

suficiência de suas amarrações;
•

Montagem completa das peças embutidas na estrutura, como

tubulações, eletrodutos e chumbadores;
•

Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus

•

Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e

•

Vedação das formas.

apoios;
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Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser
vibrado ou socado continuamente com equipamento adequado à sua
trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo que o concreto
preencha todos os vazios em fôrmas. Durante o adensamento, tomar as
precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação
dos materiais. Evitar a vibração de armadura para que não se formem vazios
em seu redor, com prejuízo de aderência.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado.

5.1.7 IMPERMEABILIZAÇÃO

DE

SUPERFÍCIE

COM

EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
A condição essencial para classificar-se como satisfatório um serviço
de

impermeabilização

é

a

estanqueidade:

a

aplicação

de

materiais

impermeáveis deverá garantir a perfeita proteção contra a penetração de água,
a despeito da existência de pequenas fissuras ou deformações na estrutura.
Apenas os trabalhadores especializados envolvidos na execução dos
serviços terão acesso ao trecho em impermeabilização. Não usarão tamancos
ou sapatos de sola grossa os trabalhadores que estiverem realizando serviços
de impermeabilização com asfalto ou elastômeros.
Cuidados especiais serão adotados quanto à segurança dos operários.
Considerar os riscos de intoxicação ou inflamação de gases, assegurando
ventilação adequada e prevenção contra fogo. Usar, se necessário, máscaras
especiais.
As impermeabilizações do tipo colado só serão aplicadas a superfícies
resistentes e secas. Os ângulos e cantos serão arredondados, com raio de
8cm.
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Se, por circunstâncias ocasionais ou condições locais, o tipo de
impermeabilização especificado tiver que ser mudado, a Contratante decidirá
sobre o assunto após consulta à fiscalização. A autorização para mudanças
deverá ser dada por escrito.
Não serão permitidas soluções de impermeabilizações que não tenham
sido previstas, completamente detalhadas e especificadas nos projetos,
incluindo-se, quando for o caso, proteções térmicas e mecânicas. As
especificações do tipo de impermeabilização a ser empregada deverão ser
compatíveis com o elemento estrutural a ser impermeabilizado.
Não será permitida a execução de impermeabilização em tempo
excessivamente úmido. Os materiais a serem aplicados nos processos de
impermeabilização propriamente dita, deverão ser depositados em local
protegido, seco e fechado.
Sempre que possível, os serviços deverão ser testados pela prova
d’água, tomando-se as devidas precauções quanto à sobrecarga originada por
este teste. A garantia mínima, para qualquer tipo de impermeabilização, será
de cinco anos.
Ainda

que

tenham

os

serviços

de

impermeabilização

sido

subempreitados, a responsabilidade integral por qualquer deficiência na
impermeabilização será da empreiteira da obra.
Antes da execução dos serviços deverá proceder-se regularização com
limpeza cuidadosa: remoção de excessos de argamassa, graxas, óleos,
partículas soltas e materiais estranhos. Falhas e ninhos serão obturados com
argamassa
Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto
em concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo com
duas demãos cruzadas.
As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas,
ásperas e desempenadas.
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Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de
penetração (bem diluída) e duas de cobertura, após a completa secagem da
anterior.
Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da
fiscalização, deverão ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de
embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces
laterais.
A limpeza da superfície é uma etapa inicial muito importante, e comum
a praticamente todos os tipos de sistema de impermeabilização.
Essa etapa é sempre lembrada, pois restos de massa, pontas soltas,
pedaços metálicos, poeira, e impurezas em geral podem atrapalhar a aderência
do material, interferir nos processos de cura e secagem, além de criar pontos
críticos e mais sujeitos à falhas.
Dessa forma, o primeiro procedimento é seguir com a limpeza
superficial. Ela se dá primeiramente com uma espátula para soltar qualquer tipo
de sujeira aderida, e depois com uma vassoura retirar toda a sujeira, e
utilização de tantas ferramentas quanto necessárias para que as peças estejam
isentas de sujeiras e poeiras.
A preparação da emulsão asfáltica, e sua execução, deve seguir os
procedimentos descritos pelo fabricante, de maneira a garantir a qualidade do
produto final.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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5.2

VIGAS BALDRAME

5.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
Itens e suas Características
•

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia

média: brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira
de 600l, fator água/cimento de 0,75.
Execução
•

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou

sobre lastro de brita.
•

Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas

conforme utilização ou previsto em projeto.
•

Nivelar a superfície final.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

5.2.2 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);
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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
Para a fabricação das Fôrmas, é necessário conferir as medidas e
realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; 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. Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
Posicionar as faces laterais e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no
terreno. Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.
As formas deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais,
fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão.
Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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5.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5.2.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para
confecção de fundações:
Armação aço CA-60, Ø 5,0mm – Fornecimento / Corte / Dobra /
Colocação.
Armação aço CA-50, Ø 8,0mm – Fornecimento / Corte / Dobra /
Colocação.
Recomendação
O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo
diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser
preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos
ferros e reduzindo-se as perdas.
Procedimentos de execução
Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos,
estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme
os desenhos do projeto estrutural.
Armação
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas
e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada
previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido
Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e
as posições previstas no projeto estrutural.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por quilograma (kg) de serviço executado.
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5.2.5 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016 (VIGAS E ARRANQUE)
Itens e suas características
•

Cimento Portland composto CP II-32;

•

Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente

de inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a
presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder
previamente ao seu 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;
•

Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o

equipamento e operá-lo;
•

Servente: auxilia no carregamento e descarregamento.

Execução
•

Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado

graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;
•

Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem

indicada, e mais 1/3 terço do volume de água;
•

Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade

prevista de areia e o restante da água;
•

Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma 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 cúbico (m³) de serviço executado.

37
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

5.2.6 LANÇAMENTO

COM

USO

DE

BALDES,

ADENSAMENTO

E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
No momento do lançamento deverão ser levados em consideração
alguns cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as
seguintes:
Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que as
espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.
Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão
ser confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espaçadores de PVC
com espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto
(“cocadas”) deverão ser providas de arames de fixação nas armaduras.
Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de
montagem, lançamento e adensamento de concreto, deverão ser utilizados
fixadores e espaçadores, para que fique garantido o recobrimento mínimo
preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo
concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies
externas.
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços
deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das
armaduras.
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por
meio de pintura com nata de cimento ou zarcão. Ao ser retornada a
concretagem as barras de espera deverão ser limpas de modo a permitir uma
boa aderência.
O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não
previstas no referido plano.
A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em
tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual
somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação.
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O início de cada operação de lançamento está condicionado a
realização dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na
presença da FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou caminhão betoneira.
O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas,
instalação de peças embutidas e preparação das superfícies esteja
inteiramente concluído e aprovado. Todas as superfícies e peças embutidas
que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem
deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
lançado.
O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível
praticar, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a
provocar sua segregação.
O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver
interrupções superiores ao tempo de pega de concreto.
A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas
formas após a verificação e aprovação de:
•

Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas;

•

Montagem correta e completa das armaduras, bem como a

suficiência de suas amarrações;
•

Montagem completa das peças embutidas na estrutura, como

tubulações, eletrodutos e chumbadores;
•

Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus

•

Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e

•

Vedação das formas.

apoios;

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser
vibrado ou socado continuamente com equipamento adequado à sua
trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo que o concreto
preencha todos os vazios em fôrmas. Durante o adensamento, tomar as
precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação
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dos materiais. Evitar a vibração de armadura para que não se formem vazios
em seu redor, com prejuízo de aderência.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado.

5.2.7

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
Para a execução dos baldrames, se fará um concreto ciclópico, com
largura de 15 cm e altura de 30cm. A composição deverá atender fck igual a 15
Mpa, com cerca de 30% de pedra de mão.
Características:
o Concreto dosado em obra, classe de resistência C15, com brita 1,
relação água/cimento igual a 0,75; preparo mecânico em betoneira de
400 litros;
o Pedra de mão (também conhecida como pedra marroada ou rachão) –
agregado graúdo com dimensões entre 76 e 250 mm e que atenda à
norma ABNT NBR 7211;
Execução:
o Após verificação da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e
moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à
compressão, lançar a primeira camada de concreto, com cerca de 20
cm de altura, com a utilização de jericas e caso especificado, promover
adensamento com vibrador de agulha;
o Incorporar a pedra de mão limpa e saturada de água à massa
manualmente, guardando distâncias de cerca de 10 cm entre uma e
outra pedra;
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o Lançar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 20
cm acima do topo das pedras, e caso especificado, promover nova
vibração;
o Incorporar

segunda

camada

de

pedras

de

mão,

e

assim

sucessivamente até atingir-se o topo da estrutura que estiver sendo
moldada.
Durante o lançamento, adensamento e acabamento superficial, o
concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela insolação
direta, incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta proteção
evita a fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto
também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua
cobertura com lonas plásticas.
O lançamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a
pressão produzida pelo concreto fresco não ultrapasse a que foi considerada
no dimensionamento das formas e do escoramento.
Depois de iniciada a pega, deve-se ter o cuidado de não movimentar as
formas, nem provocar esforços ou deformação nas extremidades de armações
deixadas para amarração com peças a construir posteriormente.
O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não
sendo depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois
ser espalhado ou manipulado ao longo das formas.
Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando
que o agregado grosso fique em contado direto com a superfície, e fazendo
com que o concreto envolva as barras de armadura sem as deslocar.
Cuidados complementares:
•

Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do

lançamento devem ser recusados;
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•

O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível

e a eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios
mecânicos.
•

Evitar ao máximo encostar a agulha do vibrador na armadura,

pois a vibração da barra pode gerar vazios em sua volta, prejudicando sua
aderência ao concreto.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado.

5.2.8

IMPERMEABILIZAÇÃO

DE

SUPERFÍCIE

COM

EMULSÃO

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
A condição essencial para classificar-se como satisfatório um serviço
de

impermeabilização

é

a

estanqueidade:

a

aplicação

de

materiais

impermeáveis deverá garantir a perfeita proteção contra a penetração de água,
a despeito da existência de pequenas fissuras ou deformações na estrutura.
Apenas os trabalhadores especializados envolvidos na execução dos
serviços terão acesso ao trecho em impermeabilização. Não usarão tamancos
ou sapatos de sola grossa os trabalhadores que estiverem realizando serviços
de impermeabilização com asfalto ou elastômeros.
Cuidados especiais serão adotados quanto à segurança dos operários.
Considerar os riscos de intoxicação ou inflamação de gases, assegurando
ventilação adequada e prevenção contra fogo. Usar, se necessário, máscaras
especiais.
As impermeabilizações do tipo colado só serão aplicadas a superfícies
resistentes e secas. Os ângulos e cantos serão arredondados, com raio de
8cm.
Se, por circunstâncias ocasionais ou condições locais, o tipo de
impermeabilização especificado tiver que ser mudado, a Contratante decidirá
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sobre o assunto após consulta à fiscalização. A autorização para mudanças
deverá ser dada por escrito.
Não serão permitidas soluções de impermeabilizações que não tenham
sido previstas, completamente detalhadas e especificadas nos projetos,
incluindo-se, quando for o caso, proteções térmicas e mecânicas. As
especificações do tipo de impermeabilização a ser empregada deverão ser
compatíveis com o elemento estrutural a ser impermeabilizado.
Não será permitida a execução de impermeabilização em tempo
excessivamente úmido. Os materiais a serem aplicados nos processos de
impermeabilização propriamente dita, deverão ser depositados em local
protegido, seco e fechado.
Sempre que possível, os serviços deverão ser testados pela prova
d’água, tomando-se as devidas precauções quanto à sobrecarga originada por
este teste. A garantia mínima, para qualquer tipo de impermeabilização, será
de cinco anos.
Ainda

que

tenham

os

serviços

de

impermeabilização

sido

subempreitados, a responsabilidade integral por qualquer deficiência na
impermeabilização será da empreiteira da obra.
Antes da execução dos serviços deverá proceder-se regularização com
limpeza cuidadosa: remoção de excessos de argamassa, graxas, óleos,
partículas soltas e materiais estranhos. Falhas e ninhos serão obturados com
argamassa.
Deverá ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construção (tanto
em concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo com
duas demãos cruzadas.
As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas,
ásperas e desempenadas.
Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de
penetração (bem diluída) e duas de cobertura, após a completa secagem da
anterior.
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Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da
fiscalização, deverão ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de
embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces
laterais.
A limpeza da superfície é uma etapa inicial muito importante, e comum
a praticamente todos os tipos de sistema de impermeabilização.
Essa etapa é sempre lembrada, pois restos de massa, pontas soltas,
pedaços metálicos, poeira, e impurezas em geral podem atrapalhar a aderência
do material, interferir nos processos de cura e secagem, além de criar pontos
críticos e mais sujeitos à falhas.
Dessa forma, o primeiro procedimento é seguir com a limpeza
superficial. Ela se dá primeiramente com uma espátula para soltar qualquer tipo
de sujeira aderida, e depois com uma vassoura retirar toda a sujeira, e
utilização de tantas ferramentas quanto necessárias para que as peças estejam
isentas de sujeiras e poeiras.
A preparação da emulsão asfáltica, e sua execução, deve seguir os
procedimentos descritos pelo fabricante, de maneira a garantir a qualidade do
produto final.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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6

SUPERESTRUTURA
6.1

PILARES

6.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020
Itens e suas características
•

Fabricação de fôrma para pilares, com chapa de madeira

compensada plastificada, e = 18 mm - contém os painéis, grelhas e demais
dispositivos de travamento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na
montagem;
•

Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
•

Viga sanduíche metálica, formada por dois perfis tipo “U”

enrijecido ligados pela superfície maior, para travamento da fôrma de pilares;
•

Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8”) para travamento da

fôrma de pilares;
•

Aprumador metálico de pilares com altura e ângulo reguláveis,

Hmáx = 2,80 m;
•

Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

Execução
•

A partir dos eixos de referência considerados no projeto de

estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e
conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e
outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos
equivalentes;
•

Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem

solidarizadas no gastalho;
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•

Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do

conjunto usando esquadro metálico;
•

Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray

em toda a face interna da fôrma;
•

Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar

a quarta face da fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas
e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as
dimensões durante o lançamento do concreto;
•

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da

fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas;
•

Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado

no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente
para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
•

Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las

de forma adequada para impedir o empenamento.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

6.1.2

ARMAÇÃO

DE

PILAR

OU

VIGA

DE

UMA

ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
6.1.3

ARMAÇÃO

DE

PILAR

OU

VIGA

DE

UMA

ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para
confecção de fundações:
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Armação aço CA-60, Ø 5,0mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação.
Armação aço CA-50, Ø 10,0mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação.
Recomendação
O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo
diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser
preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos
ferros e reduzindo-se as perdas.
Procedimentos de execução
Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos,
estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme
os desenhos do projeto estrutural.
Armação
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas
e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada
previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido
Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e
as posições previstas no projeto estrutural.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por quilograma (kg) de serviço executado.

6.1.4

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
Itens e sua característica
•

Cimento Portland composto CP II-32;
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•

Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente

de inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a
presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder
previamente ao seu 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; - Operador de betoneira:
responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; - Servente:
auxilia no carregamento e descarregamento.
Execução
•

Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado

graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;
•

Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem

indicada, e mais 1/3 terço do volume de água;
•

Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade

prevista de areia e o restante da água;
•

Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma 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 cúbico (m³) de serviço executado.

6.1.5

LANÇAMENTO

COM

USO

DE

BALDES,

ADENSAMENTO

E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
No momento do lançamento deverão ser levados em consideração
alguns cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as
seguintes:
- Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que
as espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.
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-Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão
ser confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espaçadores de PVC
com espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto
(“cocadas”) deverão ser providas de arames de fixação nas armaduras.
- Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de
montagem, lançamento e adensamento de concreto, deverão ser utilizados
fixadores e espaçadores, para que fique garantido o recobrimento mínimo
preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo
concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies
externas.
- Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de
serviços deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das
armaduras.
- As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por
meio de pintura com nata de cimento ou zarcão. Ao ser retornada a
concretagem as barras de espera deverão ser limpas de modo a permitir uma
boa aderência.
- O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não
previstas no referido plano.
A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em
tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual
somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação.
O início de cada operação de lançamento está condicionado a
realização dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na
presença da FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou caminhão betoneira.
O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas,
instalação de peças embutidas e preparação das superfícies esteja
inteiramente concluído e aprovado. Todas as superfícies e peças embutidas
que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem
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deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
lançado.
O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível
praticar, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a
provocar sua segregação.
O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver
interrupções superiores ao tempo de pega de concreto.
A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas
formas após a verificação e aprovação de:
•

Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas;

•

Montagem correta e completa das armaduras, bem como a

suficiência de suas amarrações;
•

Montagem completa das peças embutidas na estrutura, como

tubulações, eletrodutos e chumbadores;
•

Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus

•

Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e

•

Vedação das formas.

apoios;

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser
vibrado ou socado continuamente com equipamento adequado à sua
trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo que o concreto
preencha todos os vazios em fôrmas. Durante o adensamento, tomar as
precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação
dos materiais. Evitar a vibração de armadura para que não se formem vazios
em seu redor, com prejuízo de aderência.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado.
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6.2

VIGAS

6.2.1

MONTAGEM

E

DESMONTAGEM

DE

FÔRMA

DE

VIGA,

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Itens e suas características
•

Fabricação de fôrma para pilares, com chapa de madeira

compensada plastificada, e = 18 mm - contém os painéis, grelhas e demais
dispositivos de travamento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na
montagem;
•

Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
•

Viga sanduíche metálica, formada por dois perfis tipo “U”

enrijecido ligados pela superfície maior, para travamento da fôrma de pilares;
•

Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8”) para travamento da

fôrma de pilares;
•

Aprumador metálico de pilares com altura e ângulo reguláveis,

Hmáx=2,80m;
•

Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11).

Execução
•

A partir dos eixos de referência considerados no projeto de

estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e
conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e
outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos
equivalentes;
•

Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem

solidarizadas no gastalho;
•

Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do

conjunto usando esquadro metálico;
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•

Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray

em toda a face interna da fôrma;
•

Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar

a quarta face da fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas
e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as
dimensões durante o lançamento do concreto;
•

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da

fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas;
•

Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado

no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente
para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
•

Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las

de forma adequada para impedir o empenamento.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

6.2.2

ARMAÇÃO

DE

PILAR

OU

VIGA

DE

UMA

ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
6.2.3

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para
confecção de fundações:
Armação aço CA-60, Ø 5,0mm – Fornecimento / Corte / Dobra /
Colocação.
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Armação aço CA-50, Ø 8,0mm – Fornecimento / Corte / Dobra /
Colocação.
Recomendação
O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo
diâmetro, antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser
preparado um plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos
ferros e reduzindo-se as perdas.
Procedimentos de execução
Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos,
estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme
os desenhos do projeto estrutural.
Armação
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas
e lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada
previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido
Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e
as posições previstas no projeto estrutural.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por quilograma (kg) de serviço executado.

6.2.4 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016
Itens e sua característica
•

Cimento Portland composto CP II-32;
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•

Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente

de inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a
presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder
previamente ao seu 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; - Operador de betoneira:
responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; - Servente:
auxilia no carregamento e descarregamento.
Execução
•

Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado

graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;
•

Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem

indicada, e mais 1/3 terço do volume de água;
•

Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade

prevista de areia e o restante da água;
•

Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma 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 cúbico (m³) de serviço executado.

6.2.5 LANÇAMENTO

COM

USO

DE

BALDES,

ADENSAMENTO

E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
No momento do lançamento deverão ser levados em consideração
alguns cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as
seguintes:
- Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que
as espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.
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-Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão
ser confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espaçadores de PVC
com espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto
(“cocadas”) deverão ser providas de arames de fixação nas armaduras.
- Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de
montagem, lançamento e adensamento de concreto, deverão ser utilizados
fixadores e espaçadores, para que fique garantido o recobrimento mínimo
preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo
concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies
externas.
- Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de
serviços deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das
armaduras.
- As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por
meio de pintura com nata de cimento ou zarcão. Ao ser retornada a
concretagem as barras de espera deverão ser limpas de modo a permitir uma
boa aderência.
- O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não
previstas no referido plano.
A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em
tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual
somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação.
O início de cada operação de lançamento está condicionado a
realização dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na
presença da FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou caminhão betoneira.
O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas,
instalação de peças embutidas e preparação das superfícies esteja
inteiramente concluído e aprovado. Todas as superfícies e peças embutidas
que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem
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deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
lançado.
O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível
praticar, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a
provocar sua segregação.
O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver
interrupções superiores ao tempo de pega de concreto.
A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas
formas após a verificação e aprovação de:
•

Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas;

•

Montagem correta e completa das armaduras, bem como a

suficiência de suas amarrações;
•

Montagem completa das peças embutidas na estrutura, como

tubulações, eletrodutos e chumbadores;
•

Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus

•

Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e

•

Vedação das formas.

apoios;

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser
vibrado ou socado continuamente com equipamento adequado à sua
trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo que o concreto
preencha todos os vazios em fôrmas. Durante o adensamento, tomar as
precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação
dos materiais. Evitar a vibração de armadura para que não se formem vazios
em seu redor, com prejuízo de aderência.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado.
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6.3

VERGAS E CONTRAVERGAS

6.3.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Itens e suas Características
•

Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco)

para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com
betoneira;
•

Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro

de 5,0 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo
aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;
•

Espaçador de plástico industrializado circular para concreto

armado;
•

Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém

tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as
laterais e fundo de vigas;
•

Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
•

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

fôrma;
Execução
•

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com

o concreto;
•

Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o

escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça;
•

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da

•

Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o

fôrma;

cobrimento mínimo;
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•

Concretar as vergas;

•

Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto

atingir resistência suficiente para suportar as cargas.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.

6.3.2

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Itens e suas características
•

Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco)

para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com
betoneira;
•

Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro

de 6,3 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo
aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;
•

Espaçador de plástico industrializado circular para concreto

armado;
•

Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém

tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as
laterais e fundo de vigas;
•

Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
•

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

Execução
•

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com

o concreto;
•

Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o

escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça;
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•

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da

•

Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o

fôrma;

cobrimento mínimo;
•

Concretar as vergas;

•

Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto

atingir resistência suficiente para suportar as cargas.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

6.3.3

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Itens e suas características
•

Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco)

para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com
betoneira;
•

Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro

de 6,3 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo
aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;
•

Espaçador de plástico industrializado circular para concreto

armado;
•

Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém

tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as
laterais e fundo de vigas;
•

Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
•

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

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com

o concreto;
•

Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o

escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça;
•

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da

•

Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o

fôrma;

cobrimento mínimo;
•

Concretar as vergas;

•

Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto

atingir resistência suficiente para suportar as cargas.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

6.3.4

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
Itens e suas Características
•

Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco)

para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com
betoneira;
•

Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro

de 8,0 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo
aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;
•

Espaçador de plástico industrializado circular para concreto

armado;
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•

Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém

tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as
laterais e fundo de vigas;
•

Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
•

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

fôrma.
Execução
•

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato

com o concreto;
•

Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o

escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça;
•

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da

•

Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o

fôrma;

cobrimento mínimo;
•

Concretar as vergas;

•

Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto

atingir resistência suficiente para suportar as cargas;
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

6.3.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
Itens e suas Características
•

Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco)

para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com
betoneira;
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•

Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com

diâmetro de 6,3 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista,
sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;
•

Espaçador de plástico industrializado circular para concreto

armado;
•

Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém

tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as
laterais e fundo de vigas;
•

Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel.
Execução
•

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com

o concreto;
•

Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada;

•

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da

•

Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o

fôrma;

cobrimento mínimo;
•

Concretar as contravergas.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.

6.3.6 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
Itens e suas características
•

Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco)

para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com
betoneira;
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•

Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com

diâmetro de 6,3 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista,
sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento;
•

Espaçador de plástico industrializado circular para concreto

armado;
•

Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém

tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as
laterais e fundo de vigas;
•

Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel.
Execução
•

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com

o concreto;
•

Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada;

•

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da

•

Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o

fôrma;

cobrimento mínimo;
•

Concretar as contravergas;

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.
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7

PAREDES
7.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Itens e suas características
•

Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo

manual, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real
da junta de 10 mm;
•

Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e

dimensões de 7,5x50cm;
•

Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta);

•

Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x29cm

para alvenaria de vedação.
Execução
•

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo

com as especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi;
•

Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência,

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais,
posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas,
execução da primeira fiada;
•

Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a

utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois
cordões contínuos;
•

Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação

da alvenaria.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS
8.1.1

P1-PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA DE DUAS

FOLHAS (1,60Mx2,10M) E BANDEIRA FIXA (0,4x1,60m), EM VIDRO
TEMPERADO, ESPESSURA 10 MM, PUXADOR TUBULAR RETO EM
ALUMÍNIO CROMADO, FECHADURA E CONTRAFECHADURA CENTRAL
EM ZAMC - INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Itens e sua característica
•

Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac

cromado, contemplando: dobradiça inf.; dobradiça sup.; pivô para dobradiça
inf.; pivô para dobradiça sup.; fechadura central em zamc cromado; contra
fechadura de pressão
•

Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (sem

ferragens e sem colocação)
•

Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem abertura.

•

Mola hidráulica de piso, para portas de até 1100 mm e peso de

até 120 kg, com corpo em aço inox
•

Puxador tubular reto simples, em alumínio cromado, com

comprimento de aprox. 400 mm e diâmetro de 25 mm
•

Servente com encargos complementares

•

Vidraceiro com encargos complementares

Execução
•

Conferir os materiais para a instalação da porta;

•

Medir e marcar os pontos inferior e superior para realização dos

furos para instalação dos suportes das dobradiças;
•

Fazer os furos para os suportes das dobradiças e para os

parafusos;
•

Aparafusar o pivô na parte inferior e bucha para dobradiça na

parte superior;
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•

Encaixar a parte central da peça dobradiça inferior;

•

Instalar o vidro temperado de vidro sobre o pivô, apoiando em

calços ou papelão para não haver atrito com o chão;
•

Instala-se a Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, sem

abertura.
•

Instalar Mola hidráulica de piso, para portas de até 1100 mm e

peso de até 120 kg, com corpo em aço inox.
•

Fixa Puxador tubular reto simples, em alumínio cromado, com

comprimento de aprox. 400 mm e diâmetro de 25 mm.
•

Inserir a peça dobradiça superior na bucha para dobradiça e fixa-

la ao vidro.
•

Finalizar a montagem da dobradiça inferior;

•

Com a porta aberta, instalar a fechadura na porta;

•

Fazer a marcação dos furos para instalação da contra fechadura,

utilizando a fechadura como referência;
•

Fazer os furos necessários na parede para a contra fechadura;

•

Parafusar a contra fechadura.

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

8.1.2

P3-KIT PORTA DE MADEIRA DE LEI 70X210CM, ITENS INCLUSOS:

PINTURA VERNIZ, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, GUARNIÇÃO E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Itens e sua característica
•

Porta mad. trabalhada c/ caixa. Aduela e alisar.

•

Dobradiça em aço/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel,

cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos.
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•

Fechadura

de

embutir

com

cilindro,

externa,

completa,

acabamento padrão popular, incluso execução de furo.
•

Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura.

•

Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e

externo, 2 demãos.
•

Pedreiro com encargos complementares.

•

Servente com encargos complementares.

Execução
•

Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas

devidamente no esquadro;
•

Pregar a travessa nos dois montantes;

•

Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os
lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura;
•

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas
laterais do vão;
•

Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal,
dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como
da base de cada montante;
•

Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa

do marco, formando uma camada de proteção;
•

Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco

no interior do vão;
•

Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível

e alinhamento do marco com a face da parede;
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•

Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de
“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;
•

No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;
•

Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho

correspondente do alizar com pequena folga;
•

Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-

esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco /
batente;
•

Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes

dos batentes e serrar o excedente;
•

Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover
a fixação definitiva;
•

Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco /

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°,
utilizando como gabarito a peça pré-fixada;
•

Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça,
espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;
•

Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar

(riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixandose folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm
em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem
ser feitos com plaina.
•

Após a instalação dos alizares e da porta através das dobradiças,

em seguida deve-se realizar o lixamento e pintura da porta em verniz incolor.
•

Por fim deve-se realizar a instalação da fechadura de embutir

metálica e da placa de sinalização em chapa de alumínio.
68
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

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

8.1.3 P4-KIT PORTA DE MADEIRA DE LEI 80X210CM, ITENS INCLUSOS:
PINTURA VERNIZ, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, GUARNIÇÃO E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Itens e sua característica
•

Porta mad. trabalhada c/ caixa. Aduela e alisar.

•

Dobradiça em aço/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel,

cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos.
•

Fechadura

de

embutir

com

cilindro,

externa,

completa,

acabamento padrão popular, incluso execução de furo.
•

Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura.

•

Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e

externo, 2 demãos.
•

Pedreiro com encargos complementares.

•

Servente com encargos complementares.

Execução
•

Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas

devidamente no esquadro;
•

Pregar a travessa nos dois montantes;

•

Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os
lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura;
•

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas
laterais do vão;
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•

Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal,
dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como
da base de cada montante;
•

Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa

do marco, formando uma camada de proteção;
•

Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco

no interior do vão;
•

Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível

e alinhamento do marco com a face da parede;
•

Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de
“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;
•

No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;
•

Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho

correspondente do alisar com pequena folga;
•

Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-

esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco /
batente;
•

Verificar a altura dos alisares que serão fixados nos montantes

dos batentes e serrar o excedente;
•

Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover
a fixação definitiva;
•

Encaixar na peça pré-fixada os alisares nos montantes do marco /

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°,
utilizando como gabarito a peça pré-fixada;
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•

Promover o corte a 45° das extremidades dos alisares (peças

correspondentes aos montantes) e fixar os alisares com pregos sem cabeça,
espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;
•

Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar

(riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixandose folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm
em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem
ser feitos com plaina.
•

Após a instalação dos alisares e da porta através das dobradiças,

em seguida deve-se realizar o lixamento e pintura da porta em verniz incolor.
•

Por fim deve-se realizar a instalação da fechadura de embutir

metálica e da placa de sinalização em chapa de alumínio.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro unidade (und) de serviço executado.

8.1.4 P2-KIT PORTA DE MADEIRA DE LEI 90X210CM, ITENS INCLUSOS:
PINTURA VERNIZ, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE
BATENTE, GUARNIÇÃO E FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Itens e sua característica
•

Porta mad. trabalhada c/ caixa. Aduela e alisar.

•

Dobradiça em aço/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel,

cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos.
•

Fechadura

de

embutir

com

cilindro,

externa,

completa,

acabamento padrão popular, incluso execução de furo.
•

Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura.

•

Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e

externo, 2 demãos.
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•

Pedreiro com encargos complementares.

•

Servente com encargos complementares.

Execução
•

Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas

devidamente no esquadro;
•

Pregar a travessa nos dois montantes;

•

Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os
lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura;
•

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas
laterais do vão;
•

Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal,
dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como
da base de cada montante;
•

Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa

do marco, formando uma camada de proteção;
•

Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco

no interior do vão;
•

Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível

e alinhamento do marco com a face da parede;
•

Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de
“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;
•

No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;
•

Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho

correspondente do alisar com pequena folga;
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•

Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-

esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco /
batente;
•

Verificar a altura dos alisares que serão fixados nos montantes

dos batentes e serrar o excedente;
•

Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover
a fixação definitiva;
•

Encaixar na peça pré-fixada os alisares nos montantes do marco /

batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°,
utilizando como gabarito a peça pré-fixada;
•

Promover o corte a 45° das extremidades dos alisares (peças

correspondentes aos montantes) e fixar os alisares com pregos sem cabeça,
espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;
•

Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar

(riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixandose folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm
em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem
ser feitos com plaina.
•

Após a instalação dos alisares e da porta através das dobradiças,

em seguida deve-se realizar o lixamento e pintura da porta em verniz incolor.
•

Por fim deve-se realizar a instalação da fechadura de embutir

metálica e da placa de sinalização em chapa de alumínio.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro unidade (und) de serviço executado.

8.1.5 P5-KIT PORTA DE MADEIRA DE LEI PCD, 90X210CM, ITENS
INCLUSOS:
INSTALAÇÃO

PINTURA
DE

VERNIZ,

BATENTE,

DOBRADIÇAS,

GUARNIÇÃO,

MONTAGEM

FECHADURA

E

COM
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EXECUÇÃO DO FURO, MAÇANETA ALAVANCA, CHAPA EM AÇO INOX
PARA PROTEÇÃO NA ALTURA DE 40CM E PUXADOR PARA PCD EM
AMBOS OS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Itens e sua característica
•

Porta mad. trabalhada c/ caixa. Aduela e alisar.

•

Dobradiça em aço/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, com anel,

cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos.
•

Fechadura

de

embutir

com

cilindro,

externa,

completa,

acabamento padrão popular, incluso execução de furo.
•

Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura.

•

Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e

externo, 2 demãos.
•

Pedreiro com encargos complementares.

•

Servente com encargos complementares.

•

Chapa aço inox aisi 304 número 9 (e = 4 mm), acabamento

número 1 (laminado a quente, fosco)
•

Puxador para pcd, fixado na porta - fornecimento e instalação.

Execução
•

Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas

devidamente no esquadro;
•

Pregar a travessa nos dois montantes;

•

Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os
lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura;
•

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas
laterais do vão;
•

Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes

(pernas), executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal,
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dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como
da base de cada montante;
•

Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa

do marco, formando uma camada de proteção;
•

Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do

marco no interior do vão;
•

Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo,

nível e alinhamento do marco com a face da parede;
•

Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o

marco/batente e a parede; a argamassa deve ser aplicada com consistência de
“farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;
•

No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de

madeira e preencher os espaços com argamassa “farofa”;
•

Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho

correspondente do alisar com pequena folga;
•

Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-

esquadria) nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco /
batente;
•

Verificar a altura dos alisares que serão fixados nos montantes

dos batentes e serrar o excedente;
•

Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente

recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover
a fixação definitiva;
•

Encaixar na peça pré-fixada os alisares nos montantes do marco

/ batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°,
utilizando como gabarito a peça pré-fixada;
•

Deverá ser instalada chapa em aço inox para proteção das portas

na altura de 40cm e puxador para pcd em ambas as faces das portas.
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•

Promover o corte a 45° das extremidades dos alisares (peças

correspondentes aos montantes) e fixar os alisares com pregos sem cabeça,
espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;
•

Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar

(riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixandose folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm
em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem
ser feitos com plaina.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

8.2

JANELAS

8.2.1 Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm
Itens e suas características
•

Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela

instalação de esquadrias;
•

Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na

instalação de esquadrias;
•

Vidro temperado incolor e= 6mm;

•

Ferragens para esquadria basculante.

Execução
•

Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a

esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas
folgas nas duas laterais, no topo e na base;
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•

Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente

nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e
proceder à furação correspondente;
•

Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno

do contramarco;
•

Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo

pressão no material vedante;
•

Aparafusar a esquadria no contramarco;

•

Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos

trilhos e testar seu funcionamento.
•

Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os

alizares / guarnições de acabamento no perímetro da janela.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

8.2.2 ALVENARIA
CERÂMICA

DE

(COBOGÓ)

VEDAÇÃO
DE

COM

ELEMENTO

7X20X20CM

E

VAZADO

ARGAMASSA

DE
DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Itens e suas características
•

Pedreiro com encargos complementares: responsável pela

marcação e elevação da alvenaria;
•

Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em

todas as atividades;
•

Elemento vazado cerâmico 7x20x20cm;

•

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento, areia média úmida),

preparo mecânico com betoneira de 600 litros.
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Execução
•

Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência,

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, distribuir as
peças no vão de forma a criar um gabarito das juntas, executar a primeira
fiada;
•

Elevação da alvenaria - assentar as peças com juntas a prumo,

utilizando argamassa aplicada com colher de pedreiro;
•

Conferir que a inclinação das aletas conduza as àguas pluviais

para o exterior do edifício;
•

Rejuntar as peças utilizando um molde sulcador para assegurar a

uniformidade do rejuntamento.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

8.3

SOLEIRAS E PEITORIL

8.3.1 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020
Itens e suas características
•

Marmorista/graniteiro:

responsável

pela

marcação,

corte,

assentamento e controle do peitoril de mármore ou granito;
•

Servente: responsável por transportar os materiais, preparar

argamassa e auxiliar o oficial em todas as tarefas;
•

Peitoril em mármore, polido, branco comum, largura de 15cm,

espessura de 2cm, com pingadeira, corte reto;
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•

Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume

de cimento e areia úmida: para aumentar a aderência ao substrato, preparo
mecânico em betoneira de 400 litros.
Execução
•

Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os

avanços do peitoril;
•

Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre

de irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da
argamassa;
•

Molhar toda a superfície utilizando broxa;

•

Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e

passar desempenadeira dentada;
•

Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir

nível e prumo;
•

Esticar a linha guia para assentamento das demais peças;

•

Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar

o peitoril;
•

Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular

adequada para mármores e granitos;
•

Conferir alinhamento e nível;

•

Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;

•

Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser

danificado durante a execução da fachada.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.
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8.3.2 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF_09/2020
Itens e sua característica
•

Marmorista com encargos complementares: oficial responsável

pela instalação da soleira.
•

Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na

instalação da soleira.
•

Soleira

em

andorinha/quartzo/castelo/corumba

granito
ou

equivalentes,

polido,
largura

tipo
de

15cm,

espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situação: material que
compõe a soleira.
•

Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base

de aplicação.
Execução
•

Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura;

•

Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada

sobre o local de assentamento;
•

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de

argamassa colante sobre a peça de granito;
•

Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e

movendo-a ligeiramente para garantir a fixação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.
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9

SISTEMA DE COBERTURA
9.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
Itens e suas características
•

Carpinteiro de formas com encargos complementares;

•

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

•

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x

12,0cm;
•

Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5); - Guincho Elétrico

de Coluna.
Execução
•

Verificar

o

posicionamento

da

estrutura

de apoio

e

do

comprimento das peças de acordo com o projeto;
•

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura,
extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;
•

Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que
penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
•

Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar

ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de
manutenção.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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9.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_06/2016
Itens e suas características
•

Telhadista com encargos complementares;

•

Servente com encargos complementares;

•

Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, 2,44 x 1,10m;

•

Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16" X 250mm, para

fixação em madeira;
•

Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela

de PVC cônica;
•

Guincho elétrico de coluna.

Execução
•

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar

munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança travaquedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos
vinculados à estrutura;
•

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre

as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu
escorregamento;
•

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser

conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de
contraventamento e outros.
•

Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma

a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao
recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;
•

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre

alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas).
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•

A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo

as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos
(telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);
•

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a

fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco
diamantado;
•

na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral

das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado
(14cm, 20cm etc);
•

Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância

mínima de 5cm da extremidade livre da telha;
•

Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da

cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas
posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das
telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado
aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em fibrocimento;
•

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e

outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização não devem
ser utilizadas.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

9.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA
CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Itens e suas características
•

Carpinteiro de formas com encargos complementares;

•

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

•

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 1,5 x

5,0cm;
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•

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 5,0 x

•

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 6,0 x

6,0cm;

12,0cm;
•

Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5); - Prego polido com

cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9); - Prego polido com cabeça 15 x 15;
•

Guincho Elétrico de Coluna.

Execução
•

Verificar

o

posicionamento

da

estrutura

de apoio

e

do

comprimento das peças de acordo com o projeto;
•

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura,
extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;
•

Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X

48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que
penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
•

Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo

distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do
pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;
•

Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x

36 aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, de forma que
penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça;
•

Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto,

conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de
acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas;
•

Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça;

•

Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar

ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de
manutenção.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

9.4

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN,

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Itens e suas características
•

Telhadista com encargos complementares;

•

Servente com encargos complementares;

•

Telha cerâmica capa-canal do tipo plan com rendimento de 26

telhas/m²;
•

Guincho elétrico de coluna.

Execução
•

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar

munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança travaquedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou
ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou
despregar-se com relativa facilidade);
•

Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não

devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores
deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as
tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
•

Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas

as disposições de tesouras, meiatesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros,
elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o
distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima
especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha
de cumeeira não supere 5 ou 6cm;
•

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a

cumeeira, e simultaneamente em águas opostas; a largura do beiral deve ser
ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades
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das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada
para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas
duplas, ou ripões com altura equivalente à espessura de duas ripas;
•

No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas

devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado;
•

Na colocação das telhas, manter direções ortogonal e paralela às

linhas limites do edifício, observando o correto distanciamento entre os canais,
o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o perfeito encaixe das capas nos
canais;
•

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e

outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser
expurgadas;
•

Nas

posições

de

águas

furtadas

(rincões),

espigões

e

eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas
(utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o
afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

9.5

CHAPIM

EM

CONCRETO

APARENTE

COM

ACABAMENTO

DESEMPENADO 21 X 8 CM, COM PINGADEIRA
As peças de concreto deverão ter as dimensões especificadas no
projeto. Deverão ser planas, sem trincas ou deformações e textura uniforme. A
argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. O
traço deverá ser determinado em função das características dos materiais
constituintes, sendo assentadas com argamassa de areia e cimento no traço
1:3. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de
Proteção Individual (EPI).
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Procedimento Para Execução
Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de
irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da
argamassa. Molhar toda a superfície utilizando broxa.

Molhar a peça de

concreto pré-moldado.
O chapim será assentado, devendo-se exceder a largura em 2 cm de
cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referência o
alinhamento das paredes. As peças serão assentadas com argamassa de areia
e cimento no traço 1:3, nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm sobre a qual
o chapim deverá ficar completamente assentado.
Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e
prumo. Esticar a linha guia para assentamento das demais peças. Repetir o
procedimento de assentamento das peças até completar o chapim. Conferir
alinhamento e nível. Ao final deve-se fazer o acabamento da parte inferior do
chapim.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro (m) de serviço executado.

9.6

PAINEL EM ACM, ESTRUTURADO (FACHADAS), COM TIRANTE DE

AÇO GALVANIZADO E CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Os painéis de ACM, estruturado (fachadas), com tirante de aço
galvanizado e chumbador de aço para fixação são produzidos com larguras
padrão de 1250 mm e de 1500 mm e comprimento de até 6 mil mm. As
espessuras também variam entre 3 e 6 mm. O recomendável é utilizar chapas
de 4 mm para um painel de, no máximo, 1,30 m x 1,30 m. Quando a chapa for
maior, pode ser necessário colar um perfil de reforço. No caso de formas
cônicas e curvas, o raio é determinado pela altura da peça, em virtude dos
equipamentos disponíveis para usinagem.
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O procedimento de instalação dos painéis de ACM começa com a
fixação das estruturas auxiliares na fachada da edificação, sendo que a malha
é criada de acordo com a modulação do projeto.
A estrutura deve ser presa sempre de maneira aprumada e nivelada.
Com o apoio metálico pronto, começa a colocação das bandejas já
conformadas. Para a sua instalação é preciso adotar uma junta de 10 a 12
milímetros que tem a função de absorver a dilatação do painel.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.

9.7

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
Itens e suas características
•

Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido;

•

Perfil metálico F-47 (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);

•

Conector de perfil F-47;

•

Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (* Insumo a ser cadastrado no

SINAPI);
•

Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m);

•

Suporte nivelador (* Insumo a ser cadastrado no SINAPI);

•

Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4"

(6,35 mm) x 25mm;
•

Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca

(LB), largura 4,2mm, comprimento 13mm.

Execução
•

Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma

mangueira ou um nível laser, o local em que será instalado o forro;
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•

Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar

a posição exata onde serão fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”);
•

Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”);

•

Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no

teto a posição dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames
(tirantes);
•

Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);

•

Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;

•

Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);

•

Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de

maneira que fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do
rebaixo do teto;
•

Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo

com as dimensões do ambiente onde serão aplicadas;
•

Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento

previamente instalado, deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a
extremidade do acabamento escolhido;
•

Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de

sustentação;
•

No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o

espaço existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal
maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço disponível;
•

Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;

•

Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua

no acabamento e na régua anterior.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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10

REVESTIMENTOS
10.1 REVESTIMENTO INTERNO
10.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia
no traço de 1:3 com preparo manual, com espessura de aproximadamente
0,5cm.
As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas
com a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação
desse tipo de revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superfície
projetando-se água com o auxílio de vasilhames. A operação terá de ser
executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de
mangueira.
Execução
Testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto
antes de iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para
remoção de poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla devem
ser dosados a seco.
Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de
aplicação, a fim de evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego.
A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do
contato da mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio
de endurecimento. O chapisco comum é lançado diretamente sobre a
superfície com a colher de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e
com espessura de 0,5 cm e apresentar um acabamento áspero. O excedente
da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassá-la.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

10.1.2

MASSA

ÚNICA,

PARA

RECEBIMENTO

DE

PINTURA,

EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Itens e suas características
•

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo

com betoneira 400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e
espessura média real de 10 mm.
Execução
•

Taliscamento da base e Execução das mestras.

•

Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.

•

Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.

•

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as

mestras executadas, retirando-se o excesso.
•

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira

de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com
movimentos circulares.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

10.1.3

EMBOÇO,

PARA

RECEBIMENTO

DE

CERÂMICA,

EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
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PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Itens e suas características
•

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo

com betoneira 400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e
espessura média real de 20 mm.
Execução
•

Taliscamento da base e Execução das mestras.

•

Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.

•

Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.

•

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as

mestras executadas, retirando-se o excesso.
•

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira

de madeira.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

10.1.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20
CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
Itens e suas características
•

Cerâmica esmaltada tipo esmaltada comercial, padrão popular, de

dimensões 20x20 cm;
•

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante;
•

Argamassa para rejunte.
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Execução
•

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma

base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira
formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a
colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de
abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa
utilizada.
•

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de

argamassa formando sulcos.
•

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaçadores previamente gabaritados.
•

Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha em movimentos contínuos de vai e vem.
•

Limpar a área com pano umedecido.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

10.2

REVESTIMENTO EXTERNO

10.2.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
O chapisco deverá ser executado com argamassa de cimento e areia
no traço de 1:3 com preparo manual, com espessura de aproximadamente 0,5
cm.
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As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas
com a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação
desse tipo de revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superfície
projetando-se água com o auxílio de vasilhames. A operação terá de ser
executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de
mangueira.
Execução
Testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto
antes de iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para
remoção de poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla devem
ser dosados a seco.
Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de
aplicação, a fim de evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego.
A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do
contato da mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio
de endurecimento. O chapisco comum é lançado diretamente sobre a
superfície com a colher de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e
com espessura de 0,5 cm e apresentar um acabamento áspero. O excedente
da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassá-la.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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10.2.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO

MECÂNICO

COM

BETONEIRA

400

L,

APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
Itens e suas características
•

Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo

com betoneira 400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e
espessura média real de 25 mm.
Execução
•

Taliscamento da base e Execução das mestras.

•

Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.

•

Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.

•

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as

mestras executadas, retirando-se o excesso.
•

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira

de madeira.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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11

PAVIMENTAÇÃO

11.1 PISO INTERNO
11.1.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
Itens e suas características
•

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média:

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l,
fator água/cimento de 0,75.
Execução
•

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou

sobre lastro de brita.
•

Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas

conforme utilização ou previsto em projeto.
•

Nivelar a superfície final.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

11.1.2

CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4
Itens e suas Características
•

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso e

preparo mecânico com betoneira 400 litros;
Execução
•

Limpar a base, incluindo lavar e molhar;

•

Definir os níveis da camada regularizadora (contrapiso);

•

Assentar taliscas;
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•

Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e

compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do
ambiente;
•

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado;

•

Ponte de aderência: molhar a base e polvilhar o cimento após o

assentamento das taliscas (Para as composições de contrapiso sobre
impermeabilização).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

11.1.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
Itens e suas características
•

Placa cerâmica tipo esmaltada comercial, padrão popular, de

dimensões 35x35 cm;
•

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante;
•

Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II

para rejuntamento de placas cerâmicas.
Execução
•

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando
uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação
das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de
acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.
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•

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de

argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, comprimindo
manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha.
•

A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica

deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores
previamente gabaritados.
•

Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha em movimentos contínuos de vai e vem.
•

Limpar a área com pano umedecido.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

11.1.4

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA

COMERCIAL

DE

DIMENSÕES

35X35CM

(PADRAO

POPULAR). AF_06/2017
Itens e suas características
•

Cerâmica esmaltada tipo comercial de dimensões 20x20 cm;

•

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante;
•

Argamassa para rejunte.

Execução
•

Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura.

•

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma

base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira,
formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite a
colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de

98
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa
utilizada.
•

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de

argamassa formando sulcos.
•

Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças.

•

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaçadores previamente gabaritados.
•

Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha em movimentos contínuos de vai e vem.
•

Limpar a área com pano umedecido.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.

11.2

CALÇADAS

11.2.1

ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO
As alvenarias de contenção das calçadas e acessos externos serão

executadas com tijolos cerâmicos furados 9x19x19cm, 1 vez (espessura
19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não
peneirada), preparo manual, junta 1 cm.
Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme, conforme indicação em
planta de arquitetura, assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e
revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura e com
observância das recomendações das práticas do Decreto 92.100/85.
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Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão
apertadas contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços,
em forma de cunha ou com o uso de técnica equivalente.
As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos
com as seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545):
- Tolerâncias dimensionais: ± 3mm;
- Desvio de esquadro: ± 3mm;
- Empenamento: ± 3mm;
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações
do Projeto Arquitetônico, sendo que em alguns pontos será necessária a
utilização de alvenaria dupla para adequação do nivelamento.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.

11.2.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
Os trabalhos de aterro para enchimento de piso serão executados
com material de boa qualidade, sem detritos de material orgânico,
adequadamente molhada e energicamente compactadas, o qual deverá ser
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e bom
acabamento da superfície.
O aterro será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da
FISCALIZAÇÃO. O aterro deve atender às exigências da NR 18.
O lançamento manual do material de aterro deverá ser executado em
camadas. Todo aterro deverá ser compactado de forma mecanizada
manipulando o compactador de solos de percussão. O aterro deverá ser
executado em etapas, com camadas da ordem de 20 cm de altura. A
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composição não faz distinção entre locais com ou sem escoramento, valendo o
uso da mesma para ambas situações.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado.

11.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
Itens e suas características
•

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média:

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l,
fator água/cimento de 0,75.
Execução
•

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou

sobre lastro de brita.
•

Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas

conforme utilização ou previsto em projeto.
•

Nivelar a superfície final.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

11.2.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
Itens e suas características
•

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para

execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e desempeno do
concreto.
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•

Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas

para a concretagem dos passeios;
•

Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas

atividades necessárias para execução do passeio.
•

Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.

•

Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto.

Execução
•

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada,

montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser
lançado;
•

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento,

sarrafeamento e desempeno do concreto;
•

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura

superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista
com o concreto ainda fresco.
•

Por último, são feitas as juntas de dilatação.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

11.3

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

11.3.1

Piso de borracha tátil (16 un) - COR AZUL
Itens e suas características
•

PisoTátil direcional ou alerta 25x25 premoldado colorido (16

unidades);
•

Cola;
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Execução
•

Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente

nivelado, aplicar a cola de contato no piso e nas peças de borracha.
•

Assentar as peças de piso tátil, batendo-os com martelo de

borracha.
•

Aguardar o tempo de secagem

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metros quadrado (m²) de serviço executado.

12

PINTURA

12.1 PAREDES INTERNAS
12.1.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
Itens e suas características
•

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de

dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a
absorção e selar as superfícies como alvenaria, reboco, concreto e gesso.
Execução
•

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira,

gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
•

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;

•

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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12.1.2 PVA interna c/ massa sem selador
Os

serviços

serão

executados

por

profissionais

de

elevada

competência e com produtos preparados industrialmente. As superfícies a
serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destina, tomando-se a precaução contra o
levantamento de poeira sobre as áreas com tinta fresca. Deverão ser
observadas todas as instruções para o uso fornecidas pelos fabricantes das
tintas especificadas. Os escorrimentos ou respingos de tinta deverão ser
evitados nas superfícies não destinadas tais como: ferragens, pisos, etc. Sendo
os respingos inevitáveis removidos com solventes adequados enquanto a tinta
ainda estiver fresca.
As cores e tonalidades das tintas deverão ser conforme especificado
em projeto e qualquer alteração deverá ser previamente submetida à
aprovação da FISCALIZAÇÃO por meio de amostras pintadas, com dimensão
mínima de 0,5 m x 1,0 m.
A superfície pintada deverá apresentar uniformidade em textura,
tonalidade e brilho.
Cada demão somente será aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, devendo-se aguardar um intervalo mínimo recomendado
pelo fabricante entre cada demão.
Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias (mínimo
de três), até que se obtenha a coloração uniforme desejada partindo-se sempre
dos tons claros para os escuros.
Os trabalhos de pintura externa ou locais mal abrigados não deverão
ser realizados em dias chuvosos.
Recomenda-se que os alisares das portas somente sejam fixados após
a primeira demão de pintura e que os espelhos das tomadas e interruptores
sejam colocados após a conclusão da última demão.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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12.2

PAREDES EXTERNAS

12.2.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
Itens e suas características
•

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de

dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a
absorção e selar as superfícies como alvenaria, reboco, concreto e gesso.
Execução
•

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira,

gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
•

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;

•

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

12.2.2

PVA externa c/ massa sem liq. Preparador
Os

serviços

serão

executados

por

profissionais

de

elevada

competência e com produtos preparados industrialmente. As superfícies a
serem pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destina, tomando-se a precaução contra o
levantamento de poeira sobre as áreas com tinta fresca. Deverão ser
observadas todas as instruções para o uso fornecidas pelos fabricantes das
tintas especificadas. Os escorrimentos ou respingos de tinta deverão ser
evitados nas superfícies não destinadas tais como: ferragens, pisos, etc. Sendo
os respingos inevitáveis removidos com solventes adequados enquanto a tinta
ainda estiver fresca.
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As cores e tonalidades das tintas deverão ser conforme especificado
em projeto e qualquer alteração deverá ser previamente submetida à
aprovação da FISCALIZAÇÃO por meio de amostras pintadas, com dimensão
mínima de 0,5 m x 1,0 m.
A superfície pintada deverá apresentar uniformidade em textura,
tonalidade e brilho.
Cada demão somente será aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, devendo-se aguardar um intervalo mínimo recomendado
pelo fabricante entre cada demão.
Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias (mínimo
de três), até que se obtenha a coloração uniforme desejada partindo-se sempre
dos tons claros para os escuros.
Os trabalhos de pintura externa ou locais mal abrigados não deverão
ser realizados em dias chuvosos.
Recomenda-se que os alisares das portas somente sejam fixados após
a primeira demão de pintura e que os espelhos das tomadas e interruptores
sejam colocados após a conclusão da última demão.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

13

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 ELÉTRICO GERAL
13.1.1 Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W
Itens e sua característica
•

Eletricista com encargos complementares: oficial responsável

pela instalação da luminária.
•

Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao

oficial na instalação da luminária.
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•

Luminária tipo de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de

•

Lâmpada compacta fluorescente branca de 18 W.

10w.

Execução
•

Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;

•

Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados

ao spot;
•

Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos.

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

13.1.2

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e suas característica
•

Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluído

suporte e placa, 10A/250V.
Execução
•

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de

fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos);
•

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na

composição).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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13.1.3

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e sua característica
•

Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluído

suporte e placa, 10A/250V.
Execução
•

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de

fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos);
•

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na

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

13.1.4

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e sua característica
•

Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluído

suporte e placa, 10A/250V.
Execução
•

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de

fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos);
•

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na

composição).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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13.1.5

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e sua característica
•

Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluído

suporte e placa, 10A/250V.
Execução
•

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de

fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos);
•

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na

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

13.1.6

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
•

Itens e suas característica
Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V.

Execução
•

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de

fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);
•

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na

composição).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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13.1.7

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
Itens e sua característica
•

Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V.

Execução
•

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de

fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);
•

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na

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

13.1.8

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
Itens e suas características
•

Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V.

Execução
•

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de

fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);
•

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na

composição).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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13.1.9

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
Itens e suas características
•

Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V

Execução
•

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de

fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);
•

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na

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

13.1.10

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
Itens e sua característica
•

Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V.

Execução
•

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de

fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);
•

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na

composição).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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13.1.11

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
Itens e sua característica
•

Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V.

Execução
•

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de

fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas (módulo);
•

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na

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

13.1.12

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750

V,

PARA

CIRCUITOS

TERMINAIS

-

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e suas características
•

Cabo de cobre, 1,5 mm², instalados em circuitos terminais (do

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);
•

Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execução
•

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o

processo de passagem dos cabos;
•

Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em

trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
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Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita

guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à
outra extremidade;
•

Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

13.1.13

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750

V,

PARA

CIRCUITOS

TERMINAIS

-

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Serão utilizados condutores e cobre com isolamento termoplástico para
750V do tipo anti-chama. A bitola a ser utilizada será de 2,5 mm² para circuitos
de força e o fio terra.
A instalação consistirá a passagem dos fios, com a utilização dos arames-guias
deixados na tubulação, através de eletrodutos, conexões e caixas existentes
entre os pontos de ligação.
A definição dos condutores elétricos será através das cores, conforme NBR5410/ABNT:
• Condutor neutro: azul claro;
• Condutor de proteção: verde;
• Condutor fase: branca, preta, vermelha ou cinza
Critério de Medição
A medição será em metro (m) de serviço executado.
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13.1.14

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA

0,6/1,0

KV,

PARA

CIRCUITOS

TERMINAIS

-

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e sua característica
•

Cabo de cobre, 4 mm², instalados em circuitos terminais (do

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);
•

Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execução
•

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o

processo de passagem dos cabos;
•

Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em

trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
•

Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita

guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à
outra extremidade;
•

Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.

13.1.15

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
Itens e sua característica
•

Cabo de cobre, 16 mm², instalados em circuitos terminais (do

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);
•

Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execução
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Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o

processo de passagem dos cabos;
•

Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em

trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
•

Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita

guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à
outra extremidade;
•

Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.

13.1.16

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Itens e sua característica
•

Cabo de cobre, 50 mm², instalados em circuitos terminais (do

quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);
•

Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

Execução
•

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o

processo de passagem dos cabos;
•

Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em

trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;
•

Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita

guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à
outra extremidade;
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Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.

13.1.17

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e suas características
•

Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 25 MM (3/4”), instalados

em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou
pontos de iluminação).
Execução
•

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;

•

Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de

PVC rígido;
•

Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

•

Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;

•

Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento

desejado;
•

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta
composição);
•

As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.
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13.1.18

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Fornecimento e instalação de luva para eletroduto, pvc, roscável,
dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em que serão instalados
nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na
planilha orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado.

13.1.19

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e suas características
•

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"),

para circuitos terminais, instalada em forro.
•

Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro

nominal de 100mm;
•

Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).
Execução
•

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola

da bolsa;
•

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

•

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como
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referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta;
•

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e

verificação do sifonamento (teste de fumaça).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.1.20

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"),

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Itens e suas características
•

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica.
Execução
•

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;

•

Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de

PVC rígido;
•

Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

•

Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;

•

Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento

desejado;
•

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta
composição);
•

As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.
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13.1.21

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Fornecimento e instalação de luva para eletroduto, PVC, roscável, DN
50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica,
instalada em que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os
quantitativos estão representados na planilha orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado.

13.1.22

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN

50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Itens e suas características
•

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1

1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica.
•

Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro

nominal de 100mm;
•

Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).
Execução
•

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola

da bolsa;
•

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

•

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta;
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•

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e

verificação do sifonamento (teste de fumaça).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.1.23

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Itens e suas características
•

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica.
Execução
•

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;

•

Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de

PVC rígido;
•

Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

•

Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;

•

Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento

desejado;
•

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta
composição);
•

As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.
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13.1.24

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"),

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Fornecimento e instalação de luva para eletroduto, PVC, roscável,
DN 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica,
instalada em que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os
quantitativos estão representados na planilha orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado.

13.1.25

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN

60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Itens e suas características
•

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2"),

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica.
•

Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro

nominal de 100mm;
•

Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).
Execução
•

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola

da bolsa;
•

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

•

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta;
121
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”
•

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e

verificação do sifonamento (teste de fumaça).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.1.26

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA

CIRCUITOS

TERMINAIS,

INSTALADO

EM

PAREDE

-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e suas características
•

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais, instalado em parede.
Execução
•

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;

•

Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de

PVC rígido;
•

Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

•

Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;

•

Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento

desejado;
•

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta
composição);
•

As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.
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13.1.27

CAIXA PLÁSTICA 4"x2"
Deverá ser realizado o fornecimento e instalação de caixa 4”x2” em

PVC com as unidades conforme projeto, e sua instalação deve ser realizada
por profissional habilitado utilizando equipamentos adequados e materiais de
procedência idônea.
Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.1.28

Caixa de alumínio 4"x2"
Deverá ser realizado o fornecimento e instalação de caixa 4”x2” em

alumínio com as unidades conforme projeto, e sua instalação deve ser
realizada por profissional habilitado utilizando equipamentos adequados e
materiais de procedência idônea.
Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.1.29

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO,

FUNDO

COM

BRITA,

DIMENSÕES

INTERNAS:

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
Itens e suas características
•

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e

colocar as peças pré-moldadas;
•

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

•

Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução

de lastro de brita no fundo da cava;
•

Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros:

composição utilizada para execução da tampa da caixa;
•

Caixa de passagem sem fundo em concreto pré-moldado com

dimensões internas de 0,3 x 0,3 x 0,3 m
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Execução
•

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
•

Sobre o lastro de brita, posicionar a caixa pré-moldada conforme

•

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

projeto;

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

13.1.30

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Itens e sua característica
•
Eletricista com encargos complementares: oficial responsável
pela instalação do quadro.
•

Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao

oficial na instalação do quadro.
•

Quadro de distribuição sem barramento, com porta, de embutir,

em chapa de aço galvanizado, para 6 disjuntores NEMA.
•

Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para

emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual:
para fixação do quadro.
Execução
•

Verifica-se o local da instalação;

•

Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve

estar executado;
•

Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte

posterior;
•

Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.1.31

Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)
Um quadro de distribuição de embutir com 12 disjuntores

termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro conforme
disposição do projeto.
Para as três fases, neutro e terra. Os barramentos poderão ser do
tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre as características de
corrente nominal geral do quadro.
Deverão ter grau de mínimo de proteção IP-40. Poderão ser
metálicos ou de PVC.
Deverão possuir espelho para a fixação da identificação dos circuitos
e proteção do usuário (evitando o acesso aos barramentos).
Os disjuntores usados deverão ser do tipo termomagnético (disparo
para sobrecarga e curto-circuito), com curva característica tipo “C” (5 a 10 x In),
tensão nominal máxima de 440V, corrente máxima de interrupção de pelo
menos 10kA, corrente nominal de acordo com os quadros de carga, verificar o
nível de curto 87.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado.

13.1.32

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR

DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Itens e sua característica
•

Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela

instalação do quadro.
• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao
oficial na instalação do quadro.
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• Caixa de proteção para 1 medidor monofásico, em policarbonato
(padrão da concessionaria local).
• Bucha de nylon sem a base, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço
zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips: para fixação da
caixa.
Execução
•

Os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados no

quadro de medição;
•

Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posição de instalação

e verificar prumo.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado.

13.1.33

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Itens e sua característica
•

Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela

instalação do disjuntor.
•

Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao

oficial na instalação do disjuntor.
• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1
furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5.
•

Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A.

Execução
•

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser

•

Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do

ligado;

disjuntor é desencaixado;
•

Coloca-se o terminal no pólo;
126

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

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”
•

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

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

13.1.34

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Itens e sua característica
•

Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela

instalação do disjuntor.
•

Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao

oficial na instalação do disjuntor.
•

Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 16 mm², 1

furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6.
•

Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 40 até 50A.

Execução
•

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser

•

Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do

ligado;

disjuntor é desencaixado;
•

Coloca-se o terminal no pólo;

•

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado.
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13.1.35

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Itens e sua característica
•

Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela

instalação do disjuntor.
•

Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao

oficial na instalação do disjuntor.
• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm², 1
furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5. - Disjuntor tipo DIN/IEC,
monopolar de 6 até 32A.
Execução
• - Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser
ligado;
•

Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do

disjuntor é desencaixado;
•

Coloca-se o terminal no pólo;

•

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

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

13.1.36

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Itens e suas características
•

Eletricista com encargos complementares: oficial responsável

pela instalação do disjuntor.
•

Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao

oficial na instalação do disjuntor.
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•

Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 16 mm²,

1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6.
•

Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 40 até 50A.

Execução
•

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser

•

Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do

ligado;

disjuntor é desencaixado;
•

Coloca-se o terminal no pólo;

•

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

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

13.1.37

Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN

Fornecimento e instalação de disjuntores tripolar, com correntes
nominais variadas.
Execução:
•

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser

•

Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do

ligado;

disjuntor é desencaixado;
•

Coloca-se o terminal no pólo;

•

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço de instalação e
teste.
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13.1.38

Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN
Fornecimento e instalação de disjuntores tripolar, com correntes

nominais variadas.
Execução:
•

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser

•

Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do

ligado;

disjuntor é desencaixado;
•

Coloca-se o terminal no pólo;

•

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço de instalação e
teste.

13.1.39

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Itens e suas características
•

Haste de aterramento, 3,00 m, 5/8”.

Execução
•

Verifica-se o local da instalação;

•

O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;

•

A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a

profundidade ideal.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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13.1.40

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Itens e suas características
•

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e

instalar a caixa;
•

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; -

Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de
lastro de areia no fundo da cava;
•

Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios,

diâmetro = 300 mm
Execução
•

Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de

•

Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.

areia;

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

13.1.41

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Itens e suas características
•

Cabo de cobre nu, 50 mm².

Execução
•

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;

•

Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;

•

Posiciona-se a cordoalha na vala previamente aberta.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.
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13.2

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (PONTOS DE DRENO)

13.2.1

Ponto de dreno p/ split (10m)
Fornecimento e Instalação de ponto de dreno p/ split (10m) conforme

recomendações do Fabricante da split.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por ponto (Pt) de serviço executado.

13.2.2 Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)
Fornecimento e Instalação de ponto gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)
conforme recomendações do Fabricante da split.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por ponto (Pt) de serviço executado.

13.2.3 Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (10m)
Fornecimento e Instalação de ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's
(10m) conforme recomendações do Fabricante da split.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por ponto (Pt) de serviço executado.

13.3 INSTALAÇÕES DE LOGICA

13.3.1

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2019
Itens e suas características
•

Eletricista

com

encargos

complementares:

profissional

responsável pela instalação de tomadas;
•

Auxiliar de eletricista com encargos complementares;

•

Tomada de rede RJ45, 8 fios, CAT 5E.
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Execução
•

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de

fornecimento, ligam-se os cabos à tomada (módulo);
•

Em seguida fixa-se o módulo ao suporte e encaixa-se a placa.

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

13.3.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR MACHO RJ -

45, CATEGORIA 6
Os conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações
contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568B Categoria 6.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.3.3

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Caixa retangular de PVC para a ligação de tomadas baixas na altura
de 0,30 metros do piso.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.3.4

Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto
Itens e sua característica
•

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e

instalar a caixa;
•

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
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•

Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para

execução de lastro de areia no fundo da cava;
•

Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto.

Execução
•

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da

contenção da cava, preparar o fudo da vala para execução da caixa;
•

Sobre

o

fundo

preparado,

executar

a

alvenaria

com

o

revestimento, fundo e tampa em concreto.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.3.5

Caixa de passagem em aluminio 300x300x130mm
Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio

300x300x130mm, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde
os quantitativos estão representados na planilha orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com
a realização do teste.

13.3.6

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA

CIRCUITOS

TERMINAIS,

INSTALADO

EM

FORRO

-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e suas característica
•

Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4”), instalados em

circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos
de iluminação).
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Execução
•

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;

•

Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;

•

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta
composição);
•

As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.

13.3.7

Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e
Fornecimento e instalação de cabo UTP par trançado 04P AWG cat

6e, e o quantitativo na planilha orçamentaria, que serão instalados nos locais
indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na planilha
orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado.

13.3.8

Rack de 19" 05 U/A
Fornecimento e instalação de rack de 19°” 05 U/A, e o quantitativo na

planilha orçamentaria, que serão instalados nos locais indicados no projeto.
Onde os quantitativos estão representados na planilha orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado.

135
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

13.3.9

Patch panel 24 portas cat 6e
Fornecimento e instalação de patch panel 24 portas cat 6e, e o

quantitativo na planilha orçamentaria, que serão instalados nos locais indicados
no

projeto.

Onde

os

quantitativos

estão

representados

na

planilha

orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado.

13.3.10 Patch cable M8V cat 6e 1,5m
Fornecimento e instalação de patch cable m8v cat 6e 1,5m e o
quantitativo na planilha orçamentaria, que serão instalados nos locais indicados
no

projeto.

Onde

os

quantitativos

estão

representados

na

planilha

orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (UN) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado.

13.3.11 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Itens e suas características
•

Haste de aterramento, 3,00 m, 5/8”.

Execução
•

Verifica-se o local da instalação;

•

O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;

•

A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a

profundidade ideal.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.3.12 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Itens e suas características
•

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e

instalar a caixa;
•

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; -

Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de
lastro de areia no fundo da cava;
•

Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios,

diâmetro = 300 mm
Execução
•

Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de

•

Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.

areia;

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

13.3.13 Ponto de solda exotérmica
Fornecimento e Aplicação de ponto de solda exotérmica, aplicado
em locais discriminados em Projeto de SPDA.
Critério de Medição e pagamento
A medição será por ponto (pt) de serviço executado.
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13.3.14 CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV,
INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Itens e suas características
•

Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela

instalação do cabo de cobre e fita isolante.
•

Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao

oficial na instalação do cabo de cobre e fita isolante.
•

Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/A,

antichama BWF-B, 1 condutor, 0,6/1 KV, seção nominal 10 mm².
•

Fita isolante adesiva antichama, em rolo de 19 mm x 5 m.

Execução
•

Após a eletrocalha/perfilado já estar instalada no local definido,

inicia-se o processo de passagem dos cabos;
•

Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante;

•

Com os cabos já preparados, inicia-se o processo de passagem

até chegar à outra extremidade;
•

Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos

de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.
Critério de Medição e pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

13.3.15 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e suas características
•

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em parede.
Execução
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•

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;

•

Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de

PVC rígido;
•

Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

•

Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;

•

Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento

desejado;
•

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta
composição);
•

As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

13.3.16 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e suas características
•

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1

1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica.
•

Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro

nominal de 100mm;
•

Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).
Execução
•

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola

da bolsa;
•

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;
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•

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta;
•

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e

verificação do sifonamento (teste de fumaça).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.3.17 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA

CIRCUITOS

TERMINAIS,

INSTALADA

EM

PAREDE

-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Fornecimento e instalação de luva para eletroduto, pvc, roscável, dn
25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em que serão instalados nos
locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na
planilha orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado.

13.4

INSTALAÇÕES DE SPDA

13.4.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Itens e suas características
•

Captor tipo Franklin em latão.
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Execução
•

Encaixa-se o captor no topo do mastro;

•

Em seguida, rosqueiam-se as peças para a completa fixação.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com
a realização do teste.

13.4.2 Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios)
Fornecimento e instalação mastro simples em ferro galvanizado para
para-raio, inclusive acessórios de fixação e o quantitativo na planilha
orçamentaria, que serão instalados nos locais indicados no projeto. Onde os
quantitativos estão representados na planilha orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado.

13.4.3 FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO

DE

MINICAPTORES

DE

INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM
Fornecimento e instalação de minicaptores de insercao, em aco
galvanizado a fogo, h=300 mm x dn=10 mm, inclusive acessórios de fixação e
o quantitativo na planilha orçamentaria, que serão instalados nos locais
indicados no projeto. Onde os quantitativos estão representados na planilha
orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado.
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13.4.4 SUPORTE

ISOLADOR

PARA

CORDOALHA

DE

COBRE

-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Itens e suas características
•

Suporte isolador reforçado.

•

Parafuso de aço zincado 4,2mm.

Execução
•

Com o suporte isolador posicionado, faz-se a marcação na

estrutura da edificação dos dois orifícios;
•

Com uma furadeira, são feitos os furos na estrutura;

•

Encaixam-se as buchas;

•

Em seguida posiciona-se o suporte e a fixação é feita através do

parafuso.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com
a realização do teste.

13.4.5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Itens e suas características
•

Haste de aterramento, 3,00 m, 5/8”.

Execução
•

Verifica-se o local da instalação;

•

O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;

•

A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a

profundidade ideal.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.4.6 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Itens e suas características
•

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e

instalar a caixa;
•

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; -

Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de
lastro de areia no fundo da cava;
•

Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios,

diâmetro = 300 mm
Execução
•

Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de

•

Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.

areia;

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

13.4.7 Ponto de solda exotérmica
Fornecimento e Aplicação de ponto de solda exotérmica, aplicado
em locais discriminados em Projeto de SPDA.
Critério de Medição e pagamento
A medição será por ponto (pt) de serviço executado.
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13.4.8 Cabo de cobre nú 35mm²
13.4.9 Cabo de cobre nú 50mm²
Itens e suas características
•

• Cabo de cobre nu, 35 e 50 mm².
Execução

•

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;

•

Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre;

•

Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente

instalados.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

13.4.10

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e suas características
•

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos

terminais, instalado em laje.
Execução
•

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;

•

Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de

PVC rígido;
•

Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

•

Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;

•

Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento

desejado;
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•

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os

esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta
composição);
•

As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

13.4.11

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN

40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Itens e suas características
•

Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"),

para circuitos terminais, instalada em forro.
•

Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro

nominal de 100mm;
•

Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).
Execução
•

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola

da bolsa;
•

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

•

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta;
•

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e

verificação do sifonamento (teste de fumaça).
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

13.4.12
1/4"),

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1
PARA

CIRCUITOS

TERMINAIS,

INSTALADA

EM

FORRO

-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Fornecimento e instalação de luva para eletroduto, pvc, roscável, dn
40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro, em que serão
instalados nos locais indicados no projeto. Onde os quantitativos estão
representados na planilha orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do item instalado.

14

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

14.1 ÁGUA FRIA
14.1.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
14.1.2

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável, DN 20mm e DN
25mm instalado em ramal de distribuição de água.
Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis,
classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de
água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”.
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Execução
•

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado,

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão

e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão
aplicando

¼

de

volta.

Manter

a

junta

sobre

pressão

manual

por

aproximadamente 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a

tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de medição e pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.

14.1.3

Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)
Itens e suas características
•

Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 20mm X 1/2 " (LH);

•

Solução limpadora;

•

Adesivo p/ PVC - 75g.

Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças,
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deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.1.4

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P
Itens e suas características
•

Joelho de 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 20 mm

para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças
do tipo soldável;
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças,
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deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.1.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do
tipo soldável;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.1.6

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
Itens e suas características
•

Luva de Correr em PVC com diâmetro nominal de 20 mm para

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do
tipo soldável;
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³; • Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850
gramas;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.1.7

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Luva de Correr em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do
tipo soldável;
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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14.1.8

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,

SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Tê soldável com diâmetro nominal de 20 mm e com Bucha de

Latão na Bolsa Central com diâmetro de 1/2”, em PVC, para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

152
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

14.1.9

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC,

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
Itens e suas características
•

Tê soldável com diâmetro nominal de 25 mm e com Bucha de

Latão na Bolsa Central com diâmetro de 3/4”, em PVC, para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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14.1.10 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Tê com diâmetro nominal de 25 mm e Redução na Bolsa Central

com diâmetro de 20 mm, em PVC, para aplicação em instalações hidráulicas
de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os
movimentar por, aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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14.1.11 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Tê com diâmetro nominal de 20 mm, em PVC, para aplicação em

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os
movimentar por, aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

155
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

14.1.12 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016
Itens e suas características
•

Hidrômetro, DN 25 (¾”).

•

Fita veda rosca, 18mm x 50m.

Execução
•

Coloca-se fita veda rosca nas extremidades do hidrômetro.

•

Encaixa-se o hidrômetro nos adaptadores presentes no cavalete.

•

As peças são rosqueadas até completa vedação.

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

14.1.13 CAIXA DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO ENTERRADA NO PISO
PASSEIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Itens e suas características
•

Caixa de proteção de hidrômetro enterrada no piso passeio.

Execução
•

Verifica-se em projeto de instalações hidráulicas os locais de

instalação.
•

Escava-se a cava nas dimensões da caixa de proteção.

•

Em seguida encaixa-se a caixa de proteção de hidrômetro.

•

Após finalizada a instalação da caixa, do hidrômetro e das

tubulações de ligação deve-se realizar o reaterro em torno da caixa de
proteção.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.1.14 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA,
3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Itens e sua característica
•

Encanador

ou

bombeiro

hidráulico

com

encargos

complementares: oficial responsável pela instalação da válvula ou registro;
•

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos

complementares: auxilia o oficial na instalação da válvula ou registro;
•

Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor

vedação na conexão entre as peças;
•

Registro de esfera PVC, roscável, com borboleta, bitola 3/4".

Execução
•

Verificar o local da instalação;

•

Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme

a recomendação do fornecedor;
•

As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de

chave de grifo até a completa vedação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.1.15 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO

E

CANOPLA

CROMADOS

-

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Itens e suas características
•

Encanador

ou

bombeiro

hidráulico

com

encargos

complementares: oficial responsável pela instalação do registro;
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Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos

complementares: auxilia o oficial na instalação do registro;
•

Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor

vedação na conexão entre as peças;
•

Registro gaveta com acabamento e canopla cromada, simples,

bitola 3/4".
Execução
•

Verificar o local da instalação;

•

Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme

a recomendação do fornecedor;
•

As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de

chave de grifo até a completa vedação;
•

Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;

•

Fixar a manopla.

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

CONEXÕES CAIXA D’ÁGUA

14.2

14.2.1

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Curva 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do
tipo soldável;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
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Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os
movimentar por, aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.2.2
DN

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO,
25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para
registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em reservação de água de
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento. Os tubos e conexões
deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A, conforme projeto e
atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões
de PVC, com juntas soldáveis”.
Execução
•

O adaptador é encaixado no orifício determinado.

•

Em seguida rosqueiam-se os flanges do adaptador até a completa

fixação do componente no reservatório de concreto.
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•

As extremidades do adaptador devem ser soldadas com adesivo

plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas.
•

Limpar a ponta do tubo e a bolsa do adaptador com solução

limpadora.
•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar
por, aproximadamente, 5 minutos.
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.2.3

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X

3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Fornecimento e instalação de luva de correr, CPVC, soldável, DN
25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água. Os tubos e conexões
deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A, conforme projeto e
atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões
de PVC, com juntas soldáveis”.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com

adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças,
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deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.2.4

TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E

INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016
Fornecimento e instalação de torneira de boia real, roscável, 3/4", em
reservação de água. Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas
soldáveis, classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas
prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”.
Execução
•

Verificar o local da instalação;

•

Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme

a recomendação do fornecedor;
•

A boia deve ser encaixada no local final e rosqueada até a

completa vedação.
Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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14.2.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO

E

CANOPLA

CROMADOS

-

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Itens e suas características
•

Encanador

ou

bombeiro

hidráulico

com

encargos

complementares: oficial responsável pela instalação do registro;
•

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos

complementares: auxilia o oficial na instalação do registro;
•

Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor

vedação na conexão entre as peças;
•

Registro gaveta com acabamento e canopla cromada, simples,

bitola 3/4".
Execução
•

Verificar o local da instalação;

•

Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme

a recomendação do fornecedor;
•

As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de

chave de grifo até a completa vedação;
•

Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;

•

Fixar a manopla.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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14.2.6

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,

PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA

DE

EDIFICAÇÃO

QUE

POSSUA

RESERVATÓRIO

DE

FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para
registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em reservação de água. Os
tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A,
conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de água fria Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo apropriado, após

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas.
•

Lixamento.

•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora.

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar
por aproximadamente 5 minutos.
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução
Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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14.2.7

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Fornecimento e instalação de tê, PVC, soldável, DN 25 mm instalado
em prumada de água. Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas
soldáveis, classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas
prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo apropriado, após

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas.
•

Lixamento.

•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora.

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta (camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se
remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não os movimentar
por aproximadamente 5 minutos.
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.2.8

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável, DN 25mm instalado
em ramal de distribuição de água.
Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis,
classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de
água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”.
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Execução
•

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado,

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão

e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão
aplicando

¼

de

volta.

Manter

a

junta

sobre

pressão

manual

por

aproximadamente 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a

tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de medição e pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.

14.2.9

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE

VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
Fornecimento e instalação de Reservatório d'água em poliéster
reforçado com fibra de vidro, capacidade de 1000 litros que abastecerá o
CRAS. Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis,
classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - “Sistemas prediais de
água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”.
Execução
•

Verificar o local da instalação;

•

Instalar

caixa

d’água

sobre

base

(rígida,

plana,

sem

irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto.
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Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.3

DRENAGEM

14.3.1

(COMPOSIÇÃO

REPRESENTATIVA)

DO

SERVIÇO

DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015
Itens e suas Características
•

Tubo de PVC, série R, DN 100 mm;

•

Joelho 90 graus, PVC, série R, DN 100 mm;

•

Joelho 45 graus, PVC, série R, DN 100 mm;

•

Luva Simples, PVC, série R, DN 100 mm;

•

Te de Inspeção, PVC, série R, DN 100 mm;

•

Redução excêntrica, PVC, série R, DN 150 x 100 mm;
Execução

•

Os procedimentos necessários para execução devem seguir as

•

recomendações

específicas

dos

Cadernos

Técnicos

de

Instalações
•

Hidráulicas de Águas Pluviais.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.
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14.3.2

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO

DE

RALO

FOFO

SEMIESFERICO, DN 100 MM, PARA LAJES OU CALHAS
No fundo das canaletas deverá ser instalados pontos de captação de
água da fonte com ralos semiesféricos DN 100mm para lajes e calhas no ponto
mais baixo de caimento (ver posicionamento em projeto) fazendo confirmação
in loco devido a declividade natural do terreno. Serão oito ralos de captação
das águas que serão enviados para as caixas de passagem e posteriormente à
cisterna.
Critério de medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço instalado.

14.3.3

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Itens e suas características
•

Telhadista com encargos complementares;

•

Servente com encargos complementares;

•

Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm;

•

Prego polido com cabeça, bitola 18x27;

•

Parafuso e bucha S-8;

•

Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;

•

Solda estanho 50/50;

•

Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para

juntas diversas, embalagem de 310ml;
•

Guincho Elétrico de Coluna.

Execução
•

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar

munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava167
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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;
•

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a

seção transversal e o posicionamento especificado para os rufos;
•

Promover a união das peças em aço galvanizado mediante

fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após
conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;
•

Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de

pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos
com selante a base de poliuretano.
•

Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a

alvenaria.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

14.3.4

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125

MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDAÇÕES,

EXCLUINDO

CONDUTORES,

INCLUSO

TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019
Itens e suas características
•

Telhadista com encargos complementares;

•

Servente com encargos complementares;

•

Calha pluvial de pvc, diâmetro de 125 mm, comprimento de 3m,

para drenagem predial;
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•

Bocal pvc, para calha pluvial, diâmetro da saída de 100 mm, para

drenagem predial;
•

Cabeceira direita pvc, para calha pluvial, diâmetro de 125 mm,

para drenagem predial;
•

Cabeceira esquerda pvc, para calha pluvial, diâmetro de 125 mm,

para drenagem predial;
•

Emenda para calha pluvial, em PVC, diâmetro de 125 mm, para

drenagem predial;
•

Suporte metálico para calha pluvial, zincado, dobrado, diâmetro

de 125 mm, para drenagem predial;
•

Vedação de calha em borracha cor preta medida de 125 mm,

para drenagem pluvial predial;
•

Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,2

x 20 mm (3/4 ");
•

Guincho Elétrico de Coluna.

Execução
•

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar

munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança travaquedas 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;
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•

Encaixar as cabeceiras nas extremidades da calha e os bocais

para acoplamento com os condutores circulares.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

14.3.5

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Itens e suas características
•

Telhadista com encargos complementares;

•

Servente com encargos complementares;

•

Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte

•

Prego polido com cabeça, bitola 18x27;

•

Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;

•

Solda estanho 50/50;

•

Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para

60cm;

juntas diversas, embalagem de 310ml;
•

Guincho Elétrico de Coluna.

Execução
•

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar

munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança travaquedas 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;
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•

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a

seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 %
no sentido dos tubos coletores;
•

Promover a união das peças em aço galvanizado mediante

fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após
conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;
•

Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de

pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos
com selante a base poliuretano.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

14.3.6

Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto
Itens e sua característica
•

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e

instalar a caixa;
•

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

•

Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para

execução de lastro de areia no fundo da cava;
•

Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto.

Execução
•

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; - Sobre o lastro de
areia, posicionar a caixa conforme projeto.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
171
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

14.4

ESGOTO SANITÁRIO

14.4.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões

de PVC.
Execução
•

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado,

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução

limpadora;
•

O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do

tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 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 por metro (m) de serviço executado.

14.4.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário;
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•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado,

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução

limpadora;
•

O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do

tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 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 por metro (m) de serviço executado.

14.4.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 75 mm para

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário;
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
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•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado,

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução

limpadora;
•

O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do

tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 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 por metro (m) de serviço executado.

14.4.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário;
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
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•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado,

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das
superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução

limpadora;
•

O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do

tubo; após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 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 por metro linear (m) de serviço executado.

14.4.5

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de

50 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com
junta elástica;
•

Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro

nominal de 50mm;
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•

Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).
Execução
•

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola

da bolsa;
•

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

•

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta;
•

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e

verificação do sifonamento (teste de fumaça).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.4.6

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro

nominal de 50 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento
sanitário com junta elástica;
•

Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro

nominal de 50mm;
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•

Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).
Execução
•

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola

da bolsa;
•

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

•

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta;
•

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e

verificação do sifonamento (teste de fumaça).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.4.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de

50 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com
junta elástica;
•

Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro

nominal de 50mm;
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•

Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).
Execução
•

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola

da bolsa;
•

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

•

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta;
•

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e

verificação do sifonamento (teste de fumaça).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.4.8

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro

nominal de 40 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento
sanitário com conexões do tipo soldável;
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
178
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso
de

adesivos,

pois

estes

atacam

o

PVC;

não

movimentá-los

por,

aproximadamente, 5 minutos.
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.4.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de

40 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com
conexões do tipo soldável;
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•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso
de

adesivos,

pois

estes

atacam

o

PVC;

não

movimentá-los

por,

aproximadamente, 5 minutos.
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.4.10 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100

x 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário
com junta elástica;
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•

Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro

nominal de 100mm;
•

Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).
Execução
•

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola

da bolsa;
•

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

•

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta;
•

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e

verificação do sifonamento (teste de fumaça).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.4.11 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de

100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com
junta elástica;
•

Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro

nominal de 100mm;
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•

Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).
Execução
•

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola

da bolsa;
•

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

•

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta;
•

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e

verificação do sifonamento (teste de fumaça).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.4.12 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Curva Curta de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro

nominal de 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento
sanitário com junta elástica;
•

Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro

nominal de 100mm;
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•

Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).
Execução
•

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola

da bolsa;
•

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

•
•

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta;
•

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e

verificação do sifonamento (teste de fumaça).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.4.13 Te PVC c/ redução 100mm x 50mm – LS
Itens e suas características
•

Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS

•

Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro

nominal de 100mm;
•

Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).
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Execução
•

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola

da bolsa;
•

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

•

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no

caso de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como
referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta;
•

A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e

verificação do sifonamento (teste de fumaça).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.4.14 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Itens e suas características
•

Terminal de ventilação, DN 50mm em PVC, fornecimento e

instalação.
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
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•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada

fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças,
deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não
movimentá-lo por, aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.5

CAIXAS E ACESSÓRIOS

14.5.1

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Corpo de ralo seco PVC com saída de 40 mm. Dimensões: 100 x

•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

40mm;

1.000cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

Limpar o local de instalação do ralo;
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•

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico

apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;
•

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;

•

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso
de

adesivos,

pois

estes

atacam

o

PVC;

não

movimentá-los

por,

aproximadamente, 5 minutos;
•

Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.5.2

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas

soldáveis e uma saída de 50 mm com junta elástica. Dimensões: 100 x 100 x
50 mm;
•

Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de

•

Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e

50 mm;

pote de 500 g;
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
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•

Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

Limpar o local de instalação da caixa;

•

Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de

entrada da caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado,
em torno da circunferência interna;
•

Fazer o acabamento final com lima meia-cana;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução

limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo);
•

A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica,

utilizando anel de borracha e pasta lubrificante.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.5.3

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Itens e suas características
•

Caixa sifonada em PVC com cinco entradas de 40 mm com

juntas soldáveis e uma saída de 75 mm com junta elástica. Dimensões: 150 x
185 x 75 mm;
•

Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de

75 mm;
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•

Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e

pote de 500 g;
•

Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;
•

Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850

gramas;
•

Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Execução
•

Limpar o local de instalação da caixa;

•

Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de

entrada da caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado,
em torno da circunferência interna;
•

Fazer o acabamento final com lima meia-cana;

•

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

•

As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução

limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo);
•

A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica,

utilizando anel de borracha e pasta lubrificante.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.5.4

CAIXA

DE

GORDURA

PEQUENA

(CAPACIDADE:

19

L),

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
Itens e sua característica
•

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e

instalar a caixa;
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•

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

•

Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para

execução de lastro de areia no fundo da cava;
•

Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300 mm, diâmetro

de saída 100 mm, capacidade aproximada 18 litros, com tampa.
Execução
•

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia; - Sobre o lastro de
areia, posicionar a caixa conforme projeto.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.5.5

CAIXA

ENTERRADA

HIDRÁULICA

RETANGULAR,

EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020 – CP
Itens e suas características
•

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e

colocar as peças pré-moldadas;
•

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

•

Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para

execução de lastro de areia no fundo da cava;
•

Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100

litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa;
•

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg;
•

Caixa de inspeção com fundo em concreto pré-moldado com

dimensões internas de 0,3 x 0,3 x 0,3 m (*insumo a ser cadastrado no SINAPI).
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Execução
•

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de areia;
•

Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada com a

retroescavadeira conforme projeto;
•

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

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

14.5.6

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME
ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Itens e suas Características
•

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e

assentar as peças pré-moldadas;
•

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

•

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg;
•

Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução

de lastro de brita no fundo da cava;
•

Argamassa traço 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada para

o assentamento das peças prémoldadas;
•

Anel de concreto armado, D = 1,50 m, H = 0,50 m: utilizado para

compor o balão do tanque séptico;
•

Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros:

composição utilizada para execução da laje de fundo do tanque séptico (4 cm
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de espessura) e da laje de transição entre o balão e a tampa (furo circular com
60 cm de diâmetro e 4 cm de espessura);
•

Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros:

composição utilizada para execução da tampa (4 cm de espessura).
Equipamento
•

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4,

potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26
m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m.
Execução
•

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
•

Sobre o lastro de brita, posicionar a laje de fundo pré-moldada

com a retroescavadeira;
•

Sobre a laje de fundo, posicionar os anéis pré-moldados do balão

com a retroescavadeira, assentálos com argamassa e revestir as juntas
internamente;
•

Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a

retroescavadeira e assentá-la com argamassa;
•

Por fim, colocar a tampa pré-moldada..

Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

14.5.7

SUMIDOURO

CIRCULAR,

EM

CONCRETO

PRÉ-MOLDADO,

DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Itens e sua característica
•

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e

colocar as peças pré-moldadas;
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•

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

•

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg e da brita do leito
filtrante;
•

Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para

execução de lastro de brita no fundo da cava;
•

Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da laje de

transição;
•

Anel de concreto armado com furos, D = 2,50 m, H = 0,50 m:

utilizado para compor o balão do sumidouro;
•

Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100

litros: composição utilizada para execução da laje de fundo do sumidouro (furos
com 2,5 cm de diâmetro a cada 15 cm e 4 cm de espessura) e da laje de
transição entre o balão e a tampa (furo circular com 60 cm de diâmetro e 4 cm
de espessura);
•

Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros:

composição utilizada para execução da tampa (4 cm de espessura).
Execução
•

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
•

Sobre o lastro de brita, colocar a laje pré-moldada com furos com

a retroescavadeira;
•

Sobre a laje de fundo, colocar os anéis com furos do balão com a

retroescavadeira;
•

Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a

retroescavadeira e assentá-la com argamassa;
•

Por fim, colocar a tampa pré-moldada.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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14.5.8

FILTRO

ANAERÓBIO

CIRCULAR,

EM

CONCRETO

PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M,
VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Itens e sua característica
•

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e

assentar as peças pré-moldadas;
•

Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;

•

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a

colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg e da brita do leito
filtrante;
•

Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução

de lastro de brita no fundo da cava;
•

Argamassa traço 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada

para o assentamento das peças prémoldadas e revestimento das juntas;
•

Pedra britada: utilizada para compor o leito filtrante do filtro

anaeróbio;
•

Anel de concreto armado, D = 2,00 m, H = 0,50 m: utilizado para

compor o balão do filtro anaeróbio;
•

Anel de concreto armado, D = 0,60 m, H = 0,50 m: utilizado como

apoio da laje fundo falso (*insumo a ser cadastrado no SINAPI);
•

Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100

litros: composição utilizada para execução da laje de fundo do filtro anaeróbio
(4 cm de espessura), da laje do fundo falso (furos com 2,5 cm de diâmetro a
cada 15 cm e 4 cm de espessura) e da laje de transição entre o balão e a
tampa (furo circular com 60 cm de diâmetro e 4 cm de espessura);
•

Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros:

composição utilizada para execução da tampa (4 cm de espessura).
Execução
•

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
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Sobre o lastro de brita, posicionar a laje de fundo pré-moldada

com a retroescavadeira;
•

Sobre a laje de fundo, posicionar o primeiro anel pré-moldado do

balão com a retroescavadeira, assentá-lo com argamassa e revestir a junta
internamente;
•

Ainda sobre a laje de fundo, posicionar o anel de apoio da laje do

fundo falso com a retroescavadeira e assentá-lo com argamassa. Em seguida,
colocar a laje do fundo falso;
•

Posicionar os demais anéis pré-moldados do balão com a

retroescavadeira,

assentá-los

com

argamassa

e

revestir

as

juntas

internamente;
•

Sobre o fundo falso, colocar a brita do leito filtrante com a

retroescavadeira;
•

Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a

retroescavadeira e assentá-la com argamassa;
•

Por fim, colocar a tampa pré-moldada.

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

15

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

15.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Itens e suas características
•

Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada;

•

Anel de vedação: utilizado para vedação da peça;
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•

Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a

utilização de arruelas de material sintético: utilizado para instalação da peça;
•

Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado

para fixação da peça.
•

Engate flexível em plástico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 40cm;

•

Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para

fixação da peça.
Execução
•

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;

•

Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça,

conforme especificação do fabricante;
•

Marcar os pontos para furação no piso;

•

Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar;

•

Instalar a caixa acoplada;

•

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento

•

Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico

flexível.

sanitário;
•

Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de

água da instalação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

15.2

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020
Itens e suas características
•

Encanador com encargos complementares: oficial responsável

pela instalação da peça;
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•

Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na

instalação da peça;
•

Assento sanitário convencional.

Execução
•

Posicionar os parafusos no local adequado;

•

Encaixar o assento sobre o vaso sanitário;

•

Apertar as porcas.

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

15.3

Ducha higiênica cromada
Itens e suas características
•

Ducha higiênica cromada;

•

Fita de vedação.

Execução
•

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça de

apoio da Ducha;
•

Marcar os pontos para furação;

•

Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

•

Em seguida deve ser realizada a instalação da ducha no ponto da

tubulação de água em espera de acordo com projeto, utilizando a fita de
vedação na rosca de encaixe quando necessário.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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15.4

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA

DE

MESA,

PADRÃO

POPULAR

-

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Fornecimento e instalação de lavatório louça branca com coluna,
29,5 x 39 cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate
flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular.
Para a instalação de sifões conectar a entrada do sifão a válvula (pia,
tanque ou lavatório), verifique se a saída do esgoto possui ponta ou bolsa e se
a altura está adequada para a instalação do produto, o caso da existência de
bolsa, conectar com o auxílio de um segmento de tubo EG DN40 a saída do
sifão a conexão de esgoto. Na existência de ponta a conexão será direta, com
o auxílio de uma chave de fenda proceder ao aperto das braçadeiras até a
estanqueidade do conjunto. Importante, oriente-se pela flecha de direção de
fluxo gravada no corpo do produto.
Não deverá ser utilizado nenhum produto químico corrosivo para
limpeza, pois ele poderá danificar o produto, bem como os tubos e conexões
de PVC do sistema de esgoto.
Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

15.5

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
Itens e suas características
•

Encanador com encargos complementares: oficial responsável

pela instalação da peça;
•

Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na

instalação da peça;
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•

Papeleira de parede em metal cromado.

Execução
•

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;

•

Marcar os pontos para furação;

•

Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

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

15.6

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020
Itens e suas características
•

Encanador com encargos complementares: oficial responsável

pela instalação da peça;
•

Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na

instalação da peça;
•

Saboneteira plástica tipo dispense para sabonete líquido.

Execução
•

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;

•

Marcar os pontos para furação;

•

Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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15.7

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOALHEIRO PLASTICO TIPO

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
Itens e suas características
•

Encanador com encargos complementares: oficial responsável

pela instalação da peça;
•

Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na

instalação da peça;
•

Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado.

Execução
•

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;

•

Marcar os pontos para furação;

•

Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

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

15.8

Barra em aço inox (PCD)
Itens e sua característica
•
Barra em aço inox (PC).
•

Encanador com encargos complementares: oficial responsável

pela instalação da peça;
•

Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na

instalação da peça;
•

Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado.

Execução
•

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;

•

Marcar os pontos para furação;
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•

Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.

15.9

ESPELHO

CRISTAL,

ESPESSURA

4MM,

SEM

MOLDURA,

DIMENSÕES DE 0,40X0,50 M, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA
INTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Itens e sua característica
•

Vidraceiro: responsável pela marcação e fixação do espelho;

•

Servente: auxilia o vidraceiro na fixação e transporte do espelho;

•

Espelho cristal, espessura 4 mm;

•

Botão com rosca interna, cabeça chata maciça em metal,

diâmetro 19 mm, incluso arruela e parafuso (*insumo a ser cadastrado no
SINAPI);
•

Bucha de nylon sem aba S6.

Execução
•

Conferir as medidas do espelho e do local de instalação;

•

Marcar os locais para realização dos furos na parede;

•

Perfurar com furadeira;

•

Posicionar as buchas de nylon;

•

Limpar a superfície onde será instalado o espelho;

•

Com ajuda de ventosas, posicionar o espelho no local marcado e

aparafusar os parafusos;
•

Encaixar os botões de acabamento.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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15.10 BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1
CUBA, COM VALVULA, TORNEIRA E SIFÃO, LISA (SEM ESCORREDOR),
DE

0,60

X

1,20

M

-

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO

SOBRE

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO ABAS IGUAIS DE 2"
Itens e sua característica
•

Demolição manual de alvenaria;

•

Torneira cromada de mesa 1/2 ou 3/4 para lavatório, padrão

popular.
•

Bancada/banca/pia de aço inoxidável (AISI 430) com 1 cuba

central, com válvula, lisa (sem escorredor), de *0,60 x 1,20* m.
•

Válvula em metal cromada tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia.

•

Servente com encargos complementares: responsável pelo

rejuntamento e auxiliar ao oficial na instalação da peça;
•

Sifão de tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2;

•

Cantoneira (abas iguais) em ferro galvanizado, 50,8 mm x 9,53

mm ( L x E), 6,99 kg/m.
•

Encanador ou bombeiro com encargos complementares;

•

Marmorista com encargos complementares: oficial responsável

pela instalação da peça;
•

Graute FGK= 25 MPA; traço 1:1,2:1,5 (cimento/ areia grossa/ brita

0/aditivo) – preparo mecânico com betoneira 400L.
Execução
•

Marcar o ponto de chumbamento da parede;

•

Chumbar as cantoneiras na parede com Graute;

•

Aplicar a massa plástica sobre as cantoneiras;

•

Apoiar a bancada sobre as peças;

•

Verificar o nível da bancada;

•

Conectar a entrada do sifão à válvula (pia ou lavatório);

•

Verificar se a saída do esgoto está desobstruída e se a altura está

adequada para a instalação do componente;
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•

Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto.

•

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira

no orifício da mesa destinado ao seu encaixe;
•

Fixar por baixo da bancada com a porca.

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

15.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA GRANITO CINZA
POLIDO, ESPESSURA DE 2 CM, DIMENSÕES DE 85X60CM, SOBRE MÃO
FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS DE 40 CM.
Itens e sua característica
•

Marmorista com encargos complementares: oficial responsável

pela instalação da peça;
•

Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/

corumbá ou outros equivalentes da região, e= *2,5* cm
•

Rejunte epóxi branco

•

Bancada granito cinza polido, espessura de 2 cm, dimensões de

85x60cm, sobre cantoneira ferro galvanizado abas iguais de 2"
•

Suporte mão francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade

mínima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020
•

Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na

instalação da peça;
•

Massa plástica para mármore/granito

Execução
•

Marcar o ponto de perfuração da parede;

•

Parafusar as mãos francesas na parede;

•

Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas;

•

Apoiar a bancada sobre as mãos francesas;
202

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

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”
•

Verificar o nível da bancada;

•

Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica;

•

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento

•

Fixar por baixo da bancada com a porca.

•

Vide recomendações das composições auxiliares.

flexível.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
15.12 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Itens e sua característica
•

Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso

sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão
popular
Execução
•

Posicionar o tanque, nivelar e marcar os pontos para furação;

•

Posicionar o tanque parafusando nos locais marcados;

•

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento

•

Conectar a entrada do sifão à válvula (pia, tanque ou lavatório);

•

Verificar se a saída do esgoto está desobstruída, se possui bolsa

flexível.

ou ponta e se a altura está adequada para a instalação do componente;
•

Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto.

•

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira

diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca.
•

Desrosquear a porca de aperto da válvula;
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•

Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no

lavatório, pia e tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na
canaleta da porca de aperto, caso não utilize as vedações;
•

Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o

encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

15.13 FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO

DE

TORNEIRA

METALICA

CROMADA DE 3/4 " PARA JARDIM, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO,
DE PAREDE, PADRAO POPULAR.
Itens e sua característica
•

Torneira metálica cromada para jardim / tanque, com bico

plástico, cano longo, de Parede, padrão popular / uso geral , DN 3/4 “
•

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos

complementares
•

Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares

Execução
•

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira

diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

15.14 Torneira cromada de 1/2" p/ jardim
Itens e sua característica
•

Torneira cromada de 1/2" p/ jardim.
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•

Encanador com encargos complementares: oficial responsável

pela instalação da peça;
•

Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na

instalação da peça;
•

Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para

fixação da peça.
Execução
•

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira

diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

16

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.

16.1 Extintor de incêndio ABC - 6Kg
Tendo como objetivo fixar as condições exigíveis para a instalação de
sistemas de proteção por extintores portáteis para salvaguarda de pessoas e
bens materiais. As NBR 7195, NBR 7532 (identificação dos extintores de
incêndio - Padronização), deverão ser parte integrante na execução deste
PPCI - Plano de Prevenção contra Incêndio. Para efeito de projeto, foram
adotadas as seguintes definições: A área medida em metros quadrados de piso
será protegida por unidade extintora em função do risco. A Carga de agente
extintor contida no extintor de incêndio será medida em litro(L) ou quilograma
(KG); A capacidade extintora será medida do poder de extinção do fogo de um
extintor, obtida através de ensaios normatizados. A distância máxima a ser
percorrida pelo operador, do ponto de fixação do extintor a qualquer ponto da
área protegida não poderá passar de 30 metros.
Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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16.2

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)
Itens e sua característica
•

Serão instaladas placas de sinalização de segurança contra

incêndio, fotoluminescente, retangular, *20x40* cm, em PVC *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)
Execução
•

Utiliza-se sinalizações de orientação e salvamento (rotas de fuga,

saídas de emergência) e sinalização de equipamentos de combate a incêndio.
•

Com furos para fixação com parafuso ou por meio de adesivos de

alta resistência do tipo dupla face.
•

Utiliza-se servente com encargo complementares.

Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

16.3

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434)
Itens e sua característica
•

Serão instaladas placas de sinalização de segurança contra

incêndio, fotoluminescente, retangular, *20x20* cm, em PVC *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)
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Execução
•

Utiliza-se sinalizações de orientação e salvamento (rotas de fuga,

saídas de emergência) e sinalização de equipamentos de combate a incêndio.
•

Com furos para fixação com parafuso ou por meio de adesivos de

alta resistência do tipo dupla face.
•

Utiliza-se servente com encargo complementares.

Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

16.4

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W,

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
Itens e Suas Características
•

Luminária de emergência com potência de 2 W e uso de bateria

de litio com autonomia de 6 horas.
Execução
•

Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma

tomada;
•

Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos;

•

Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada

Critério de medição e pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.
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16.5

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM

TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EXTINTORES
A pintura e demarcação de tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual do
piso se farão com tinta acrílica premium específica para pisos, de acordo com
as cores estipuladas para os respectivos usos conforme o projeto de prevenção
e combate a incêndio. A pintura do piso cerâmico deverá ser realizada
seguindo o manual de pintura para piso, logo após quando a tinta estiver
totalmente seca e isento de poeira, com espaçamento entre as aplicações das
demãos de no mínimo 24 horas.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro linear (m) de serviço executado.

17 CORETO
17.1 FUNDAÇÃO
17.1.1

Escavação manual até 1.50m de profundidade
As escavações para estruturas deverão ser executadas segundo as

linhas, cotas e dimensões especificadas nos desenhos ou determinadas pela
FISCALIZAÇÃO.
As escavações para estruturas poderão ser efetuadas manualmente ou
por meio de equipamento mecânico. Conforme a natureza dos materiais
encontrados, a CONTRATADA poderá utilizar explosivos, desde que com
aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.
Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para alterar o
mínimo possível a rocha e/ou o terreno adjacente às escavações. Todas as
escavações realizadas por conveniência da CONTRATADA, ou em excesso,
por qualquer motivo que não o autorizado pela FISCALIZAÇÃO, correrão por
conta da CONTRATADA, assim como o reenchimento de excesso de
escavação.
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As cavas para fundações e outras partes da obra, abaixo do nível do
terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes nos
desenhos e planilha orçamentária.
A execução dos trabalhos de escavação obedecerá, além do transcrito
neste item, a todas as prescrições da Norma NBR-6122, concernentes ao
assunto. A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma
NBR 12266. Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de
forma manual.
As escavações para execução de blocos e cintas (baldrames)
circundantes serão levadas a efeito com a utilização de escoramento e
esgotamento de água, se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu
aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas impermeabilizações.
Todas as escavações deverão ser protegidas, quando for o caso, contra
a ação da água superficial e/ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou
rebaixamento do lençol freático, a fim de assegurar uma boa execução dos
trabalhos, de acordo com os itens constantes nestas especificações.
Deverão ser levadas em conta as condições da vizinhança e a
determinação das sobrecargas nas diferentes fases da obra. A CONTRATADA,
em nenhuma hipótese, poderá iniciar as escavações sem autenticação do
projeto pelo CONTRATANTE.
Para composição desse item, foram considerados locais com Alto Nível
de Interferência: locais com grandes adensamentos urbanos; locais com
imóveis edificados ao longo de sua extensão, como ruas, avenidas, vielas,
caminhos ou similares abertos à circulação pública, onde há restrições de
espaço para os equipamentos e para o depósito do solo escavado.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado.
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17.1.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
Itens e suas características
•

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média

: brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de
600l, fator água/cimento de 0,75.
Execução
•

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou

sobre lastro de brita.
•

Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas

conforme utilização ou previsto em projeto.
•

Nivelar a superfície final.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

17.1.3

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017
A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita
marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para
auxílio na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a
não haver vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor,
obedecendo às dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas,
niveladas e aprumadas.
As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das
fôrmas. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o
vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o
210
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

travamento da fôrma e pouco antes da concretagem, escovar e molhar as
fôrmas no lado interno.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.

17.1.4 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM
VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
Para a execução dos baldrames, se fará um concreto ciclópico, com
largura de 15 cm e altura de 30cm. A composição deverá atender fck igual a 15
Mpa, com cerca de 30% de pedra de mão.
Características:
o

Concreto dosado em obra, classe de resistência C15, com brita 1,

relação água/cimento igual a 0,75; preparo mecânico em betoneira de 400
litros;
o

Pedra de mão (também conhecida como pedra marroada ou

rachão) – agregado graúdo com dimensões entre 76 e 250 mm e que atenda à
norma ABNT NBR 7211;
Execução:
o

Após verificação da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão,
lançar a primeira camada de concreto, com cerca de 20 cm de altura, com a
utilização de jericas e caso especificado, promover adensamento com vibrador
de agulha;
o

Incorporar a pedra de mão limpa e saturada de água à massa

manualmente, guardando distâncias de cerca de 10 cm entre uma e outra
pedra;
o

Lançar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a

20 cm acima do topo das pedras, e caso especificado, promover nova vibração;
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o

Incorporar segunda camada de pedras de mão, e assim

sucessivamente até atingir-se o topo da estrutura que estiver sendo moldada.
Durante o lançamento, adensamento e acabamento superficial, o
concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela insolação
direta, incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta proteção
evita a fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto
também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua
cobertura com lonas plásticas.
O lançamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a
pressão produzida pelo concreto fresco não ultrapasse a que foi considerada
no dimensionamento das formas e do escoramento.
Depois de iniciada a pega, deve-se ter o cuidado de não movimentar as
formas, nem provocar esforços ou deformação nas extremidades de armações
deixadas para amarração com peças a construir posteriormente.
O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não
sendo depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois
ser espalhado ou manipulado ao longo das formas.
Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando
que o agregado grosso fique em contado direto com a superfície, e fazendo
com que o concreto envolva as barras de armadura sem as deslocar.
Cuidados complementares:
•

Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do

lançamento devem ser recusados;
•

O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível

e a eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios
mecânicos.
•

Evitar ao máximo encostar a agulha do vibrador na armadura,

pois a vibração da barra pode gerar vazios em sua volta, prejudicando sua
aderência ao concreto.
212
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado.

17.1.5 REATERRO

MANUAL

DE

VALAS

COM

COMPACTAÇÃO

MECANIZADA. AF_04/2016
O reaterro será processado até o restabelecimento dos níveis
anteriores

das

superfícies

originais

ou

de

forma

designada

pela

FISCALIZAÇÃO, e deverá ser executado de modo a oferecer condições de
segurança às estruturas e bom acabamento da superfície.
O reaterro será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da
FISCALIZAÇÃO. O reaterro deve atender às exigências da NR 18.
Lançamento manual do material de reaterro, em camadas. Todo
reaterro deverá ser compactado de forma mecanizada manipulando o
compactador de solos de percussão (soquete de apiloamento mecânico).
A atividade deverá ser feita em etapas, com camadas da ordem de 20
cm de altura.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado.

17.1.6

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
Os trabalhos de aterro para enchimento de piso serão executados
com material de boa qualidade, sem detritos de material orgânico,
adequadamente molhada e energicamente compactadas, o qual deverá ser
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e bom
acabamento da superfície.
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O aterro será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da
FISCALIZAÇÃO. O aterro deve atender às exigências da NR 18.
O lançamento manual do material de aterro deverá ser executado em
camadas. Todo aterro deverá ser compactado de forma mecanizada
manipulando o compactador de solos de percussão.
Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação
aterrada, foi considerado que a atividade é feita em etapas, com camadas da
ordem de 20 cm de altura. A composição não faz distinção entre locais com ou
sem escoramento, valendo o uso da mesma para ambas situações.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado.

17.2

SUPERESTRUTURA EM MADEIRA

17.2.1

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA APARELHADA DIAMETRO

30CM, PINTADA COM VERNIZ INCOLOR, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO, ALTURA 3,40M - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Itens e suas características
•

Madeira roliça tratada, d = 30 a 34 cm, h = 6,50 m, em eucalipto

ou equivalente da região;
•

Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira para uso interno e

externo.
Execução
•

Verificar o posicionamento da estrutura dos pilares e do

comprimento das peças de acordo com o projeto;
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•

Posicionar as peças conforme previsto no projeto, conferindo

distância entre as peças, extensão do pano, distanciamento, esquadro e
paralelismo entre as peças;
•

Fixar os pilares na estrutura da fundação, concretando assim as

peças juntamente com os blocos.
PINTURA
•

Diluir o produto;

•

Com a superfície já preparada (fundo e lixamento), aplicar o

verniz com uso de trincha ou rolo;
•

Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante,

aplicar a segunda demão.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

17.2.2

VIGA DE MADEIRA APARELHADA 15 X 15 CM, PINTADA COM

VERNIZ INCOLOR, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
Itens e suas características
•

Madeira serrada em pinus, mista ou equivalente da região – bruta;

•

Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira para uso interno e

externo.
Execução
•

Verificar

o

posicionamento

da

estrutura

de apoio

e

do

comprimento das peças de acordo com o projeto;
•

Posicionar as vigas conforme previsto no projeto, conferindo

pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;
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•

Fixar as peças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da viga, de forma que
penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
•

Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar

ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de
manutenção
PINTURA
•

Diluir o produto;

•

Com a superfície já preparada (fundo e lixamento), aplicar o

verniz com uso de trincha ou rolo;
•

Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante,

aplicar a segunda demão.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

17.3

COBERTURA

17.3.1

ESPIGÃO PARA TELHADO EM MADEIRA APARELHADA 6 X

16 CM, PINTADA COM VERNIZ INCOLOR, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Itens e suas características
•

Viga aparelhada *6 x 16* cm, em maçaranduba, angelim ou

equivalente da região;
•

Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira para uso interno e

externo.
Execução
•

Verificar

o

posicionamento

da

estrutura

de apoio

e

do

comprimento das peças de acordo com o projeto;
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•

Posicionar as peças conforme previsto no projeto, conferindo

distância entre pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão
do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as peças;
•

Fixar as peças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48

aproximadamente a 45° em relação à face lateral da peça, de forma que
penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio;
•

Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar

ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de
manutenção.
PINTURA
•

Diluir o produto;

•

Com a superfície já preparada (fundo e lixamento), aplicar o

verniz com uso de trincha ou rolo;
•

Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante,

aplicar a segunda demão.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.

17.3.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA
CERÂMICA

CAPA-CANAL,

INCLUSO

TRANSPORTE

VERTICAL.

AF_07/2019
Itens e sua característica
•

Carpinteiro de formas com encargos complementares;

•

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

•

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 1,5 x

•

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de 5,0 x

5,0cm;

6,0cm;
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•

Peça de madeira de lei não aparelhada, com seção de

6,0x12,0cm;
•

Prego polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5);

•

Prego polido com cabeça 19 x 36 (3 1/4 x 9);

•

Prego polido com cabeça 15 x 15; - Guincho Elétrico de Coluna.

Execução
•

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do

comprimento das peças de acordo com o projeto;
•

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo

distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura,
extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;
•

Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X

48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que
penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; - Posicionar os caibros
conforme previsto no projeto, conferindo distância entre terças ou outros
apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro
e paralelismo entre os caibros;
•

Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x

36 aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, de forma que
penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça;
•

Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto,

conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de
acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas;
•

Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça;

•

Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar

ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de
manutenção.
PINTURA
•

Diluir o produto;
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•

Com a superfície já preparada (fundo e lixamento), aplicar o

verniz com uso de trincha ou rolo;
•

Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante,

aplicar a segunda demão.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

17.3.3

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO

PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Itens e sua característica
•

Telhadista com encargos complementares;

•

Servente com encargos complementares; - Telha cerâmica capa-

canal do tipo plan com rendimento de 26 telhas/m²;
•

Guincho elétrico de coluna.

Execução
•
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar
munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança travaquedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou
ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou
despregar-se com relativa facilidade);
•

Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não

devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores
deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as
tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;
•

Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas

as disposições de tesouras, meiatesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros,
elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o
distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima
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especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha
de cumeeira não supere 5 ou 6cm;
•

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a

cumeeira, e simultaneamente em águas opostas; a largura do beiral deve ser
ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades
das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada
para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas
duplas, ou ripões com altura equivalente à espessura de duas ripas;
•

No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas

devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado;
•

Na colocação das telhas, manter direções ortogonal e paralela às

linhas limites do edifício, observando o correto distanciamento entre os canais,
o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o perfeito encaixe das capas nos
canais;
•

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e

outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser
expurgadas;
•

Nas

posições

de

águas

furtadas

(rincões),

espigões

e

eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas
(utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o
afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

17.3.4

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA
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TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
Itens e sua característica
•

Telhadista com encargos complementares;

•

Servente com encargos complementares;

•

Cumeeira para telha cerâmica, comprimento de 41 cm e

rendimento de 3 telhas/m;
•

Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média lavada

no traço 1:2:9, com preparo mecânico;
•

Guincho Elétrico de Coluna.

Execução
•

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar

munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança travaquedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou
ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou
despregar-se com relativa facilidade);
•

As peças cumieira devem ser montadas no sentido contrário aos

ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem
peças a sotavento;
•

Dispor as peças da cumeeira, espigão e eventual empena de

forma que o recobrimento entre a peça cumeeira e as telhas adjacentes seja de
no mínimo 50mm; o recobrimento longitudinal entre as peças sucessivas deve
ser de no mínimo 70mm;
•

Emboçar as peças cumeeira com argamassa mista de cimento,

cal hidratada e areia após limpeza e ligeiro umedecimento das peças cumeeira
e telhas adjacentes (aspersão de água com broxa), sendo que a argamassa
deverá resultar totalmente recoberta pelas peças cumeeira.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

17.3.5

Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) - BEIRAL DA

EDIFICAÇÃO
A argamassa a ser empregada no emboçamento das telhas de
cerâmica e das peças complementares (cumeeira e beiral) precisa ter boa
capacidade de retenção de água, ser impermeável, não ser muito rígida, ser
insolúvel em água e apresentar boa aderência ao material cerâmico. Não
poderão ser empregadas argamassas de cimento e areia, isto é, argamassa
extremamente rígidas.
As cumeeiras deverão ser emboçadas com o uso de cordão de
arremate em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com a garantia de
alinhamento e vedação a que se destinam.
É importante ressaltar que dentre outras coisas o uso excessivo de
argamassa pode resultar em deficiência funcional, acarretando em fissuras,
prejudicando a função principal da cobertura que é a estanqueidade de água.
Não serão admitidas coberturas com excesso de argamassa, conforme figura
ilustrativa a seguir:
Imagem 02: Excesso de argamassa em Cobertura

Fonte: < https://www.telhaslopes.com.br/downloads/instalacao-completo.pdf>.
Acesso em agosto de 2021.
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Critério de Medição
A medição do serviço será em metro linear (m) de serviço executado,
pago somente após a conclusão completa do cordão de arremate.

17.4

PISO

17.4.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
Itens e suas características
•

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média

: brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de
600l, fator água/cimento de 0,75.
Execução
•

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou

sobre lastro de brita.
•

Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas

conforme utilização ou previsto em projeto.
•

Nivelar a superfície final.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

17.4.2

Camada regularizadora no traço 1:4
Itens e suas Características
•

Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso e

preparo mecânico com betoneira 400 litros;
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Execução
•

Limpar a base, incluindo lavar e molhar;

•

Definir os níveis da camada regularizadora (contrapiso;

•

Assentar taliscas;

•

Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e

compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do
ambiente;
•

Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado;

•

Ponte de aderência: molhar a base e polvilhar o cimento após o

assentamento das taliscas (Para as composições de contrapiso sobre
impermeabilização).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

17.4.3

PISO

CIMENTADO,

TRAÇO

1:3

(CIMENTO

E

AREIA),

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020
Itens e sua característica
•

Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela

instalação do piso.
•

Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na

instalação do piso.
•

Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, preparo mecânico com

betoneira de 400 litros: material que compõe o piso.
•

Junta plástica de dilatação para pisos: material que compõe o

piso.
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•

Cimento Portland Composto CP II-32: material que compõe o

piso.
Execução
•

Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nível e

assentar as juntas plásticas com a própria argamassa do piso;
•

Lançar e espalhar a argamassa traço 1:3, procurando obter o

máximo de adensamento contra a base;
•

Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de

madeira, efetuar o polvilhamento de cimento e alisar com desempenadeira de
aço, de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento de 1mm.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

18

PAISAGISMO

18.1 CONTENÇÃO DO CANTEIRO
18.1.1

ALVENARIA E REVESTIMENTO

18.1.1.1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO
As alvenarias de contenção do Canteiro da Fachada serão executadas
com tijolos barro a singelo, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa
traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), preparo manual, junta 1 cm.
Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves,
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme, conforme indicação em
planta de arquitetura, assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e
revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura e com
observância das recomendações das práticas do Decreto 92.100/85.
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Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão
apertadas contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços,
em forma de cunha ou com o uso de técnica equivalente.
As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos
com as seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545):
- Tolerâncias dimensionais: ± 3mm;
- Desvio de esquadro: ± 3mm;
- Empenamento: ± 3mm;
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações
do Projeto Arquitetônico, sendo que em alguns pontos será necessária a
utilização de alvenaria dupla para adequação do nivelamento.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.

18.1.1.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014
Itens e suas características
•

Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada

em obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira
400 L.
Execução
•

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

•

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo

projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma
camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.
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18.1.1.3

Reboco impermeabilizante

Itens e suas características
•

Impermeabilizante.

•

Servente com encargos complementares;

•

Pedreiro com encargos complementares.

Execução
•

Taliscamento da base e Execução das mestras.

•

Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.

•

Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.

•

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as

mestras executadas, retirando-se o excesso.
•

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira

de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com
movimentos circulares.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

18.1.2 PINTURA
18.1.2.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014
Itens e sua característica
•

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de

dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a
absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e
gesso.
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Execução
•

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira,

gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
•

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;

•

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

18.1.2.2

PVA externa c/ massa sem liq. Preparador

Itens e sua característica
•

Pintor com encargos complementares;

•

Servente com encargos complementares.

Execução
•

A superfície deverá ser lixada e preparada para aplicação da

camada de pintura;
•

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira,

gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;
•

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;

•

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o

intervalo de tempo entre as duas aplicações.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

18.2

VEGETAÇÃO

18.2.1

FORNECIMENTO

DE

TERRA

PRETA

VEGETAL

PARA

PLANTIO DE VEGETAÇÃO
Itens e sua característica
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•

Terra preta vegetal.

•

Servente com encargos complementares.

•

Jardineiro com encargos complementares.

Execução
•

Utiliza-se terra preta vegetal para o plantio dos arbustos floríferos.

O aterro do canteiro deverá ser executado até a altura de 40cm, por servente e
jardineiro habilitados, utilizando equipamentos adequados.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado.

18.2.2 PLANTIO DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA
BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃ
Itens e suas características
•

Muda de arbusto florífero, clusia/gardenia/moreia branca/ azaleia

ou equivalente da região.
Execução
•

Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;

•

Em seguida o arbusto é posicionado no furo;

•

É feito o reaterro do furo com o solo local.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metros cúbico (m³) de serviço executado.

19

MURO E GRADIL DE PROTEÇÃO

19.1 EXECUÇÃO

DE

MURO

EM

ALVENARIA,

ALTURA

DE

2M,

REVESTIDO COM CHAPISCO, EMBOÇO E PINTURA PVA, DUAS FACES,
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INCLUSO FUNAÇÃO CORRIDA COM SEIXO, BALDRAME EM CONCRETO
SIMPLES, PILARES EM CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA E CHAPIM EM
CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO
Itens e sua característica
•

Escavação manual até 1.50m de profundidade

•

Fundação corrida com seixo

•

Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br.

•

Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl.

lançamento e adensamento)
•

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo
em betoneira.
•

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço
1:3 com preparo em betoneira 400l.
•

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de
fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm.
•

PVA sobre muro;

•

Chapim em concreto aparente com acabamento desempenado 21

x 8 cm, com pingadeira.
Execução
A execução deverá seguir de acordo com o projeto arquitetônico e
composições auxiliares previstos na planilha orçamentária, os quais são
descritos no tópico anterior “Itens e suas características”. Os serviços deverão
ser executados por profissionais devidamente habilitados fazendo uso de
materiais idôneos e ferramentas adequadas para a execução.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metros (m) de serviço executado.
230
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho, Av. Barão do Rio Branco, 1060, Centro.
Santa Izabel do Pará. CEP: 68.790-000 / Fone: 091 – 3744 - 1245

Prefeitura municipal de
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”

19.2

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL COM MONTANTES

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", TELA DE ARAME GALVANIZADO
MALHA 5X5CM, H= 2M, INCLUINDO BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAME
E PINTURA ANTICORROSIVA APLICADA NA ESTRUTURA METÁLICA.
Itens e sua característica
•

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas).
•

Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou

sapatas, espessura de 5 cm.
•

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.
•

Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume

real, inclusive lançamento.
•

Reaterro manual apiloado com soquete.

•

Tubo aço galvanizado com costura, classe média, dn 3", e =

*4,05* mm, peso *8,47* kg/m (nbr 5580).
•

Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular /

losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h
= 2 m.
•

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil)
executado em obra (02 demãos).
•

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg,

d = 2,11 mm (0,026 kg/m).
•

Eletrodo revestido aws - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm.

•

Serralheiro com encargos complementares.

•

Ajudante de pedreiro com encargos complementares.

•

Pedreiro com encargos complementares.
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Execução
•

As

escavações

de

valas

para

as

fundações

serão

convenientemente isoladas, escoradas, adotando-se todas as providências e
cautelas aconselháveis para a segurança.
•

O construtor executará apenas o movimento de terra estritamente

necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação.
•

Se forem encontrados materiais estranhos às constituições

normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das
escavações, salvo em casos excepcionais a critério da Fiscalização.
•

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou

sobre lastro de brita.
•

Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas

conforme utilização ou previsto em projeto.
•

Nivelar a superfície final.

•

Para a fabricação das Fôrmas, é necessário conferir as medidas e

realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; 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. Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.
Posicionar as faces laterais e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no
terreno. Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.
•

As formas deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente,

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais,
fendas, arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão.
Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação.
•

Após verificação da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão,
lançar a primeira camada de concreto, com cerca de 20 cm de altura, com a
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utilização de jericas e caso especificado, promover adensamento com vibrador
de agulha;
•

Incorporar a pedra de mão limpa e saturada de água à massa

manualmente, guardando distâncias de cerca de 10 cm entre uma e outra
pedra;
•

Lançar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a

20 cm acima do topo das pedras, e caso especificado, promover nova vibração;
•

Incorporar segunda camada de pedras de mão, e assim

sucessivamente até atingir-se o topo da estrutura que estiver sendo moldada.
•

Durante o lançamento, adensamento e acabamento superficial, o

concreto deverá ser protegido da perda d’água provocada pela insolação
direta, incidência de ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta proteção
evita a fissuração associada à retração plástica do concreto. O concreto
também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, através de sua
cobertura com lonas plásticas.
•

O lançamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a

pressão produzida pelo concreto fresco não ultrapasse a que foi considerada
no dimensionamento das formas e do escoramento.
•
movimentar

Depois de iniciada a pega, deve-se ter o cuidado de não
as

formas,

nem

provocar

esforços

ou

deformação

nas

extremidades de armações deixadas para amarração com peças a construir
posteriormente.
•

O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final,

não sendo depositado em grande quantidade em determinados pontos para
depois ser espalhado ou manipulado ao longo das formas.
•

Lançamento manual do material de reaterro, em camadas,

seguido de apiloamento manual com soquete.
•

O reaterro deve atender às exigências da NR 18.

•

Conferir medidas na obra;

•

Cortar e perfurar as peças, conforme projeto;
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•

Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração

executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas;
•

Fixar o montante vertical no substrato de concreto durante o

processo de lançamento do concreto;
•

Após a cura do concreto soldar as peças horizontais do gradil e,

em seguida todas as verticais, conforme projeto;
•

Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e

realizar as emendas, se necessário;
•

Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos.

•

Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros

detritos;
•

Preparação da tinta com diluição conforme orientação do

fabricante;
•

Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com pincel

ou rolo. Respeitando o intervalo entre as demãos, conforme a orientação do
fabricante.
Critério de medição e Pagamento
O critério de medição será por metro linear (m) de serviço executado, e
será pago quando executado e instalado o gradil completo com a metragem
definida em orçamento.

19.3

Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva)
Será confeccionado portão tubo/tela de arame galvanizado, com

dimensões de acordo com o projeto. Todos os trabalhos de ferro deverão ser
executados com precisão de cortes e ajustes, de conformidade com os
respectivos detalhes e com as especificações próprias. A colocação será
realizada perfeitamente esquadrinhada ou limada, de modo a serem eliminadas
as rebarbas e saliências. A estrutura da esquadria deverá ser rígida. As
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dimensões deverão seguir o que se encontra em projeto e orçamento. As
mesmas devem receber o tratamento anticorrosivo antes do chumbamento e
uma dose de reforço nos locais soldados após a instalação ser finalizada.
Critério de medição e Pagamento
O critério de medição do portão será por unidade, contabilizada, apesar
de a quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago
quando executado e instalado a unidade inteira com a metragem quadrada
definida em orçamento.
20

SERVIÇOS FINAIS.

20.1 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e
de seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a
execução da obra para bota fora apropriado.
Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus
complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas
as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota
fora apropriado.
Critério de medição e pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

________________________________________
MARUZA BAPTISTA
Arquiteta e Urbanista
CAU nº: 28510-2 A
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