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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GENERALIDADES
As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as
condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra
de REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE AMERICANO, bem como fixar
as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções de concorrência ou
contrato.
Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo
com 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 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.

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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- Efetuar o pagamento de todos os tributos e obrigações fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo
pelo contratante dos serviços e obras;
- Submeter à aprovação da fiscalização, até cinco dias após o início dos
trabalhos, o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras,
elaborados em conformidade com o cronograma do contrato e técnicas
adequadas de planejamento, bem como eventuais ajustes;
- Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do
contrato;
- Realizar, por meio de laboratórios previamente aprovados pela
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias
ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos.

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.
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 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 ou arquiteto residente na obra, com carga
horária mínima equivalente a um turno fixo, por semana;
Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica.

 Segurança e saúde do trabalho
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos
serviços subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de
Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações
posteriores;
Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual
estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os
equipamentos mínimos obrigatórios serão:
- Equipamentos para proteção da cabeça
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- Equipamentos para Proteção Auditiva
- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores.
A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e
Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa.

 Diário de Obra
Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início
dos serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria,
pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento
da mesma.


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.
 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.
Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou
modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do
projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito.
 Especificações de materiais e serviços
O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços
obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos:
- Normas da ABNT;
- Prescrições e recomendações dos fabricantes;
- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas;
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- 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.
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
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obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de
imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais;
À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de
água, luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de
obras;
Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder
à instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com
previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em
relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de
alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização.
Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser
colocada em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa
conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.

 Do prazo de execução
O prazo para execução dos serviços em é de 120 (CENTO E VINTE) dias
corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço.

 Considerações Preliminares
Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante
sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da
CONTRATADA;
Os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados
inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito)
horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal;
As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão
Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua
fiscalização.

7
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”
Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo
com o cronograma físico-financeiro, somente poderão ser considerados para
efeito de medição e pagamento os serviços e obras efetivamente executados pelo
contratado e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência
com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo
contratante.
A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos
elaborados pela CONTRATADA, onde estão registrados os levantamentos,
memória de cálculo e gráficos necessários à discriminação e determinação das
quantidades dos serviços efetivamente executados. A discriminação e
quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar
rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios
de medição e pagamento. Cabe ao fiscal municipal conferir, aprovar ou rejeitar
serviços não executados ou parte deles ou executados fora da especificação que
caracterize de baixa qualidade técnica.
O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo
contratado com base nas medições de serviços aprovadas pela fiscalização,
obedecidas as condições estabelecidas no contrato.
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 DE OBRA
1.1.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUINDO ENGENHEIRO CIVIL

E ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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 Pleno, com carga horária mínima de 1 hora por dia, durante 15
dias por mês. A função deste profissional deverá constar da A.R.T. respectiva e
acompanhamentos regulares na obra.
o Encarregado Geral
O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários
necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no
canteiro de obras, durante o período de execução dos serviços e que deverá estar
sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à
Fiscalização.
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
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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
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
A placa da obra terá dimensões de 2,00 m x 1,50m, e deverá ser fornecida

pela construtora que vai executar o serviço sendo que as identificações deverão
ser definidas pela fiscalização.
Serão colocadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, visível e a
2,00m do chão, fabricada em lona gráfica e fixada em estrutura de madeira de lei,
obedecendo ao modelo e dimensão fornecido pela concedente.
A mesma deve ser confeccionada em lona, em material resistente às
intempéries. Recomenda-se que a placa seja mantida 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.

Imagem 01: Modelo de Placa da Obra segundo modelo da Concedente.
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Critério de Medição
A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço executado.

2.2.

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 10cm.

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

3.

DEMOLIÇOES E RETIRADAS.
Deve ser considerada pela CONTRATADA a retirada de entulho

observando-se:
a) As demolições, quando houver, serão reguladas, sob o aspecto de segurança
e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NB-18.
b) Todas as demolições (previstas ou julgadas necessárias no decorrer da obra)
serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados
para serem evitados danos a terceiros e com todas as garantias de preservação
do imóvel.
c) Inclui-se nas demolições aludidas no item anterior a retirada das linhas
existentes de energia elétrica, água, rede de esgoto, etc., respeitadas as normas
e determinações das Empresas Concessionárias.
d) as demolições indicadas serão efetuadas manualmente, com auxílio de
equipamentos leves e deverão incluir os prédios por ventura existentes e trechos
de muros e calçadas.
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e) Sempre que a retirada de tubulação ou rede de infra-estrutura implicar na
suspensão do funcionamento de instalações, tal fato deverá ser comunicado à
Fiscalização para que, previamente à suspensão aludida, seja providenciada a
ciência aos atingidos.
g) A suspensão de funcionamento referida no item anterior será sempre
acompanhada da comunicação do prazo máximo de interrupção.
h) Sempre que solicitado, o Empreiteiro deverá coletar amostras de materiais
oriundos de demolição, as quais deverão ser entregues identificadas quanto à
natureza do material e a localização de onde foram retirados.

3.1.

RETIRADA

DE

PISO

CERÂMICO,

INCLUSIVE

CAMADA

REGULARIZADORA
A retirada de piso cerâmico deverá ser executada em todos os ambientes
das edificações.
Itens e suas características


Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção.

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 retirada do piso cerâmico e da camada regularizadora

manualmente é feita com o uso de talhadeira e marreta, tendo seu ponto inicial
segundo definição de encarregado ou Fiscalização da obra.

Critério de Medição
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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3.2.

RETIRADA DE PISO CIMENTADO.
A retirada de piso cerâmico deverá ser executada em todos os ambientes

identificados na planilha orçamentária e projeto arquitetônico.
A demolição do piso cimentado consistirá na remoção integral do material
empregado, visando sua substituição, após a retirada das camadas de material
nas áreas envolvidas.
Critério de Medição
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

3.3.

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2016.
Para a correta realização dos serviços deve-se promover a demolição,
sem aproveitamento, d a alvenaria existente indicada na planta demolir a
construir, que possui espessura de 0,12 m e é composta por tijolos cerâmicos
furados e seu revestimento. Esta demolição pode ser realizada de forma manual.
Durante a execução deste serviço, a área perigosa deverá ser sinalizada
de forma adequada, como também deverá ter o seu acesso restrito, permitindo
apenas pessoas com uso dos EPI's cabíveis para tal execução.
Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execução dos
serviços de demolições e remoções atenderão às especificações do projeto, bem
como às prescrições da NBR 5682.
A CONTRATADA deverá promover a limpeza da área após a conclusão
deste serviço, evitando o acúmulo de entulho.
Itens e suas características


Servente e pedreiro: profissionais que executam a demolição.

Execução


Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura.
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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 por metro cúbico (m3) de serviço executado.

3.4.

RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO.
A remoção das janelas deverá ser realizada em todos os ambientes dos

prédios, para posterior instalação de novas janelas.
Item e suas características


Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção.

Execução


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



Checar se os EPC necessários estão instalados.



Usar os EPI exigidos para a atividade.



Quebrar a alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria

até desprendê-la.


Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no piso.

Critério de pagamento e medição
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado

3.5.

REMOÇÃO

DE

LOUÇAS,

DE

FORMA

MANUAL,

SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
Consiste na remoção dos lavatórios, vasos sanitários dos banheiros e
pias existentes nos 11 box’s, sem reaproveitamento.
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Critério de pagamento e medição
A medição será por unidade (und) de serviço executado.

3.6.

RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO.
Considera-se que a demolição manual, feita com marreta. Não estão

contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de proteção para
a execução deste serviço. Para contemplar tais esforços, utilizar composições
auxiliares. A altura máxima é de acordo com o projeto.
Durante a execução deste serviço, a área perigosa deverá ser sinalizada
de forma adequada, como também deverá ter o seu acesso restrito, permitindo
apenas pessoas com uso dos EPI's cabíveis para tal execução.
Critério de Medição
A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço executado,
e o pagamento será realizado após completa execução do serviço.

3.7.

RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO).
Com o auxílio de uma escova de aço, o profissional deverá retirar toda a

pintura existente na edificação, a fim de que as superfícies estejam prontas para
o recebimento de cerâmica e/ou pintura, conforme indicado em projeto
arquitetônico.
Critério de Medição
A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço executado,
e o pagamento será realizado após completa execução do serviço.

3.8.

RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO.
Visando a padronização e conforto visual, será realizada a retirada da

caixa de ar condicionado suspensa, localizada na parte interna da edificação.
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Critério de pagamento e medição
A medição será por unidade (unid) de serviço executado.

3.9.

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
As estruturas de cobertura instaladas na área externa do mercado, serão
removidas, a fim de que seja possível, realizar os reparos e instalações
necessárias previstas em projeto para este ambiente.
Características:


Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção;



Aparelho para corte e solda, inclusive cilindros e maçaricos.

Execução


Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura;



Checar se os EPC necessários estão instalados;



Usar os EPI exigidos para a atividade;



Cortar as extremidades dos perfis metálicos com maçaricos;



Retirar a esquadria com cuidado e apoiá-la no piso.

Critério de Medição
A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço executado,
e o pagamento será realizado após completa execução do serviço.

3.10. REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
Após a retiradas das telhas de fibrocimento e tramas da cobertura
metálica, as estruturas de sustentação deverão ser completamente removidas.
Critério de pagamento e medição
A medição será por unidade (unid) de serviço executado.
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3.11. REMOÇÃO

DE

TELHAS,

DE

FIBROCIMENTO,

METÁLICA

E

CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
A reforma do mercado contempla a renovação total do telhamento da
cobertura, com isto todas as telhas existentes serão removidas manualmente,
sem reaproveitamentos nas mesmas em futuras etapas da obra.
Características:


Servente e telhadista: profissionais que executam a remoção;

Execução


Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura;



Checar se os EPC necessários estão instalados;



Usar os EPI exigidos para a atividade;



Retirar os parafusos que prendem as telhas, com chave de fenda;



Retirar cada telha manualmente e baixá-las, com uso de cordas, até

a laje imediatamente abaixo da cobertura.
Critério de Medição
A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço executado,
e o pagamento será realizado após completa execução do serviço.

3.12. REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
Para tratamento da infiltração existente nas quedas d’água proveniente
das chuvas, será necessário retirar as torres em concreto, que tem função de
cobrir a tubulação de drenagem.
Características:


Servente e pedreiro: profissionais que executam a remoção.

Execução


Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura;



Checar se os EPC necessários estão instalados;
17
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Usar os EPI exigidos para a atividade;



Retirar as placas com auxílio eventual de pé-de-cabra.

Critério de Medição
A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço executado,
e o pagamento será realizado após completa execução do serviço.

3.13. APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO.
Conforme indicado na memória de cálculo deste item na planilha
orçamentária, na área externa do Mercado, será necessário realizar a
recuperação de uma armadura que está em processo de oxidação, e
consequentemente a esta característica o revestimento está desagregando
devido a patologia identificada. Para iniciar o processo de tratamento da patologia
a superfície de cobrimento do aço deve ser removida, para isto será utilizada a
técnica de apicoamento, que consistirá no desbastamento de uma peça de
concreto por processo manual, sempre complementado por procedimentos de
limpeza da superfície.
Imagem 02: Representação do processo de remoção do concreto.

Fonte: SILVEIRA,2009.

Critério de Medição
A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço executado,
e o pagamento será realizado após completa execução do serviço.
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3.14. REMOÇÃO

DE

TUBULAÇÃO

DE

ESCOAMENTO

DA

ÁGUA

COLETADA PELA CALHA.
Com base no relatório fotográfico foi possível identificar que a tubulação
em PVC, responsável por realizar o escoamento da água da chuva para a rede
pública, está causando infiltração na superfície de cobrimento, por este motivo a
mesma deverá ser trocada.
É importante que a troca seja realizada a atividade durante um dia que
não haja previsão de chuva, de acordo com a previsão meteorológica da região.
Critério de Medição
A medição do serviço será em metro linear (m) do serviço executado, e o
pagamento será realizado após completa execução do serviço.

3.15. REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos
aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições na NR 18.
Retirada de forma manual e cuidadosamente, caso necessários a
atividade poderá ser executada com o auxílio de pé-de-carneiro, após a retirada
deverá ser transportada e armazenada em local apropriado, até que juntamente
com os demais entulhos provenientes de demolição, sejam destinados ao bota
fora.
Critério de Medição
A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço executado,
e o pagamento será realizado após completa execução do serviço.
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3.16. RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO
3.17. RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO
Todos os pontos de água fria, esgoto e elétrico serão trocados por novas
instalações. Os quantitativos referente a esses serviços estão descriminados na
planilha orçamentária.
Critério de Medição
A medição do serviço será em pontos (PT) do serviço executado, e o
pagamento será realizado após completa execução do serviço.

3.18. BOTA FORA MANUAL C/ DMT=200M.
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
A medição do serviço será em metro cúbico (m³) do serviço executado, e
o pagamento será realizado após completa execução do serviço.

4.
4.1.

FUNDAÇÃO.
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,
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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.
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

21
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”
similares abertos à circulação pública, onde há restrições de espaço para os
equipamentos e para o depósito do solo escavado.
Critério de Medição
A medição do serviço será em metro cubico (m³) do serviço executado, e
pagamento mediante a execução completa do serviço.

4.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA

BALDRAME,

EM

MADEIRA

SERRADA,

E=25

MM,

4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017.
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 das vigas.
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
A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço executado,
e pagamento após a execução e conclusão total do serviço.
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4.3.

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro

no fundo das valas com espessura de 2 cm, o serviço inclui o lançamento do
concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras.
O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os
critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser
utilizado o traço de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado
deverão ser encaminhados a FISCALIZAÇÃO.
O lastro tem a função de nivelar o terreno e evitar a perda de água do
concreto estrutural para o solo sobre o qual está assente. A execução dos
elementos estruturais só poderá ser iniciada após cura do lastro de concreto. O
lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios
normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.
Critério de Medição
A medição do serviço será em metro cubico (m³) do serviço executado.

4.4.

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 30 cm e altura de 40cm. 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:
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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;

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.
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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.
Critério de Medição
A medição do serviço será em metro cúbico (m³) do serviço executado, e
o pagamento será efetuado mediante a conclusão total do serviço de fundação.

4.5.

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.
Deverão ser aplicadas a brocha ou vassourão, uma demão de penetração
(bem diluída) e duas de cobertura, após a completa secagem da anterior.

26
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”
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
A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço executado,
e o pagamento será efetuado mediante a conclusão total do serviço de fundação.

5.
5.1.

PAREDES.
ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO.
Entendem-se como alvenaria de Tijolo, as elevações de paredes com

finalidades de divisória de ambiente e fechamentos externos ou internos.
A CONTRATADA deverá realizar o serviço de acordo com estas
especificações, utilizando-se de tijolos cerâmicos de 06 furos, com dimensões
mínimas de 9x14x19 cm, de 1ª qualidade assentes com argamassa de cimento,
areia e líquido aditivante de liga no traço mínimo de 1:6: 100 ml.
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A CONTRATADA é responsável direta, tratando-se da garantia de
qualidade dos serviços, garantindo-se exigências mínimas tais como prumo,
nível, esquadro entre paredes e aspectos visuais constatados ‟in-loco”.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

6.
6.1.

REVESTIMENTO E RECUPERAÇÃO
REVESTIMENTO INTERNO.

6.1.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 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.
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
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aderir à superfície não pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado
reamassá-la.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído .
6.1.2. MASSA

ÚNICA,

ARGAMASSA

PARA

TRAÇO

RECEBIMENTO

1:2:8,

PREPARO

DE

PINTURA,

MANUAL,

EM

APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014.
Camada de revestimento de acabamento com espessura máxima de
20mm feita com argamassa de cimento, cal e areia (traço 1:2:8 em volume) para
superfícies externas/internas. O reboco de cada pano de parede somente será
iniciado depois de embutidas todas as canalizações projetadas, concluídas as
coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco.

Características:


Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo
manual, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura
média real de 20 mm.

Procedimento Executivo:


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.
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Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

6.1.3. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014.
Camada de regularização de parede, com espessura entre 10 e 20mm,
constituído por argamassa mista de cimento, cal e areia média (traço 1:2:8 em
volume). Em alvenarias de tijolos ou blocos (cerâmicos ou de concreto) ou em
superfícies lisas de concreto que já tenham recebido o chapisco. O emboço deve
ser aplicado no mínimo 24 horas após a aplicação do chapisco.
Dosar os materiais da mescla a seco.
A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e
umedecimento da base. Utilizar a argamassa no máximo em 2,5 horas a partir da
adição do cimento e desde que não apresente qualquer sinal de endurecimento.
Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada,
fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, atingindo a espessura
máxima de 02 cm. O emboço poderá ser desempenado e se constituir na última
camada do revestimento. No emboço simples, a superfície deve ficar rústica,
facilitando a aderência do reboco.
O emboço deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos
externos, por um período de aproximadamente 48 horas após sua aplicação.
Assentar com a argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas),
deixando sua face aparente a uma distância aproximada de 15mm da base.
As duas primeiras taliscas devem ser assentadas próximas do canto
superior nas extremidades da alvenaria e depois com auxílio do fio prumo,
assentar duas taliscas próximo ao piso e depois assentar taliscas intermediárias
de modo que a distância entre elas fique entre 1,50 e 2,50m.
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Características:


Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo
manual, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura
média real de 20 mm.

Procedimento Executivo:


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 em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

6.1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO

DE

SUPERFÍCIE

COM

ARGAMASSA

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 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.
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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
As superfícies a serem impermeabilizadas deverão estar completamente
secas, ásperas e desempenadas.

Item e sua característica:


Argamassa polimérica impermeabilizante ou membrana acrílica
bicomponente à base de cimento, agregados minerais e resina
acrílica.
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Execução:


Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao B (pó),
fornecidos já pré-dosados, e homogeneizar, preferencialmente,
com misturador de baixa rotação (400 a 500 rpm) durante 3
minutos, ou manualmente por 5 minutos;



Umedecer a superfície com água antes da aplicação da primeira
demão;



Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de pelos macios,
trincha ou brocha;



Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condições do
ambiente, até a primeira demão ter endurecido ou secado ao
toque e aplicar a segunda demão no sentido cruzado à demão
anterior;



Repetir o processo para a demão seguinte;



Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos
pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade,
enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5cm e deixar
por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído .

6.1.5. CERÂMICA 10X10CM (PADRÃO MÉDIO).
Antes de iniciar o assentamento, fazer uma inspeção nas peças
cerâmicas que serão assentadas, verificando se todas são da mesma referência,
tonalidade e tamanho (10x10cm). Respeite as juntas estruturais e de
dessolidarização e de dilatação. Essas juntas devem ser preenchidas com
mastique ou poliuretano ou similar. Antes de começar o assentamento planeje os
recortes e a distribuição das peças bem como a largura das juntas.
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As paredes existentes devem ser limpas com um pano úmido antes de
iniciar o revestimento cerâmico, com o intuito de que a parede existente não
absorva a água da massa que será utilizada para assentar a cerâmica.
Características:


Argamassa AC-I;



Rejunte (p/ cerâmica);



Cerâmica 10x10cm.

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 em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.
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6.2.

REVESTIMENTO EXTERNO.

6.2.1. COBRIMENTO DA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM, INCLUSO TELA E
CHAPISCO.
As tubulações de drenagem serão cobertas, semelhante ao sistema de
“shaft”, para tal serão consideradas as seguintes características:


Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-138, (2,20 kg/m2),
diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da
malha = 10 x 10 cm;



Chapisco aplicado somente na estrutura de concreto da fachada,
com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com
preparo manual.

As especificações técnicas quanto ao chapisco, serão as mesmas
descritas no item 6.1.1.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído .

6.2.2. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014.
As orientações técnicas e critérios de medição e pagamentos, são os
mesmos do item 6.1.3.

6.2.3. PASTILHA DE PORCELANA 5X5CM - PADRÃO MÉDIO
Antes de iniciar o assentamento, fazer uma inspeção nas peças que
serão assentadas, verificando se todas são da mesma referência, tonalidade e
tamanho (5x5cm). Respeite as juntas estruturais e de dessolidarização e de
dilatação. Essas juntas devem ser preenchidas com mastique ou poliuretano ou
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similar. Antes de começar o assentamento planeje os recortes e a distribuição
das peças bem como a largura das juntas.
As paredes existentes devem ser limpas com um pano úmido antes de
iniciar o revestimento, com o intuito de que a parede existente não absorva a água
da massa que será utilizada para assentar a pastilha.
A FISCALIZAZÃO só autorizará o início da atividade, após a completa
retirada da pintura existente, uma vez que, a retirada da pintura com escova de
aço irá proporcionar uma superfície propícia para a agregação da argamassa ACIII na parede. É importante ressaltar que entre as etapas de retirada de pintura e
o novo revestimento, deverá ser feita a limpeza da superfície, removendo todas
as partículas soltas que estarão presentes na parede.
Características:


Argamassa AC-III;



Rejunte (p/ cerâmica);



Pastilha de porcelana 5x5cm.

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, 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
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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 em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

6.3.

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE FACHADA
Imagem 03: Resumo das principais etapas para recuperação de

armaduras corroídas.

Fonte: www.aecweb.com.br

Sendo:
Etapa 1: Delimitação de contorno do reparo;
Etapa 2: Remoção do material deteriorado;
Etapa 3: Limpeza;
Etapa 4: Preparação da camada de aderência;
Etapa 5: Revestimento da armadura (pintura);
Etapa 6: Recomposição do concreto;
Etapa 7: Proteção da superfície de concreto.

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”
6.3.1. SERVIÇO DE ESCOVAÇÃO DE ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO E
POSTERIOR LIMPEZA DA SUPERFICE,

FICANDO

LIVRE DE

MATERIAIS GRANULARES SOLTOS NA ARMAÇÃO E PAREDE.
Com a armação exposta, após o serviço de apicoamento da superfície,
com o auxílio de uma escova de aço, o profissional responsável pela atividade,
deverá escovar as estruturas de aço que estejam em processo de oxidação, e
após a conclusão por completo da escovação, com o auxílio de um pano úmido,
a superfície deverá ser completamente limpa, removendo todas as partículas que
são o produto da escovação.
Imagem 04: Remoção de produtos de corrosão com escova com cerdas
de aço.

Fonte: SILVEIRA,2009.

Características:


Escova de aço, com cabo, 4 x 15 fileiras de cerdas;



Limpeza com pano úmido.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído .

6.3.2. PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO.
Após a retirada das partículas do processo de oxidação, todas as
armações deverão receber imediatamente a tinta de fundo anticorrosivo.

38
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”
É importante ressaltar que a atividade deverá ser realizada no dia em que
a previsão meteorológica da região indique a ausência de chuva.
Características:


Fundo anticorrosivo tipo zarcão ou equivalente;

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído .

6.3.3. GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/
BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_02/2015.
Para que seja aplicado um novo concreto para preencher o local que foi
removido, é necessário que seja aplicado um produto específico. O graute é um
material fluido de alta resistência, que garante a aderência entre o concreto antigo
e o novo. Ele é indicado para projetos de recuperação de estruturas complexas,
com altas taxas de armadura e locais de difícil acesso.
Características:


Tinta anti-ferruginosa;



Agarraz;



Lixa para ferro.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído .

6.3.4. MANTA DE CURA ÚMIDA PARA 7 DIAS, INCLUSO ÁGUA E MANTA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Após aplicar o produto, deve-se iniciar a cura úmida do local recuperado.
Nesta etapa, é importante que o profissional respeite o período de, no mínimo, 7
(sete) dias. Isso impede o surgimento de fissuras de retração, que podem arruinar
o projeto de recuperação.
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Devido ao local de tratamento está na vertical a uma altura considerável,
para este processo, será adotada a utilização de uma manta geotêxtil, a fim de
garantir que a retenção de água nos vazios capilares, impedindo a evaporação.
A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de
molhagem da superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão
progressiva da quantidade de água necessária para a hidratação do cimento.
É importante ressaltar que antes da aplicação da manta e superfície já
deve estar úmida. Caso a manta não cubra por completo a superfície e seja
necessário realizar o transpasse de uma manta na outra para seu cobrimento, é
necessário que este transpasse seja de no mínimo 20 centímetros, e fixados com
3 camadas de fita de ponta a ponta. A sobreposição da manta deve garantir que
nem uma área da superfície de concreto fique descoberta.
Embora a manta geotêxtil garanta a redução significativa da frequência
com que a superfície é molhada, sua umidificação não deve ser descuidada. O
ideal é que a umidificação seja realizada no mínimo 2 vezes ao dia, nos horários
de 09:00 e 12:00; nos dias em que não houver previsão de chuva, será necessária
uma 3° (terceira) umectação, no horário das 15:00. Este processo de cura tem o
tempo mínimo de 7 (sete) dias.
Após os 7 (sete) dias a manta deverá ser retirada, e a FISCALIZAÇÃO
deve analisar se a cura foi satisfatória, caso não, a cura pode ser prolongada por
mais 7 dias, uma vez que a norma brasileira recomenda que a cura do concreto
seja feita pelo menos por sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso.
Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de
Concreto – Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos
estruturais de superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto
usinado alcance a resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa.
Características:


Manta geotêxtil tecido de laminetes de polipropileno, resistência a
tração = 25 KN/m;



Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m;



Umidificação com água potável.
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Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

7.

PISO

7.1.

PISO INTERNO

7.1.1. IMPERMEABILIZAÇÃO REBAIXOS BANH. /COZ. (TINTA ASFÁLTICA).
Os serviços de impermeabilização deverão ter execução primorosa,
serem realizados por pessoal especializado, e com material de primeira qualidade
apropriado para cada caso de forma a assegurar a perfeita estanqueidade das
peças.
As superfícies precisarão estar limpas de poeira, óleo ou graxa, isentas
de restos de forma, pontas de ferro, partículas soltas, etc. Toda superfície a ser
impermeabilizada e que requeira escoamento de água deverá possuir caimento
mínimo de 1% no sentido dos ralos.
A superfície deverá estar isenta de protuberâncias e com resistência e
textura compatíveis com o sistema de impermeabilização a ser empregado.
Caso

não

sejam

atendidos

aos

dois

requisitos

mencionados

anteriormente, deverá ser executada uma regularização com argamassa de
cimento e areia no traço volumétrico de 1:3, sem adição de aditivos
impermeabilizantes, sendo que a camada de regularização deverá estar
perfeitamente aderida ao substrato.
Após a execução da impermeabilização deverá ser efetuado teste com
lâmina de água com duração de 72 horas para verificação da aplicação do
sistema empregado.
Características:


Tinta asfáltica.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído .
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7.1.2. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014.
Antes de iniciar o assentamento, fazer uma inspeção nas peças
cerâmicas que serão assentadas, verificando se todas são da mesma referência,
tonalidade e tamanho (45x45cm). Respeite as juntas estruturais e de
dessolidarização e de dilatação. Essas juntas devem ser preenchidas com
mastique ou poliuretano ou similar.
Antes de começar o assentamento planeje os recortes e a distribuição
das peças bem como a largura das juntas. Prepare a argamassa colante préfabricada de cimento colante. Aplique uma camada fina de argamassa colante (3
a 4mm) com o lado liso da desempenadeira proporcionando assim uma melhor
aderência, depois utilize o lado dentado formando cordões de argamassa. Aplique
as peças cerâmicas fazendo-as deslizar um pouco sobre os cordões de
argamassa. Pressione as peças com a mãe e bata com um martelo de borracha
para esmagar os cordões e assegurar uma boa aderência.
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.
Características:


Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 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.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído .
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7.1.3. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014.
A superfície e as peças precisam estar limpas e secas, livres de
qualquer resíduo que prejudique a aplicação da argamassa. A cerâmica não
precisa ficar de molho em água nem estar umedecido para ser instalado.
O rodapé seguirá as mesmas características do revestimento do piso,
e terá altura de 7 centímetros.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o pagamento
será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

7.1.4. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021.
O contrapiso será executado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)
na espessura de 2 cm, preparo manual, aplicado nas áreas indicadas em
projeto e planilha orçamentária.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído .

7.1.5. PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA
REGULARIZADORA.
Os pisos de alta resistência serão executados em duas fases distintas:
a execução do contrapiso ou capa niveladora e a execução da camada de alta
resistência. Deverá ser dimensionado para tráfego médio a alto, com juntas
plásticas e acabamento será polido.
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Somente deverá ser aplicado sobre laje ou lastro de concreto. Esta
base de concreto deverá estar suficientemente áspera, livre de impregnações
tais como óleos, graxas, grânulos soltos ou friáveis, ou de qualquer outro tipo.
Em caso de a superfície estar muito lisa, recomenda-se que seja feito
um apicoamento para garantia de perfeita acomodação das camadas que serão
superpostas.
Após limpeza, a base deverá ser lavada e saturada de água. Procedese à aplicação das juntas que devem ser feitas a partir de pontos de níveis
previamente determinados.
Utiliza-se um fio de nylon que, devidamente posicionado nos
referenciais obtidos através de pontos de nível, proporciona o nivelamento e
alinhamento que a junta deverá seguir. Sob o caminho do fio, deve-se aplicar
chapisco de cimento e areia de traço 1:2 e argamassa de cimento e areia de
traço 1:3.
Respeitando-se o alinhamento e nivelamento do fio, introduz-se a junta
na argamassa que deverá ser pressionada de modo a não cobrir mais que 3/5
de sua altura, bem como, não ultrapassar 2 cm de largura de cada lado.
Durante a cura, a argamassa deverá ser sulcada, para facilitar sua
aderência às demais camadas.
A base de concreto deve ser chapiscada com argamassa de traço 1:2,
cimento e areia.
Lança-se sobre a base o contra piso de correção, que é uma
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, devendo ser bem compactado e
desempenado, deixando-o já com o rebaixamento equivalente à espessura a
ser preenchida pelo produto de alta resistência.
A espessura do piso de alta resistência deverá ser entre 8 a 10mm,
recomendando-se um rebaixamento ligeiramente menor uma vez que pela
retração normal da argamassa ele tende a aumentar.
Quando a espessura do contrapiso de correção tiver que ser superior a
3 cm, recomenda-se a adição de brita 0.
Neste caso, misturam-se areia e brita em partes iguais.
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Para obtenção de argamassa de alta resistência, mistura-se o produto
específico com cimento e água nas proporções indicadas pelo fabricante. Sobre
o contrapiso ainda não endurecido, esta argamassa deve ser lentamente
espalhada, vibrada e compactada.
Seis a oito horas após a aplicação da camada de alta resistência devese cobri-la com colchões de areia úmida de até 2 cm de espessura, que aí
permanecerá durante 4 (quatro) dias, sendo constantemente umedecido.
O polimento deverá passar por três fases de desgaste feito por
máquinas politrizes, após a remoção do colchão de areia:
- 1ª Fase: O desgaste será feito com pedra esmeril grana 36, onde se
obtém a retirada da nata superficial, o corte e homogeneização do agregado;
- 2ª Fase: O desgaste é feito com esmeril grana 60 ou 80, onde são
retirados eventuais riscos provocados pela pedra passada anteriormente. O
piso deve ser imediatamente estucado com pasta de cimento (pigmentada com
a argamassa de alta resistência na cor indicada no projeto arquitetônico),
aplicada com espátulas, aí devendo permanecer durante pelo menos 72 horas;
- 3ª Fase: Na última fase o polimento é feito com pedra esmeril grana
120, retirando o estuque conferindo ao piso o aspecto final.
Após a conclusão do serviço, a FISCALIZAÇÃO fará conferência para
aceitação ou reprovação do mesmo.
Itens característicos:


Areia;



Cimento;



Politriz;



Granitina;



Junta plástica para dilatação (2x0,02x0,003m);



Resina para piso em Korodur.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído .
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7.2.

CANALETA

7.2.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
AF_04/2019.
As paredes verticais e base da canaleta deverão ser lavada com jato de
água de alta pressão, retirando toda a sujeira, a fim de deixar as superfícies
existente perfeitamente limpas, livre de partículas soltas e de material orgânico,
possibilitando uma perfeita aderência. A água de molhagem deve ser limpa,
isenta de material orgânico, óleos e outras substâncias que podem ser
prejudiciais a emulsão de ligamento.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

7.2.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2 DEMÃOS AF_06/2018.
Mesma orientação do subitem 4.4.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído .

7.2.3. PROTEÇÃO

MECÂNICA

ARGAMASSA DE

DE

CIMENTO

SUPERFÍCIE
E

AREIA,

HORIZONTAL
TRAÇO

1:3,

COM

E=2CM.

AF_06/2018.
7.2.4. PROTEÇÃO

MECÂNICA

ARGAMASSA DE

DE

CIMENTO

SUPERFÍCIE
E

AREIA,

VERTICAL

TRAÇO

1:3,

COM
E=2CM.

AF_06/2018
Os locais sujeitos a esforços estáticos ou dinâmicos (ex.: local de
trânsito) devem receber camada de proteção mecânica, que tem a função de
absorver ou dissipar tai esforços, sobre a camada impermeável.
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Itens característicos:


Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para contrapiso, preparo
manual;



Para a proteção Horizontal: camada separadora de filme de
polietileno 20 a 25 micra;



Para a proteção Vertical: tela de arame galvanizada, hexagonal,
fio 0,56 mm (24 BWG), malha 1/2", h = 1 m.

Execução:


Após o teste de estanqueidade, sobre a impermeabilização
seca, colocar lona preta como camada separadora entre a
camada impermeável e a de proteção mecânica;



Dividir a área em quadros para evitar fissuras de retração;



Lançar e adensar a argamassa sobre a camada separadora,
formando uma camada de 2 cm de espessura;



Nivelar e desempenar a camada de argamassa.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

7.3.

PISO DE CIRCULAÇÃO EXTERNA

7.3.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO

MOLDADO

IN

LOCO,

USINADO,

ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016.
Com o intuído de elevar o nível da circulação, a circulação externa irá
ganhar uma espessura de mais 8 cm, a fim de diminuir para 2 cm a diferença de
nível entre a circulação externa e o interior do Mercado.
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montamse as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado,
coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura;
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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.
Itens característicos:


Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto;



Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto;



Tela de aço soldada: armadura do concreto;



Lona plástica: separa a camada granular do concreto.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído .
7.4.

RAMPA

7.4.1. ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO.
Mesma orientação especificada no subitem 5.1.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

7.4.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.
Mesma orientação especificada no subitem 6.1.1.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.
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7.4.3. MASSA

ÚNICA,

ARGAMASSA

PARA

TRAÇO

RECEBIMENTO

1:2:8,

PREPARO

DE

PINTURA,

MANUAL,

EM

APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014.
Mesma orientação especificada no subitem 6.1.2.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

7.4.4. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014.
Para paredes se fará necessária 1 demão de massa PVA para alisar e
corrigir as imperfeições. Após aplicação do selador, verifique se a massa corrida
está macia e cremosa. Se por acaso a massa estiver dura, dilua com água até
ficar macia e cremosa, não coloque água demais.
Aplique a massa corrida com uma desempenadeira sobre a superfície a
ser emassada, espalhe a massa no sentido vertical ou horizontal, da forma que
achar melhor. Espere secar entre prosseguir com o processo.
Características:


Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora
monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e
externo, em conformidade à NBR 15348:2006;



Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).

Procedimento Executivo:


Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira,
gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;



Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme
fabricante;



Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até
obter o nivelamento desejado;
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Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção
do pó.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

7.4.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.
A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície
tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais
solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.
Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a
realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada
pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as
dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina, para
aprovação da FISCALIZAÇÃO.
Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo
permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO.
As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas
na proporção recomendada.
As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de
pincéis. Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem
pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a
remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas
quando perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será
aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar
um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser
tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo
mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser adotadas
precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não
destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
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As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de papel,
pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto a tinta estiver
fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário. Serão de
responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra
necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.
Critério de Medição e pagamento

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

7.4.6. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014.
As superfícies rebocadas (a receberem pintura) deverão ser examinadas
e corrigidas de todos e quaisquer defeitos de revestimentos, antes de se iniciar a
pintura.
Todas as áreas a pintar serão cuidadosamente limpas, isentas de poeira,
gordura e outras impurezas. As superfícies poderão receber pintura somente
quando estiverem completamente secas. Nas paredes com reboco, têm de ser
aplicadas as seguintes demãos: selador; emassamento (somente após, no
mínimo, 48 h); aparelhamento da base; segunda demão (somente após, no
mínimo, 24 h).
Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies
não destinadas à pintura, tais como concreto ou tijolos aparentes, lambris e
outros. Os respingos que não puderem ser evitados terão de ser removidos com
emprego de solventes adequados, enquanto tiver fresca.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.
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7.4.7. 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.
Para a área de circulação o aterro atingirá a altura de 20 cm, já na calçada
de proteção deverá estar no mesmo nível.
Critério de Medição
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado, o pagamento será
efetuado após conclusão do serviço.

7.4.8. APLICAÇÃO

DE

LONA

PLÁSTICA

PARA

EXECUÇÃO

DE

PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017.
A lona plástica tem a função de separar a o solo compactado do concreto
que será utilizado para a confecção da rampa. Para isto o profissional deve
desenrolar a lona plástica e aplicar sobre a superfície, realizando os cortes
necessários.
Caso necessária a realização de sobreposição de uma lona a outra é
necessário que este transpasse seja do no mínimo 20 cm uma da outra, e o
grampeamento deve possuir um espaçamento de 15 cm de um grampo para
outro. Em hipótese alguma a superfície poderá estar exposta.
Critério de Medição
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com a instalação total da lona.

7.4.9. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.
Fornecimento, corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 8mm, para
execução da rampa de acesso ao Mercado.
A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendose para isso a distância mínima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural.
52
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”
Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou
pastilhas de argamassa.
Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da
armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com
o projeto, antes do lançamento do concreto. Todas as barras a serem utilizadas
na execução deverão passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar
isentas de corrosão, defeitos, entre outros.
As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de
manterem as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e
adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais de 2
dias deverão ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as
protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da fôrma e o
lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser
removida. Este serviço não acarretará em nem um ônus a contratante, tendo em
vista que após o posicionamento da armadura, o concreto deve ser
IMEDIATAMENTE lançado.
Para garantir que o aço desempenhe corretamente suas funções e não
cause danos à obra, é preciso que ele seja manuseado e armazenado
corretamente — caso contrário ele pode sofrer corrosão, danos e até mesmo levar
a problemas estruturais na construção.
Instruções de Armazenamento:


Sem contato direto com o solo;



Utilizar caibros ou pontaletes para evitar o contato com o solo;



Deve estar posicionado em local aberto, no entanto protegido do
sol, chuva e do excesso de umidade;



As barras sempre devem estar em feixes agrupados;



As barras devem estar separadas por bitolas.

Outro ponto de extrema importância é garantir que o armazenamento das
barras e dos fios aconteça longe das instalações elétricas.
Critério de Medição
A medição será em quilograma (kg) de serviço executado, e o
pagamento será efetuado após a conclusão total da rampa.
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7.4.10.

CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. LANÇAMENTO E

ADENSAMENTO).
o concreto utilizado possui resistência característica à compressão (fck)
de 20MPa, resistência esta que deverá ser atingida aos 28 dias, conforme a
ABNT. A verificação da trabalhabilidade será efetuada através de ensaios de
consistência (slumptest). Quanto às verificações de características dos
constituintes e da resistência mecânica, serão obedecidas as NBR 5732/80 e
NBR 5738/80. A granulometria do agregado deve ser compatível com as
dimensões da peça e aparência desejada a fim de evitar falhas ou nichos no
concreto.
Deverá ser efetuado lançamento e aplicação de concreto em estrutura,
com cuidado no transporte e adensamento do mesmo. Após o lançamento, o
concreto será adensado preferencialmente com agulha vibratoria. Use somente
pedra (brita) e areia limpas (sem argila ou barro), sem materiais orgânicos (raízes,
folhas, gravetos, etc.) e sem grãos que esfarelam quando apertados entre os
dedos. A água (doce) também deve ser limpa, clara e sem impurezas (boa para
beber). Qualquer material (água ou areia) contendo SAL é prejudicial ao concreto.
A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve
considerar todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e
garantir a resistência indicada no projeto estrutural.
O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento
e deve oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória.
O transporte do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve ser o
menor possível e com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de
material.
A FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que
entenda inadequado e passível de provocar segregação.
As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de
juntas de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances,
monoliticidade e impermeabilidade.
O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da
posição final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior ao
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determinado no projeto estrutural, e com cuidados especiais para garantir o
preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento
antes do lançamento da camada seguinte.
Características:


Areia;



Cimento;



Seixo lavado;



Betoneira elétrica;



Operador de Betoneira;



Pedreiro;



Servente.

Execução:


Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras
atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos
os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas
(eletrodutos, caixas de elétrica e outros), bem como assegurar-se
da correta montagem das fôrmas (nivelamento, estanqueidade, etc.) e
do escoramento;



Lançar o concreto de forma a garantir que toda a armadura e os
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na
massa de concreto, e tenha o cobrimento mínimo de 3 cm (três
centímetro).



Por se tratar de um local público, faz-se necessário o isolamento
do local, até acura completa da peça.

Critério de Medição
A medição do serviço será em metro cúbico (m³) do serviço executado, e
o pagamento será efetuado mediante a conclusão total da rampa.
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7.5.

PASSEIO CALÇADA E TAMPAS EM CONCRETO

7.5.1. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020.
A calçada existente receberá uma camada de 2 cm de concreto, que irá
compor um acabamento melhor do piso em questão, além de proporcionar
homogeneidade com a sua extensão que irá ser construída.
Características:


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;



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 em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.
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7.5.2. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM
ALTURA. AF_06/2016.
Dispositivos com a função de limitar a área da plataforma dos terrenos
marginais, principalmente em segmentos onde se torna necessária a orientação
do tráfego como: canteiro central, interseções, obras-de-arte e outros pontos
singulares, cumprindo desta forma importante função de segurança, além de
orientar a drenagem superficial.
Características:


Concreto: material utilizado no equipamento e que dá o molde ao
perfil da guia e/ou sarjeta acabada;



Argamassa: material utilizado para fazer o acabamento da superfície
da guia e/ou sarjeta;



Extrusora de guias e sarjetas: equipamento que molda a sarjeta e a
guia com o uso de fôrma, que define o perfil, através da extrusão;



Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Execução:


Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de
estacas e linha;



Regularização do solo natural e execução da base de
assentamento em areia;



Execução das guias e sarjetas com máquina extrusora;



Execução das juntas de dilatação;



Acabamento e molhamento da superfície durante o período de
cura do concreto.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o pagamento
será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.
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7.5.3. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016.
Mesmas orientações técnicas e critérios de medição e pagamento do
subitem 7.4.7.

7.5.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
É importante que essa camada de piso esteja bem regularizada e
compactada. Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada,
montam- se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser
lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de
armadura; 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 em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

8.
8.1.

BANCADA DOS BOX'S
ELEMENTO EM ALVENARIA

8.1.1. ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO.
Mesmas orientações técnicas e critérios de medição e pagamento do
subitem 5.1.
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8.1.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.
Mesmas orientações técnicas e critérios de medição e pagamento do
subitem 6.1.1.

8.1.3. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014.
Mesmas orientações técnicas e critérios de medição e pagamento do
subitem 6.1.3.

8.1.4. CERÂMICA 10X10CM (PADRÃO MÉDIO).
Mesmas orientações técnicas e critérios de medição e pagamento do
subitem 6.1.5.

8.2.

BANCADA

8.2.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA

BALDRAME,

EM

MADEIRA

SERRADA,

E=25

MM,

4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017.
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. 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 estrutura a ser construída.
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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 em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.

8.2.2. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015.
Mesmas orientações técnicas e critérios de medição e pagamento do
subitem 7.4.9.

8.2.3. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021.
Mesmas orientações técnicas e critérios de medição e pagamento do
subitem 7.4.10; com a diferença de que o FCK em questão é de 15 Mpa, no
traço de 1:3,4:3,4.

8.2.4. LANÇAMENTO

COM

USO

DE

BALDES,

ADENSAMENTO

E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Antes de iniciar o lançamento, é necessário que o profissional observe se
as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de
cimento.
O transporte deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Pode-se
utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha) para pequenas distâncias.
Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais
distante.
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O lançamento deverá ser feito logo após o amassamento, nas fôrmas
previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já
iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas a
2,00 metros.
Começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10
cm da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que
o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado
para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso,
introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche
naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem
melhores resultados.
Nunca vibrar a armadura, para garantir a aderência entre o aço e o
concreto. Da mesma forma, deve-se evitar vibrar as formas, para garantir sua
integridade e possível reaproveitamento futuro.
Para o acabamento, sarrafear a superfície com uma régua de alumínio
posicionada entre as taliscas e, desempenar com desempenadeira de madeira,
formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve -se verificar o
nível das mestras com aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto
entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de
madeira.
Todo o processo deve estar de acordo com as seguintes Normas
Técnicas: NBRNM67-Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento
do tronco de cone; e NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria
da construção.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado, o
pagamento será efetuado somente após o lançamento total do concreto.
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8.2.5. REVESTIMENTO PARA BANCADAS EM GRANILITE, ESP = 8 MM,
INCLUSO ACABAMENTO COM RESINA ACRÍLICA. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
O revestimento em granilite será aplicado na bancada em concreto
existente. Após a remoção total do revestimento cerâmico existente, a superfície
deverá ser limpa e molhada, caso a superfície esteja irregular, será necessário
construir uma camada niveladora com argamassa 1:3, com espessura de até 3
cm.
Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20
x 1,20m, no máximo, limitados por juntas de dilatação. A modulação de 1,00 x
1,00m garante melhor planicidade do revestimento.
Após a colocação das juntas, a camada regularizada (contra
piso/emboço) deverá ser muito bem molhada para garantir a ancoragem do
revestimento à base. A argamassa de granilite será lançada e desempenada
sobre a base, e, no momento certo de pega, deverá ser providenciado o
espalhamento superficial da granilha adicional.
Quando o traço contiver granulometrias maiores, a camada será
comprimida com pequeno rolo compressor. Em seguida, a argamassa de granilite
será alisada com desempenadeira de aço.
Os revestimentos de Granilite Polido serão constituídos utilizando
argamassa de cimento branco, para garantir que a coloração da bancada fique
semelhante a imagem exemplificada abaixo. A espessura da camada de
revestimento em granilite é de 8mm.
Após um intervalo de cura (5 a 7 dias), deverão ser feitos os primeiros
polimentos mecânicos com esmeris grãos 36 a 60 (para os revestimentos de alta
resistência, inicia-se com esmeris grãos 24). Concluído este primeiro polimento,
o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o estucamento (calafetação
dos poros) com cimento (branco), corrigindo eventuais falhas. Como estas
pequenas falhas serão preenchidas exclusivamente com o cimento que foi
utilizado na massa original, pequenas manchas poderão ocorrer. Após 2 dias, o
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excesso de estuque poderá ser retirado com esmeris grãos 120. O polimento
manual, na fase final, só é permitido em locais inacessíveis para as máquinas
grandes.
Para aplicação de resina o piso deverá estar 100% limpo e seco. O prazo
estimado para início de aplicação é de 05 a 07 dias (resina acrílica). Após a
aplicação da resina, evitar o contato com fitas adesivas nas primeiras 72 horas.
Todos os 12 Box’s do Mercado de Americano, terão as a superfície e a
lateral das bancadas (altura de 3 cm) com acabamento em granilite na cor gelo.
O apelo higiênico é notável, pois a superfície deste material é de fácil limpeza e
higienização.
Características:


Revestimento em granilite, espessura de 8 mm (incluindo
execução);



Junta plástica de dilatação, 27 x 3 mm (altura x espessura;



Resina Acrílica.
Imagem 05: Modelo de Bancada a ser executada.

Fonte: Disponível em: < http://www.marmoreegranitos.com.br>. Acesso em setembro/2021

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado de acordo com o percentual de serviço concluído.
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9. COBERTURA
9.1.

TERÇA EM PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE

ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 X 17 MM, E= 3 MM.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Fornecimento e instalação de terça metálica, de acordo com as
características especificadas abaixo.
Características:


Perfil UDC ("u" dobrado de chapa) simples de aço laminado,
galvanizado, ASTM a36, 127 x 50 mm, e= 3 mm;



Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm;



Grua ascensional, lança de 42 m, capacidade de 1,5 t a 30 m,
altura até 39 m;



Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em
fábrica;



Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada
sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o pagamento
será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura.

9.2.

ESTRUTURA

PARA

COBERTURA

METÁLICA

EM

TUBO

RETANGULAR EM AÇO CARBONO COM 100 X 40 MM, E= 2MM.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Fornecimento, fabricação e instalação de estrutura para cobertura em
tubo retangular, com as características especificadas abaixo, e conforme
descriminado no projeto arquitetônico e planilha orçamentária.
Características:


Tubo retangular em aço carbono com 100x40 mm, e= 2mm;



Eletrodo revestido AWS - e7018, diâmetro igual a 4,00 mm;



Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas;
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Chumbador de aço, diâmetro 1/2", comprimento 75 mm;



Guindaste hidráulico autopropelido;



Jateamento abrasivo;



Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada
sobre perfil metálico.

A fabricação deverá ser executada de modo a se obter um produto da
melhor qualidade, de acordo com a melhor e a mais moderna técnica. Todas
as partes das estruturas deverão ser bem acabada.
Todos

os

cortes

de

chapas

ou

perfis

deverão

ser

feitos

preferencialmente em tesouras ou serras. Admite-se o corte feito a maçarico,
desde que acabado de forma a apresentar-se com bom aspecto e livre de
imperfeições.
Normas Aplicáveis:
O detalhamento, a fabricação e a montagem das estruturas deverão
estar de acordo com as seguintes normas:


Specification for the Design, Fabrication and Erection of
Structural Steel for Buildings, AISC, última edição;



Specification for Structural Joints using ASTM A325, A490 Bolts
e A307, AISC, última edição;



Code of Standard Practice, AISC, última edição;



D1.1 – da AWS (American Welding Society), última edição;



ASTM A36 – perfis laminados e chapas;



EB 276 (NBR 8800) – perfis dobrados;



EB 639 (NBR 8800) – tubos;



AWS – E70XX – eletrodos;



NBR 8800-Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o pagamento
será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura.
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9.3.

CUMEEIRA EM AÇO GALVANIZADO.
A cumeeira metálica é um produto com um formato especial de capa que

serve para fazer a cobertura de vãos ou espaços que acontecem com a junção
das telhas de duas águas. A cumeeira metálica serve como complemento para
coberturas, fachadas e lajes mistas. A cumeeira metálica deve possuir
certificação pela ABNT - NBR 14514.
Características:


Cumeeira em aço galvanizado;



Acessórios de fixação para telha.

Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o pagamento
será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura.

9.4.

COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA CHAPA

COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO.
Características:


Telha de alumínio com isolamento termoacústico em espuma
rígida de poliuretano (pu) injetado, e = 30 mm, densidade 35
kg/m3, com duas faces trapezoidais (não inclui acessórios de
fixação);



Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30
cm para fixação de telha metálica, incluindo porca e arruelas de
vedação, para fixação em madeira;



Guincho elétrico de coluna.

Execução:
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos
EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar
acoplados,

através

de

cordas,

a

terças

ou

ganchos

vinculados

à estrutura.
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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). A montagem deve ser iniciada do beiral
para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido
contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a
sotavento).
Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha,
utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 5/16”. Na
fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha
metálica.
As peças cumeeiras devem ser montadas no sentido contrário aos ventos
dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a
sotavento.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura.

9.5.

TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, TIPO GREGA, COM

MEDIDAS DE 2,44 X 0,90M, OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
Características:


Telha policarbonato translucida, tipo grega (2,44 x 0,90m);



Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30
cm para fixação de telha metálica, inclui porca e arruelas de
vedação;
67

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”


Guincho elétrico de coluna.

Execução:
Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos
EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar
acoplados,

através

de

cordas,

a

terças

ou

ganchos

vinculados

à estrutura.
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 dos elementos estruturais da cobertura. 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). A montagem deve ser iniciada do beiral
para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido
contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a
sotavento).
Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha,
utilizando gancho em ferro galvanizado Ø ¼” ou haste de alumínio Ø 5/16”. Na
fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha
metálica.
As peças cumeeiras devem ser montadas no sentido contrário aos ventos
dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a
sotavento.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura.

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”
9.6.

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE

25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.
Características:


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 trava-quedas deverão
estar acoplados, através de cordas, a terças ou gancho 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 em metro linear (m) de serviço executado, o pagamento
será efetuado após a conclusão total do serviço de cobertura.
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9.7.

MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO.
A manta asfáltica é classificada como um sistema flexível, e é indicada

para impermeabilização de calhas de alvenaria. É imprescindível que a manta
contorne os cantos e subindo 30 cm nas paredes do entorno.
Em qualquer sistema que for adotado é muito importante a limpeza geral
da área e o reparo de partes soltas se for revestimento já executado de longa
data.
1° Etapa: Remoção (reforma)
Todo

revestimento

deverá

ser

removido,

juntamente

com

a

impermeabilização existente (caso haja). Após o serviço de remoção deve-se
avaliar as condições da regularização existente. Caso a mesma encontre-se em
bom estado, apresentando um bom caimento, sem trincas, pontos ocos,
esfarelamento do substrato da superfície, etc., poderá ser reutilizada.
Na existência de enchimento, o mesmo deverá ser totalmente removido.
Ao remover o entulho, devem ser tomados alguns cuidados:


Não acumular uma grande quantidade de entulho em um mesmo
ponto, para não provocar sobrecarga na estrutura.



Não depositar entulho no meio de vãos. Procurar concentrar o
entulho próximo a pilares e vigas em pequenas quantidades.



Criar um cronograma para a remoção do entulho.

2° Etapa: Preparo de Superfície
Limpeza do substrato: Remover toda e qualquer impureza e/ou
elementos estranhos presentes na estrutura que será impermeabilizada.
Exemplo: lascas ou pedaços de madeira, pontas de ferro, graxa, óleos,
desmoldantes, pó, incrustações, etc.
Conferir e/ou fixar tubulações hidráulicas, eletrodutos, assim como
qualquer elemento construtivo que terá interface com a impermeabilização,
lembrando sempre que:


Quando embutidos na alvenaria, o recobrimento mínimo deve ser
de 2 cm.
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Para um bom arremate da manta, o afastamento mínimo entre
eles, paredes ou laje regularizada, deve ser de 10 cm.



A distribuição horizontal das instalações hidráulicas e elétricas
deve ser feita sempre após a impermeabilização. Nunca as
posicionar no interior da estrutura ou na camada de regularização
de superfícies. Caso haja a necessidade de execução de reparo
nas instalações hidráulicas, verificar junto ao condomínio a
execução do mesmo.

3° Etapa: Regularização (caso necessário)
O objetivo de se fazer a argamassa de regularização com traço 1:3
conforme descrito na NBR 9574, caso necessário, é o de proporcionar uma base
firme e homogênea, com caimentos para os pontos de escoamento d’água, com
acabamento e formas compatíveis com as necessidades de acomodação e
segurança da impermeabilização com mantas asfálticas. A argamassa deve
apresentar consistência compacta e acabamento rústico (áspero), obtido com
feltro ou desempenadeira de madeira.

4° Etapa: Imprimação
Aplicar uma demão de um liquido selador, de base asfáltica e cor preta,
com o objetivo de unir as partes soltas e fazer aderir a manta impermeável.
Geralmente são usadas trinchas para esta operação. Atenção especial aos
cantos e rodapé como também as saídas de água nos condutores.
Aguardar a secagem por, no mínimo, 6 horas do primer para manta
asfáltica a base de asfalto modificado diluído em solvente, aplicação a frio, (o
tempo de secagem pode variar conforme as condições climáticas).
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Imagem 06: Processo de Imprimação

Fonte: Disponível em: <www.imperllaje.com.br>. Acesso em 2021.

5° Etapa: Aplicação da Manta Asfáltica
Após a secagem deve-se iniciar a colagem da manta pelos pontos críticos
pertencentes à laje, tais como: tubos emergentes, ralos, pilares, etc.

Imagem 07: Orientação de arremate interno de ralo

Fonte: Disponível em:<www.viapol.com.br>. Acesso em 2021.

Antes da colagem da manta, fazer o alinhamento para que o mesmo na
hora da aderência não se desalinhe em relação a primeira manta aderida.
Colocada a primeira manta, as demais deverão ser coladas paralelamente,
sempre sobrepondo a antecessora em 10 cm.
Após o resfriamento das mantas, voltar ao ponto de partida para efetuar
o trabalho de “biselamento”, ou seja, reaquecer as emendas dando o acabamento
final entre as mantas com espátula, colher de pedreiro ou rolete metálico em
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ângulo de 45º com a superfície, arrastando o asfalto da manta que está em cima
para a manta que está embaixo.
Fechamentos verticais devem ser feitos em duas etapas: na primeira
etapa, a manta do piso deve ser arrematada até o final da meia-cana. Na segunda
etapa, a manta do rodapé deve sobrepor a do piso em 10 cm.
Imagem 08: Modelo de aplicação de Manta com demonstração de
“biselamento” (figura “f”).

Fonte: Disponível em: <www.cliquearquitetura.com.br>. Acesso em 2021.

Imagem 09: Equipamentos e Materiais necessários.

Fonte: Disponível em:<www.viapol.com.br>. Acesso em 2021.

6° Etapa: Teste de Estanqueidade
Após a aplicação das mantas, proceder teste de estanqueidade,
enchendo a área impermeabilizada com uma lâmina de água por 72 horas,
verificando se a impermeabilização está perfeita. Para que o teste seja eficaz, o
profissional deverá realizar a vedação provisória nos pontos de saída de água
existente.
Para um maior conhecimento sobre a impermeabilização, existem
normas técnicas da ABNT que deverão ser atendidas para garantir a
estanqueidade das partes construtivas, bem como a salubridade, segurança e
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conforto do usuário. A seguir estão descritas algumas das normas técnicas que
poderão auxiliar no projeto especificação e execução de impermeabilização.
NBR 9574 - Execução de Impermeabilização.
NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e Projeto.
NBR 9685 - Emulsões asfálticas sem carga para impermeabilização. NBR
9686 - Solução asfáltica como primer na impermeabilização.
NBR 9910 - Asfaltos modificados para impermeabilização.
NBR 9952 - Mantas asfálticas com armadura para impermeabilização.
NBR

11905

-

Sistema

de

Impermeabilização

com

cimento

impermeabilizante e polímeros.
NBR 13121 - Asfalto elastomérico para a impermeabilização.
NBR 13724 - Membrana asfáltica para impermeabilização, moldada no
local, com estruturantes.
OBSERVAÇÃO: recomenda-se que a impermeabilização, juntamente
com a camada de proteção mecânica, somente seja realizada após a troca da
tubulação em PVC, que encaminha a água coletada pela calha para a rede
pública.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço.

9.8.

PROTEÇÃO

MECÂNICA

DE

SUPERFÍCIE

HORIZONTAL

COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018.
9.9.

PROTEÇÃO

MECÂNICA

DE

SUPERFÍCIE

VERTICAL

COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018.
Para uma impermeabilização eficiente da calha em concreto existente,
é necessário realizada uma camada de proteção mecânica. Neste serviço estão
inclusos:


Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para contrapiso, preparo
manual;



Para a proteção Horizontal: camada separadora de filme de
polietileno 20 a 25 micra;
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Para a proteção Vertical: tela de arame galvanizada, hexagonal,
fio 0,56 mm (24 BWG), malha 1/2", h = 1 m.

O filme plástico deve ser aplicado no piso após o teste com água, para
evitar esforços mecânicos sobre a manta asfáltica.
Sobre a camada separadora aplique a argamassa em cimento e areia
(traço 1:3 com espessura de 2 cm). Por último, deve-se realizar o acabamento.
Critério de Medição e pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após a conclusão total do serviço.

10. ESQUADRIAS
10.1. JANELAS
10.1.1.

ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM.
Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão

respeitar as indicações e detalhes do projeto arquitetônico quanto às
dimensões e tipo de abertura, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis,
barras e chapas serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e
diferenças de espessura.
Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas
ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária,
os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de alumínio, endurecidos
a alta temperatura. Deverão ser aplicados vidros temperados de acordo com o
quadro de esquadrias, indicados no projeto arquitetônico.
Os vidros que não atenderem aos critérios da NBR 11706- “Vidros na
Construção Civil” deverão ser substituídos. As janelas em vidro temperado,
deverão ser executadas com vidro temperado com 6 mm de espessura, fixadas
em guarnições de alumínio e estancadas com silicone industrial em suas
junções.
Características:


Ferragens para esquadria basculante;
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Vidro temperado incolor e= 6mm.

Critério de Medição e pagamento
A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço
executado, pago somente após a conclusão e instalação da área total no local
indicado em projeto.

10.1.2.

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020.
O peitoril é um elemento fixado na base de esquadrias e tem como
principal função proteger a alvenaria de infiltração de água, além de
proporcionar melhor acabamento.
Para que o peitoril seja assentado, a FISCALIZAÇÃO deve inspecionar
a peça, verificando se está de acordo com as medidas previstas em projeto, e
certificar que as mesmas não possuem nem uma trinca ou fissura, prejudicando
com isto, a funcionalidade da mesma. Caso as características do material não
atendam as especificações do projeto, esta não poderá ser incorporar a obra.
Esta ação não acarretará em nem um ônus adicional a CONTRATANTE.
Em granito, espessura de 2 cm, comprimento igual ao vão da esquadria
e largura de 15 cm, inclinação de 1% em direção à extremidade externa da
alvenaria, acabamento polido e friso inferior para pingadeira.
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 granito, polido, branco comum, largura de 15cm,
espessura de 2cm, com pingadeira, corte reto;



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.
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Procedimento Executivo:


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 em metro linear (m) de serviço executado, o pagamento
será efetuado mediante peça instalada.

10.2. PORTAS
10.2.1.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO

COM

PARAFUSOS

-

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Todos os trabalhos de portas de alumínio, tipo veneziana, com guarnição
e fixação com parafusos, completo e acabamento natural respectivos desenhos
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de detalhes, indicações dos demais desenhos do projeto, o adiante especificado
e sem defeito de fabricação ou falhas de laminação.
Todo material a ser empregado nas esquadrias metálicas deverá estar de
acordo com os respectivos desenhos e detalhes de projeto, sem defeito de
fabricação ou falhas de laminação.
Serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão de
obra especializada, de primeira qualidade e executados rigorosamente de acordo
com o exigido em projeto.
Fixação: Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm
em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips.
Vedação: Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para
juntas diversas.
A estrutura da porta deve ser sólida e apropriada para a instalação sem
deformações ou sinais de corrosão. Durante seu percurso abrir-fechar a porta não
deve apresentar nenhum tipo de atrito. Ver projeto arquitetônico e tabela de
esquadrias.
Critério de Medição e Pagamento
A medição do serviço será em metro quadrado (m²) de serviço
executado, pago somente após a conclusão e instalação da área total no local
indicado em projeto.

10.2.2.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DOS BANHEIROS EM CHAPA DE

ALUMINIO (14 X 19 CM).
As portas dos banheiros devem ser identificadas com placas de 14 x 19
cm, que serão fixadas com parafuso e bucha de nylon. As mesmas devem estar
centralizadas na porta, na altura de 1,80 m do piso.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o
pagamento será efetuado após a instalação nas portas no local indicado em
projeto.
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10.2.3.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MACANETA ALAVANCA

RETA

OCA,

EM

ZAMAC

COM

ACABAMENTO

CROMADO,

COMPRIMENTO APROX DE 15 CM, E FECHADURA ESPELHO PARA
PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRATESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE
TIPO TRANQUETA.
As portas dos banheiros devem ser entregues com maçaneta tipo
alavanca, coma acabamento cromado e fechaduras com duas copias de chave
para cada porta.
Características:


Maçaneta alavanca reta oca, em ZAMAC com acabamento cromado,
comprimento aproximado de 15 cm;



Fechadura espelho para porta de banheiro, em aço inox (maquina, testa
e contra-testa) e em ZAMAC (maçaneta, lingueta e trincos) com
acabamento cromado, máquina de 40 mm, incluindo chave tipo
tranqueta.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o
pagamento será efetuado após a instalação nas portas indicadas em projeto.

10.2.4.

PINTURA

PULVERIZADA

COM
SOBRE

TINTA

EPOXÍDICA

PERFIL

METÁLICO

DE

ACABAMENTO

EXECUTADO

EM

FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P.
Conforme indicado no projeto arquitetônico, as portas e bandeiras dos
banheiros deverão ser pintadas em ambos os lados, a cor será a mesma
identificada em projeto. Todas as áreas calculadas para precificação, estão
identificadas na planilha orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
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A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o
pagamento será efetuado após conclusão total do serviço.

10.2.5.

ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL C/

FERRAGENS.
Sobre as portas dos banheiros, serão instaladas bandeiras, seguindo as
mesmas características das portas, que neste caso são do tipo veneziana, com
aplicação de pintura.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o
pagamento será efetuado após conclusão total do serviço.

10.2.6.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0

CM. AF_09/2020.
Serão instaladas sob as portas, sempre que houver mudança de nível de
pavimentação, acompanhando o nível mais alto e deverão ser em granito Cinza
Andorinha, na mesma largura dos caixilhos, com espessura de 2 cm, arestas
retas e acabamento polido nas faces aparentes.
Para que a soleira seja assentada, a FISCALIZAÇÃO deve inspecionar
a peça, verificando se está de acordo com as medidas previstas em projeto, e
certificar que as mesmas não possuem nem uma trinca ou fissura, prejudicando
com isto, a funcionalidade da mesma. Caso as características do material não
atendam as especificações do projeto, esta não poderá ser incorporar a obra.
Esta ação não acarretará em nem um ônus adicional a CONTRATANTE.
A soleira deve ser granito, com espessura de 2 cm, comprimento igual
ao vão da esquadria e largura de 15 cm, acabamento polido.
Características:


Marmorista com encargos complementares: oficial responsável
pela instalação da soleira.;



Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na
instalação da soleira;
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Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba
ou equivalentes, largura 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.

Procedimento Executivo:


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 em metro linear (m) de serviço executado, o pagamento
será efetuado mediante peça instalada.

11. PINTURA
11.1. PAREDE INTERNA
11.1.1.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014.
Para paredes se fará necessária 1 demãos de massa PVA para alisar e
corrigir as imperfeições. Após aplicação do selador, verifique se a massa corrida
está macia e cremosa. Se por acaso a massa estiver dura, dilua com água até
ficar macia e cremosa, não coloque água demais.
Aplique a massa corrida com uma desempenadeira sobre a superfície a
ser emassada, espalhe a massa no sentido vertical ou horizontal, da forma que
achar melhor.
Características:
81
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”


Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora
monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e
externo, em conformidade à NBR 15348:2006;



Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha).

Procedimento Executivo:


Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira,
gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;



Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme
fabricante;



Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até
obter o nivelamento desejado;



Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção
do pó.

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

11.1.2.

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.
A CONTRATADA deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície
tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais
solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.
Antes da realização da pintura ou aplicação da textura é obrigatória a
realização de um teste de coloração, utilizando a base com a cor selecionada
pela FISCALIZAÇÃO. Deverá ser preparada uma amostra de cores com as
dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina, para
aprovação da FISCALIZAÇÃO.
Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo
permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO.
As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas
na proporção recomendada.
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As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de
pincéis. Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem
pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a
remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas
quando perfeitamente secas e lixadas, cada demão de tinta somente será
aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar
um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser
tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo
mínimo de 48 horas após cada demão de massa, deverão ser adotadas
precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não
destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.
As superfícies e peças deverão ser protegidas e isoladas com tiras de
papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverão ser removidos, enquanto a
tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que
necessário. Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços
acima discriminados.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será metro quadrado (m²) de serviço executado.

11.1.3.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,

UMA DEMÃO. AF_06/2014.
As superfícies rebocadas (a receberem pintura) deverão ser examinadas
e corrigidas de todos e quaisquer defeitos de revestimentos, antes de se iniciar a
pintura.
Todas as áreas a pintar serão cuidadosamente limpas, isentas de poeira,
gordura e outras impurezas. As superfícies poderão receber pintura somente
quando estiverem completamente secas. Nas paredes com reboco, têm de ser
aplicadas as seguintes demãos: selador; emassamento (somente após, no
mínimo, 48 h); aparelhamento da base; segunda demão (somente após, no
mínimo, 24 h).
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Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies
não destinadas à pintura, tais como concreto ou tijolos aparentes, lambris e
outros. Os respingos que não puderem ser evitados terão de ser removidos com
emprego de solventes adequados, enquanto tiver fresca.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após conclusão do serviço.

11.2. TETO E PLATIBANDA
11.2.1.

PVA EXTERNA (SOBRE PINTURA ANTIGA).
As

superfícies

a

receber

pintura

sobre

pintura

antiga

serão

cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas, para o tipo de pintura a
que se destinem.
A eliminação da poeira será completa, tomando-se precauções especiais
contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem
inteiramente. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente
estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre
demãos sucessivas, salvo especificação em contrário.
Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e de massa, observando-se
um intervalo mínimo de 48 horas, após cada demão de massa, salvo
especificações em contrário.
As áreas que receberão pintura PVA estão indicadas na memória de
cálculo da planilha orçamentária.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após conclusão do serviço.

11.3. PISO
Por se tratar de uma área de trafego de pedestre, o ideal é que a área
em que estiver sendo realizada a atividade seja isolada, para evitar possível
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trânsito de pedestres e animais, a fim de evitar retrabalho de atividade, caso
houver o trafego no local antes da sua total secagem.
Recomenda-se que o perímetro em que iria ser feito a pintura seja
dividido, para não interferir nas demais atividades que estarão sendo executadas
simultaneamente a esta.

11.3.1.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021.
Para iniciar qualquer atividade no piso indicado em projeto e planilha
orçamentário, será necessário que o mesmo esteja limpo e livre de qualquer
partícula solta, livre de gordura, material orgânico; além dessa verificação, o
profissional deve certificar-se que o piso cimentado tenha sido executado pelo
menos a 28 dias.
Estando o piso em condições ideais para iniciar a pintura, o profissional
deverá delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o
perímetro. Em seguida deverá aplicar o fundo preparador, o mesmo deve ser
diluído em água de acordo com a orientação do fabricante, a aplicação poderá
ser realizada com trincha ou rolo de lã.
Após a secagem por completo do fundo preparador, que poderá ser
obtida após 1 a 4 horas após sua aplicação, o profissional poderá aplicar a 1°
demão de tinta acrílica com o auxílio de um rolo de lã, para os retoques e cantos
o ideal é utilizar a trincha.
Após aproximadamente 4 horas após a 1° demão ou a total secagem da
tinta, o profissional poderá realizar a aplicação da 2° demão, esta por sua vez
deverá ser aplicada a 90° da 1° demão (aplicação cruzada), após secagem
deverão ser removidas as fitas.
Itens inclusos:
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Selador acrílico para paredes internas/externas, utilizado também
para preparação do piso para recebimento da tinta de
acabamento;



Tinta acrílica premium para piso;



Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na
proteção das paredes.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após conclusão do serviço.

11.4. ESTRUTURA DA COBERTURA EXISTENTE
11.4.1.

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU

PINTURA. AF_01/2021.
Durante a visita técnica, foi identificado que a estrutura da cobertura
existente em madeira está em bom estado, porém para prolongar ainda mais sua
vida útil, deverá passar por um processo de manutenção. Farão parte deste
processo, todas tesouras, terças, ripas caibros e cumeeira; conforme
quantificado na planilha orçamentária.
O processo de lixamento deve garantir que a superfície esteja lisa sem
presença de tinta, farpas ou alto relevo inadequado. Após o lixamento a
superfície deve ser limpa com um pano úmido, a fim de remover todo o pó,
produto do lixamento.
O serviço de lixamento da composição é manual e contempla tanto o
lixamento antes da aplicação do fundo quanto o lixamento após o fundo, antes
da pintura.
Item fornecido:


Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor
vermelha).

Critério de Medição e Pagamento
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A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após conclusão do serviço.

11.4.2.

PINTURA

IMUNIZANTE

PARA

MADEIRA,

1

DEMÃO.

AF_01/2021.
Os imunizantes para madeira são produtos utilizados no combate e
prevenção aos insetos que as atacam e destroem. Além da função inseticida,
servem para prevenir manchas de origem fúngica e mofos. Geralmente são
prontos para o uso e devem ser usados em madeira seca.
Não são indicados para aplicação sobre madeira envernizada, pintada
ou encerada, pois o acabamento dificulta a penetração do imunizante. Nesses
casos, a remoção será feita com a utilização de lixa número 120 (cor vermelha),
antes do uso do imunizante.
Item fornecido:


Imunizante para madeira, incolor.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após conclusão do serviço.

11.4.3.

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM

MADEIRA. AF_01/2021.
A pintura de fundo nivelador, só poderá ser realizada após 2 horas ou a
secagem total do imunizante que foi aplicado na superfície. Após a certificação
de que a superfície está seca, com o auxílio de uma trincha ou rolo o profissional
poderá realizar a aplicação da pintura de fundo nivelador. Tendo em vista que a
superfície receberá uma nova camada de tinta, a mesma deverá ser lixada após
a total secagem da pintura de fundo nivelador.

Item incluso:
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Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor
vermelha);



Solvente diluente à base de aguarrás;



Fundo sintético nivelador branco fosco para madeira.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após conclusão do serviço.

11.4.4.

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.
Com a superfície totalmente limpa e já preparada (fundo e lixamento e/ou
massa e lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo. A diluição do
produto deve ser feita de acordo com a orientação do fabricante. Após aguardar
o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão. A
cor da tinta que deverá ser utilizada é azul, conforme indicado no projeto
arquitetônico.
Item incluso:


Solvente diluente à base de aguarrás;



Tinta esmalte sintético premium acetinado.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após conclusão do serviço.

11.5. GRADES, PORTÕES E DEMAIS ELEMENTOS METÁLICOS
Durante a visita técnica, foi identificado que algumas estruturas metálicas
estão em bom estado de conservação, sendo necessário apena aplicação de
pintura, para prolongar sua vida útil.
Serão revitalizados os seguintes elementos metálicos:


Canaleta;
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Bicicletário;



Barras sobre bancada do Box 04;



Tubos fixados na parede interna do mercado;



Portões de Enrolar;



Grade em frente as portas;



Portão Lateral.

11.5.1.

FUNDO

ANTICORROSIVO

PARA

METAIS

FERROSOS,

LIXAMENTO E APLICAÇÃO.
O profissional deverá realizar a aplicação da lixa em de movimento
circulares para remoção de ferrugem, limpeza, além de produzirem uma
rugosidade ideal para a aderência de tintas. Com um pano úmido, este deverá
remover todas a sujeita e escamas.
A seguir deverá ser aplicado um fundo antiferruginoso do tipo Zarcão ou
Cromato de Zinco ou outro equivalente, de 1ª qualidade.
Item incluso:


Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão);



Lixa em folha para ferro, número 150.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após conclusão do serviço.

11.5.2.

PINTURA

(ESMALTE

COM

SINTÉTICO

TINTA

ALQUÍDICA

ACETINADO)

DE

ACABAMENTO

PULVERIZADA

SOBRE

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P.
O profissional deverá certifica-se de que a superfície está completamente
limpa, livre se escamas, pó ou outros detritos. Feito isto, iniciará a preparação da
tinta, é importante que a diluição seja feita conforme recomendações do
fabricante.
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Estando tudo pronto e em condições climáticas favoráveis, o profissional
poderá realizar a aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com o
equipamento de pulverização. Respeitando o intervalo entre as demãos,
conforme a orientação do fabricante.
Item incluso:


Tinta esmalte sintético premium acetinado;



Solvente diluente a base de aguarrás.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após conclusão do serviço.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das
luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e
equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão,
conforme a tensão operada pela concessionária local em 110V.
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através
de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão
ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.
O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa
forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo
acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de
energia.
Normas Técnicas Relacionadas:
NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores;
- ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;
- ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores;
- ABNT NBR 5444, Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais;
- ABNT NBR 5461, Iluminação;
- ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;
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- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalações
elétricas prediais;
- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência;
- ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para
iluminação geral;
- ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas
residenciais e similares – Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores
eletrônicos;
- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e
análogo – Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos;
- ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC)
para tensões nominais até 450/750 V – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1,
MOD);
- ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalações elétricas fixas
domésticas e análogas – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);
- ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e
análogo – Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

12.1. LUMINÁRIA PARA LÂMPADAS PLL DE SOBREPOR COM ALETAS, 2
LÂMPADAS

TUBULARES

DE

LED

DE

10W,

BASE

G13

-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Fornecimento e instalação de luminária para lâmpadas PLL de sobrepor
com aletas, 2 lâmpadas tubulares de LED de 10w, base G13.
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.
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12.2. LUMINÁRIA PARA LÂMPADAS PLL DE SOBREPOR COM ALETAS, 2
LÂMPADAS

TUBULARES

DE

LED

DE

32W,

BASE

G13

-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Fornecimento e instalação de luminária para lâmpadas PLL de sobrepor
com aletas, 2 lâmpadas tubulares de LED de 32w, base g13.
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.

12.3. LUMINÁRIA PARA LÂMPADAS PLL DE SOBREPOR COM ALETAS, 2
LÂMPADAS

TUBULARES

DE

LED

DE

20W,

BASE

G13

-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Fornecimento e instalação de luminária para lâmpadas PLL de sobrepor
com aletas, 2 lâmpadas tubulares de LED de 20w, base g13.
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.
12.4. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
Fornecimento e instalação de tomada alta de embutir 2P+T 10A. Para a
alimentação das luminárias de emergência, que estarão posicionadas acima dos
portões principais de entrada e saída do mercado. Todas as tomadas deverão ser
conforme as normas NBR e possuir certificação de produto.
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.
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12.5. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
12.6. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
12.7. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Fornecimento e instalação de tomadas média de embutir (2 módulos)
2P+T 10A e 20A; e tomadas média de embutir (2 módulos) 2P+T 10A. Para a
alimentação dos equipamentos elétricos de uso geral foram, o posicionamento
das tomadas, bem como, seu quantitativo estão representados no projeto elétrico
e planilha orçamentária. Todas as tomadas deverão ser conforme as normas NBR
e possuir certificação de produto.
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.

12.8. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
12.9. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Os interruptores devem ser instalados de acordo com as normas de
instalação e por eletricista qualificado. O uso incorreto pode causar risco de
choque elétrico ou incêndio.
Norma Técnica base NBR IEC 60669-1 / 60884-1 e NBR 6527:1998 para
uso doméstico e análogo.
Itens e suas características:


Interruptor simples com tomada, conjunto montado para
embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V;
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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 e às
tomadas (módulo);



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

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.

12.10. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
12.11. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
12.12. ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN
32

MM

(1

1/4),

APARENTE,

INSTALADO

EM

PAREDE

-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P.
12.13. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Fornecimento e instalação de eletrodutos flexível corrugado, rígido
roscável DN 25mm Ø 3/4", 4", fabricados em PVC, e eletroduto de aço
galvanizado classe semi pesado, DN 32mm Ø 1 ¼”. Devem atender a Norma
Brasileira vigente.
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Os eletrodutos corrugados são aplicados em instalações prediais
elétricas de baixa tensão (até 1000V em tensão alternada ou 1500V em tensão
contínua).
Deverão ser utilizados especialmente nas linhas aparentes e embutidas
e especificados assim: “eletroduto flexível corrugado de seção circular, de PVC,
não propagante de chama, tamanhos nominais conforme projeto, de acordo com
as Normas NBR 15465”.
Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas
embalagens, choques e batidas. A estocagem deve ser realizada em local seco,
de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.
A passagem dos fios e a instalação elétrica devem ser realizadas
somente após a conclusão da instalação dos eletrodutos, respectivas caixas de
luz, quadros, caixas de passagem e outros serviços de obra.
É importante que a CONTRATADA e seus colaboradores acessem os
catálogos dos fabricantes e sigam as recomendações descritas no documento.
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 serviço instalado com a
realização do teste.

12.14. SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO
GALVANIZADO, LARGURA M AS 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM,
ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM,
POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017.
O posicionamento dos suportes está indicado no projeto elétrico.
Itens e suas Características:


Perfilado perfurado duplo 38x76 mm, chapa 22;



Vergalhão zincado com rosca total (diâmetro=6,3 mm);



Porca zincada, sextavada, diâmetro 1/4”;



Arruela redonda de latão, diâmetro externo = 34 mm, espessura =
2,5 mm, diâmetro do furo = 17 mm;
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Chumbador Ômega c/parafuso om1404 1/4".

A execução do serviço deve seguir as características e posicionamento
descritos no projeto elétrico. Os perfis devem ser cortados no tamanho adequado
para atender as necessidades do local, em seguida devem ser posicionados e
fixados os chumbadores nos furos demarcados, para então realizar o
posicionamento do perfilado e fixação através vergalhão, porcas e arruelas.
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 serviço instalado.

12.15. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉMOLDADO,

FUNDO

COM

BRITA,

DIMENSÕES

INTERNAS:

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020.
Serão fornecidas e instaladas caixa enterrada retangular 30x30x30cm em
concreto pré-moldado, fundo com brita.
A caixa de passagem construída no passeio e próxima à base do poste
deverá estar distanciada do mesmo em no mínimo 1 m.
A caixa na base do poste e/ou as situadas antes da medição deverão ter
dimensões internas mínimas de 30x30x30 cm, fundo com pedra brita nº 2 em
camada de 10 cm.
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.

12.16. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

12.17. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020O quadro de distribuição será de embutir, compatível com os
padrões DIN/IEC e NEMA/UL. Nele serão instalados disjuntores, com
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amperagem e especificações conforme demanda especificada em projeto e
planilha orçamentária.

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 verifica o prumo, realizando ajustes.
O posicionamento e quantitativo de todos os elementos, estão presentes
no projeto elétrico e 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.

12.18. CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC,
COM

20

MEDIDORES

E

UN

PROTECAO

GERAL

(INCLUI

BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO)
(PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL).
Compartimento destinado a acomodar medidores de energia elétrica,
eletromecânicos ou eletrônicos, e demais equipamentos de medição e seus
acessórios.
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.

12.19. CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3 UN CR /4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016.
12.20. CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016
O condulete é uma caixa usada para proteger os cabos elétricos e dar
acesso à algumas partes dos cabos que estão dentro de eletrodutos. Os tipos de
conduletes previsto para este projeto, foram:
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Condulete de PVC, tipo LL, para eletroduto de PVC soldável DN
25 mm (3 un cr /4'');



Condulete de PVC, tipo TB, para eletroduto de PVC soldável DN
25 mm (3/4'').

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.

12.21. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Caixa de inspeção 30x30cm, para aterramento, circular, em polietileno,
com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa antiderrapante, fixada por
parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em
pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza. Fornecidas totalmente
fechadas.
Itens e suas características:


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.

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.

12.22. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Deve possuir núcleo de aço carbono ABNT 1010 ou 1020 trefilado,
recoberto com uma camada de cobre eletrolítico com 99 % de pureza mínima,
sem traços de zinco e com espessura mínima de 0,25 mm.
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A aderência da camada de cobre sobre o núcleo deve ser pelo processo
de eletrodeposição ou fusão, de modo a assegurar uma união inseparável e
homogênea dos metais. Os processos de trefilação, extrusão e similares, não
serão aceitos.
A haste deve ser isenta, na sua parte externa, de rachaduras, ranhuras,
falhas ou quaisquer outras imperfeições no revestimento de cobre. Deve estar
retilínea, sem empenos e nas extremidades (inferior e superior).
A haste deve ser adequadamente identificada, em baixo relevo, de modo
legível e indelével com: nome ou marca do fabricante; mês/ano de fabricação;
lote de fabricação, podendo este opcionalmente constar no relatório dos ensaios
de recebimento; indicação da espessura do cobre em (em micrômetro); indicação
das dimensões do comprimento e do diâmetro em milímetros (mm).
O fornecedor deve garantir que a embalagem do material preserve seu
desempenho e suas funcionalidades durante o transporte, movimentação e
armazenamento. Sempre que necessário, deve informar as condições especiais
de transporte, movimentação e armazenamento.
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.

12.23. CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Fornecimento e instalação de cobre nu de 50mm² com isolador, no local
determinado no projeto elétrico.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro linear (m) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão do serviço de instalação.
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12.24. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
12.25. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
12.26. DISJDISJUNTOR

TRIPOLAR

TIPO

NEMA,

CORRENTE

NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020
Fornecimento e instalação de disjuntores monopolar tipo DIN, corrente nominal
de 10A e 16ª; e tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A.

Disjuntor de 10A- itens e suas características:


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.

Disjuntor de 16A- itens e suas características:


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.

Disjuntor de 40A- itens e suas características:


Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm², 1
furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6;



Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 10 até 50A.

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.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão do serviço de instalação e teste.
12.27. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV,

PARA

CIRCUITOS

TERMINAIS

-

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
12.28. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIR M CR CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
12.29. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV,

PARA

CIRCUITOS

TERMINAIS

-

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
12.30. 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
Serão utilizados condutores e cobre com isolamento, com 2,50mm²,
6mm² e 16mm² do tipo anti-chama. 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.
Nota: Não serão aceitos cabos não normatizados.
Cabo de 2,50mm² - itens e suas características:


Cabo de cobre, 2,5 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.

Cabo de 6,00mm² - itens e suas características:


Cabo de cobre, 6 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.

Cabo de 16,00mm² - itens e suas características:
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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.

Cabo de 50,00mm² - itens e suas características:


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.

Procedimento Executivo:


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 em metro linear (m) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a
realização do teste.
12.31. DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE
175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)
Fornecimento e instalação de 12.31. dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao
maxima de 175 v, corrente maxima de *45*ka (tipo ac)

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

13. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
13.1. ÁGUA FRIA
Para o abastecimento de água potável foi considerado um sistema
existente direto da rede pública, ligado ao ramal predial por meio da tubulação
indicada em projeto e planilha orçamentária.
Normas Técnicas Relacionadas:
- ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para
sistemas prediais de água fria – Requisitos;
- ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido;
- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão
hidrostática interna;
- ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes
de distribuição de água – Tipos – Padronização;
- ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de
cobre – Requisitos;
- ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos
sanitários – Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte
1: Requisitos e métodos de ensaios;
- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte
2: Procedimentos para instalação;
- ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou
duchas – Requisitos e métodos de ensaio;
- ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de
ensaio;
- ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte
1: Registros de pressão;
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- ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta
– Requisitos e métodos de ensaio;
- DMAE - Código de Instalações Hidráulicas;
- EB-368/72 - Torneiras;
- NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares.

13.1.1.

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

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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 com solução limpadora;
o adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na
extremidade do tubo. 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 12 horas antes de submeter o sistema às
pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução de acordo com a
NBR 5626, finalizando com a limpeza e desinfecção do sistema.
Fornecimento e instalação dos itens:


Tubo de PVC com diâmetro nominal de 20mm e 25mm 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.

Procedimento Executivo:


Os procedimentos necessários para execução devem seguir as
recomendações

específicas

dos

Cadernos

Técnicos

de

Instalações Hidráulicas de Água Fria.
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 serviço instalado com a
realização do teste.
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13.1.2.

HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_11/2016.
Os serviços deverão ser executados em conformidade com suas
respectivas Especificações Técnicas, conforme suas características, e de acordo
com as Normas da ABNT, devendo ser dada especial atenção às orientações
abaixo:
Os hidrômetros deverão estar perfeitamente nivelados em relação aos
planos vertical e horizontal, não podendo apresentar inclinação em nenhum
sentido, quando da execução dos serviços.
Por ocasião da instalação ou substituição do hidrômetro deverá ser
rigorosamente obedecido o sentido do fluxo da água indicado na carcaça do
equipamento (ver seta indicadora do fluxo).
Todas as conexões deverão ser vedadas com a fita veda rosca, a fim de
garantir a estanqueidade das instalações.
Deverão ser tomados cuidados especiais durante a instalação ou
substituição do hidrômetro para evitar que areia ou outras impurezas penetrem e
permaneçam no interior do medidor.
Os hidrômetros deverão ser instalados em posição horizontal ou vertical,
conforme especificação do fabricante, sem inclinação em relação ao eixo
horizontal, a fim de evitar a submedição de volumes, protegidos contra choques
mecânicos, principalmente na ocasião do transporte e do manuseio.
Normas Técnicas:
ABNT NBR 8194:2005 – Hidrômetro taquimétrico para água fria até 15,0
m³/h de vazão nominal.
ABNT NBR 5426:1989 – Planos de amostragem e procedimentos na
inspeção por atributos.
Fornecimento e instalação dos itens:


Hidrômetro, DN 25 (¾”).;



Fita veda rosca, 18mm x 50m.

Procedimento Executivo:
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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;



Realizar teste de vedação.

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.

13.1.3.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA

INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
AF_11/2016.
O Kit cavalete só deverá ser instalado em imóvel onde não houver risco
de furto ou vandalismo e desde que previamente autorizado pela Concessionaria
de abastecimento de água do Município.
Os cavaletes são de tubos e conexões com rosca, visando dar condições
para substituir o hidrômetro e/ou registro de corte.
As conexões (rosca externa) são instaladas de modo que sobrem 02 fios
de rosca para que possam ser giradas, possibilitando o afastamento dos tubetes
quando for realizar retirada/ instalação do hidrômetro.
As luvas LR (liso/ rosca) nas extremidades do padão são fixadas
(argamassa resistente ou braçadeira) de modo que não haja transmissão de
esforços (giro) para os tubos ou conexões soldáveis, ou permita movimento que
possa facilitar a quebra.
Normas Técnicas:
ABNT NBR 10926: 1989 – Cavalete para ramais prediais – Determinação
da perda de carga – Método de ensaio.
ABNT NBR 10927:1989 – Cavalete para ramais prediais – Verificação da
resistência mecânica.
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ABNT NBR 10928:1989 – Cavalete para ramais prediais – Verificação da
estanqueidade à pressão hidrostática.
Fornecimento e instalação dos itens:


Tubo em PVC soldável, DN 25 (¾”);



Tubo em PVC soldável, DN 50 (1 ½”);



Adaptador soldável com bolsa e rosca em PVC, DN 25 (¾”);



Joelho soldável em PVC, DN 25 (¾”);



Joelho soldável em PVC, DN 50 (1 ½”);



Bucha de redução soldável em PVC, 50 x 25 mm;



Registro gaveta em latão, DN ¾”;



Adesivo plástico PVC para juntas soldáveis;



Solução limpadora para juntas soldáveis.

Procedimento Executivo:


Executar a instalação de tubos e conexões conforme previstos em
projeto;



Os tubos e conexões devem ser soldados com adesivo plástico
apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução
desengordurante das superfícies a serem soldadas;



Lixamento;



Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;



O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta
dos tubos e conexões. 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 a tubulação
às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

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.
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13.1.4.

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE

HIDRÔMETRO - 0,24 M X 0,45 M X 0,30 M (L X C X A). FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO.
A caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro, com
medidas de 0,24m x 0,45m x 0,30m (L x C x A), tem a função de proteger o kit
cavalete e o hidrômetro, já especificados nos itens anteriores.
Fornecimento e instalação dos itens:


Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro,
280x450x500mm.

Procedimento Executivo:


Posiciona-se a caixa de modo com que ela abrigue as tubulações
do cavalete;



Em seguida, a caixa é nivelada;



Deixa-se a caixa posicionada para posterior fixação.

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 de instalação.

13.1.5.

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014.
Devido a distância que a tubulação terá que percorrer, para garantir o
abastecimento de água na edificação, serão instaladas conexões que terão a
função de interligar um tubo ao outro, tendo em vista que os tubos em PVC são
comercialmente fornecidos com comprimento de 6 metros.
Fornecimento e instalação dos itens:


União de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças 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.

Procedimento Executivo:


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 em unidade (unid) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço de instalação.

13.1.6.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Fornecimento e instalação dos itens:


Tê soldável de 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;
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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.

Procedimento Executivo:


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

13.1.7.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
Fornecimento e instalação de joelho de 90° graus, 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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Fornecimento e instalação dos itens:


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;



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.

Procedimento Executivo:


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 em unidade (unid) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a
realização do teste.
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13.1.8.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2",

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto, latão, roscável,
1/2", instalado em ramal de água de edificação que possua reservatório de
fibra/fibrocimento. Deve-se limpar as ranhuras internas do registro e as externas
do adaptador. Faz-se a vedação do sistema com fita veda rosca e ao instalar o
registro, deve-se tomar cuidado com aperto em demasia, que pode danificar a
peça.
Fornecimento e instalação dos itens:


Base para registro de gaveta com entrada e saída roscáveis,
diâmetro de 1/2”, com acabamento e canopla cromados;



Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Procedimento Executivo:


Observar o sentido do fluxo de água indicado por uma seta no
corpo do registro;



Observar a faixa para embutir, conforme gabarito de instalação;



Posicionar o registro em relação à superfície da parede
(perpendicular);



Utilizar adaptadores (de junta soldável para roscável) e fita veda
rosca para junta;



Instalar o conversor do registro, caso necessário;



Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;



Fixar a manopla.

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 de teste
na presença da FISCALIZAÇÃO.
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13.1.9.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2",

COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
Fornecimento e instalação de registro de pressão bruto, latão, roscável,
1/2", com acabamento e canopla cromados, instalado em ramal de água. Devese limpar as ranhuras internas do registro e as externas do adaptador. Faz-se a
vedação do sistema com fita veda rosca e ao instalar o registro, deve-se tomar
cuidado com aperto em demasia, que pode danificar a peça.
Fornecimento e instalação dos itens:


Base para registro de pressão com entrada e saída roscáveis,
diâmetro de 1/2”, com acabamento e canopla cromada;



Fita veda rosca em rolo de 50 metros com 18 mm de largura.

Procedimento Executivo:


Observar o sentido do fluxo de água indicado por uma seta no
corpo do registro;



Observar a faixa para embutir, conforme gabarito de instalação;



Posicionar o registro em relação à superfície da parede
(perpendicular);



Utilizar adaptadores (de junta soldável para roscável) e fita veda
rosca para junta;



Instalar o conversor do registro, caso necessário;



Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla;



Fixar a manopla.

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 de teste na presença da FISCALIZAÇÃO.
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13.2. ESGOTO SANITÁRIO
A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo nas
seguintes Normas Técnicas:
- ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de
tanques sépticos;
- ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto –
Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com parede maciça;
- ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido
para sistemas de esgoto sanitário;
- ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas
de rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores –
Padronização;
- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e
execução;
- ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido
coletores de esgoto sanitário – Especificação;
- ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário
– Procedimento;
- ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário –
Procedimento;
- ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário –
Procedimento;
- ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para
coletor de esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização;
- ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de
tubulação de água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento;
- ABNT NBR 13969, Tanques sépticos – Unidades de tratamento
complementar e disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e
operação;
- ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto
sanitário – Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;
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- Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à
Segurança e Medicina do Trabalho:
- NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
- Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de
Sistemas de Esgotamento Sanitário.

13.2.1.

PEÇA

RETANGULAR

PRÉ-MOLDADA,

VOLUME

DE

CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE
30KG/M³. AF_01/2018
Na área externa do Mercado existem duas caixas com as tampas
deterioradas, representando riscos aos moradores na área de circulação de
pedestres. Por este motivo, estas serão trocadas por novas tampas prémoldadas, as medidas estão especificadas na planilha orçamentária.
Fornecimento e instalação dos itens:


Concreto com traço em volume 1:2,1:2,5 (cimento, areia média e

brita 1) para concretagem da peça, com Fck = 25 MPa. Preparo mecânico com
betoneira de 600 litros.;


Montagem de armação da peça com vergalhões CA-60 de 4,2mm

pré-cortado e pré-dobrado;


Chapa de madeira compensada resinada para fôrma de concreto de

2,2x1,1m; e = 17 mm;


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



Prego polido com cabeça 15x15 (comprimento 33,9 mm, diâmetro

fôrma;

2,4 mm);


Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa

emulsionada em água – desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel.
Procedimento Executivo:


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

realizar o corte das chapas e peças de madeira não aparelhada; em obediência
ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena
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metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou
marcador eletrônico de ângulo, etc;


Pregar as faces da fôrma, de forma a garantir a rigidez do conjunto;



Dispor as fôrmas sobre piso de concreto, ou outra superfície,

nivelado e livre de sujidades;


Aplicar desmoldante em toda superfície que ficará em contato com

o concreto;


Posicionar a armadura com os espaçadores, de forma a garantir o

cobrimento mínimo;


Concretar as peças e realizar a cura;



Promover a desfôrma das peças, 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 em metro cúbico (m³) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado.

13.2.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
13.2.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
13.2.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
Fornecimento e instalação de tubos e conexões de PVC rígido, em varas
de 6 metros, para esgotos primários, na cor branca, em sistemas de junta pontabolsa para anel de borracha, ou soldável, conforme planilha orçamentária e
Projetos de Instalações Hidrossanitárias.
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Tubo DN 50mm - Fornecimento e instalação dos itens:


Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 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;



Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Tubo DN 75 mm - Fornecimento e instalação dos itens:


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;


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.
Tubo DN 100 mm - Fornecimento e instalação dos itens:


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;



Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC.
Procedimento Executivo:


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;
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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 os movimentar 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 em metro linear (m) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a
realização do teste.

13.2.5.

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
13.2.6.

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.
13.2.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
Fornecimento e instalação de Joelhos em PVC de 45° e 90°, para esgotos
primários, na cor branca, conforme planilha orçamentária e Projetos de
Instalações Hidrossanitários.
Joelho 45° - Fornecimento e instalação dos itens:


Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de
50mm e 75mm, para aplicação em instalações prediais de
esgotamento sanitário com junta elástica;



Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro
nominal de 50mm e 75mm;



Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de
borracha (pote de 500 gramas).

Joelho 90° - Fornecimento e instalação dos itens:
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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;



Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de
borracha (pote de 500 gramas).

Procedimento Executivo:


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 em unidade (unid) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a
realização de teste na presença da FISCALIZAÇÃO.

13.2.8.

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 50 X 50MM - LS.

13.2.9.

JUNÇÃO SIMPLES PVC JS - 75 X 75MM - LS
Fornecimento e instalação de Junção Simples em PVC de 50 mm x 50

mm e 75mm x 75mm, para esgotos primários, na cor branca, conforme planilha
orçamentária e Projetos de Instalações Hidrossanitários.
Fornecimento e instalação dos itens:


Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS;
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Junção simples PVC JS - 75 x 75mm – LS;



Adesivo p/ PVC - 75g;



Solução limpadora.

Procedimento Executivo:


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 em unidade (unid) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a
realização de teste na presença da FISCALIZAÇÃO.

13.2.10.

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.
13.2.11.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM

PRUMADA

DE

ESGOTO

SANITÁRIO

OU

VENTILAÇÃO.

AF_12/2014.
Fornecimento e instalação de curva de 90°, PVC, série normal, DN 50mm
e DN 100mm, junta soldável, em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
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Os tubos e conexões deverão ser de PVC rígido e juntas soldáveis, classe A,
conforme projeto e atendendo as normas regulamentadoras.

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 de teste na presença da FISCALIZAÇÃO.

13.2.12.

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.
Este serviço favorecer a drenagem do piso na qual estão instaladas,
servindo de conexão entre a superfície e o sistema de esgoto ou drenagem, além
disso as caixas e ralos sifonados impedem que os gases das tubulações retornem
para o ambiente interno. A execução do serviço de instalação deste item, deve
segui as normas de Instalações prediais de águas pluviais (NBR 10844) e
Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução (NBR 81600).
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 50



Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote

mm;

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:
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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 e pagamento será em unidade (unid) de serviço executado.

13.2.13.

CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO.
Fornecimento e instalação de caixas de passagem em alvenaria incluso

tampa de concreto, com dimensões 50x50x50 cm, vedado com nata de cimento
após a fiação e devidas instalações. O posicionamento e quantitativo das caixas
estão descritos no projeto de esgoto e na memória de cálculo da planilha
orçamentária.
Fornecimento e instalação dos itens:


Escavação Manual;



Lastro de concreto magro;



Concreto armado Fck=15 MPA com forma madeira branca (incluso
Lançamento e adensamento);



Alvenaria tijolo de barro a singelo;



Argamassa traço 1:3: utilizada para o revestimento com chapisco;



Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plastificante;



Cimentado liso e=2cm traço 1:3.
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Execução:


Após execução da escavação e, caso seja necessário, da
contenção da cava, preparar o fundo para a execução da caixa;



Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da
caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem;



Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com
argamassa

aplicada

com

colher,

atentando-se

para

o

posicionamento dos tubos de entrada e de saída;


Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente
com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco.
Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para
garantir o caimento necessário para o adequado escoamento dos
efluentes;



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

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.

13.2.14.

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020.
Fornecimento e instalação de 12 caixas de gordura circular, com diâmetro
interno de 30 cm, com cesto; segue abaixo imagem modelo da caixa de gordura:
Imagem 10: Modelo de Caixa de Gordura PVC
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Fonte: Caixa de Gordura. Catalogo Tigre. Acesso em 2021 .

Fornecimento e instalação dos itens:


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 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 em unidade (unid) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado.
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13.2.15.

CAIXA

EM

ALVENARIA

DE

100X100X100CM

C/

TPO.

CONCRETO
Fornecimento e instalação de caixas de passagem em alvenaria incluso
tampa de concreto, com dimensões 100x100x100 cm, vedado com nata de
cimento após a fiação e devidas instalações. O posicionamento e quantitativo das
caixas estão descritos no projeto de esgoto e na memória de cálculo da planilha
orçamentária.
Fornecimento e instalação dos itens:


Escavação manual;



Lastro de concreto magro com seixo;



Concreto armado Fck=15 MPA com forma madeira branca (incluso
lançamento e adensamento);



Alvenaria tijolo de barro a singelo;



Chapisco de cimento e areia no traço 1:3;



Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plastificante;



Cimentado liso e=2cm traço 1:3.

Execução


Após execução da escavação e, caso seja necessário, da
contenção da cava, preparar o fundo para a execução da caixa;



Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da
caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem;



Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com
argamassa

aplicada

com

colher,

atentando-se

para

o

posicionamento dos tubos de entrada e de saída;


Em seguida, posicionar e assentar o septo pré-moldado;



Revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e, o
fundo com argamassa;



Após a execução do revestimento, posicionar e assentar a tampa
fixa com argamassa;



Continuar assentando a alvenaria, do lado do tubo de entrada, até
o nível do terreno, descontando a espessura da tampa;
125

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”


Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente
com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco;



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

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.

13.2.16.

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50
M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020.
A construção do filtro, como toda a obra de construção civil, deverá
atender às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere
à resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto.
Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela
FISCALIZAÇÃO antes da sua utilização. De maneira geral os materiais deverão
ser de boa qualidade e atender às seguintes normas brasileiras da ABNT:
- Blocos cerâmicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e
NBR15270-3;
- Tijolo maciço cerâmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041;
- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522;
- Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570,
NBR 7367;
- Cimento Portland: NBR 5732
- Agregados para concreto: NBR 7211
- Fator água/cimento: NBR 6118
A estrutura deverá ser executada com todo cuidado possível
(nivelamento, perpendicularidade, prumo, encaixe das juntas). A verificação do
prumo deve ser efetuada continuadamente ao longo da parede, de preferência
na sua face externa.
Fornecimento e instalação dos itens:
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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 pré-moldadas e revestimento das juntas;


Pedra britada: utilizada para compor o leito filtrante do filtro

anaeróbio;


Anel de concreto armado, D = 1,20 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 de 30 a 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).
Procedimento Executivo:


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 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;
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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 em unidade (unid) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado.
SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TAMPO EM CONCRETO –

13.2.17.

CAP= 30 PESSOAS.
A construção do sumidouro, como toda a obra de construção civil, deverá
atender às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere
à resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto.
Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela
FISCALIZAÇÃO antes da sua utilização. De maneira geral os materiais deverão
ser de boa qualidade e atender às seguintes normas brasileiras da ABNT:
- Blocos cerâmicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e
NBR15270-3;
- Tijolo maciço cerâmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041;
- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522;
- Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570,
NBR 7367;
- Cimento Portland: NBR 5732
- Agregados para concreto: NBR 7211
- Fator água/cimento: NBR 6118
O modelo utilizado para a execução do sumidouro será em estrutura
tubular pré-moldado. A estrutura deverá ser executada em prumo perfeito.
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A estrutura deverá ser executada com todo cuidado possível (nivelamento,
perpendicularidade, prumo, encaixe das juntas). A verificação do prumo deve ser
efetuada continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face
externa.
Fornecimento e instalação dos itens:


Escavação manual até 1.50m de profundidade;



Seixo lavado;



Retirada de entulho manualmente;



Fundação corrida, argamassa no traço 1:8;



Baldrame em concreto ciclópico;



Concreto armado;



Alvenaria.

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.

13.2.18.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
A coluna de ventilação deve possuir terminal de ventilação instalado em
sua extremidade superior e este deve estar a 30cm acima do nível do telhado. A
extremidade aberta da coluna de ventilação deve ser provida de terminal tipo
chaminé, que impeça a entrada de águas pluviais diretamente ao tubo de
ventilação
Características:


Bitola: 50 mm;



D:50,7 mm;



C:25,5 mm;



B:62 mm;



A:64 mm;



Peso: 0,030 Kg.
Imagem 11: Demonstração de terminal de ventilação
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Imagem 11: Demonstração de terminal de ventilação
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 de teste na presença da FISCALIZAÇÃO.

13.2.19.

TE PVC C/ REDUÇÃO 100MM X 50MM - LS.
Fornecimento e instalação de Tê de PVC com redução 100mm x 50mm,

instalado em ramal de esgoto sanitário ou descarga.
Fornecimento e instalação dos itens:


Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS;



Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com

1.000 cm³;


Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 75 gramas;



Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de

PVC;
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 de teste na presença da FISCALIZAÇÃO.
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13.2.20.

TE, 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.
Fornecimento e instalação de Tê de PVC serie normal, DN 100 x 100 mm,
incluindo juntas elásticas, instalado em ramal de esgoto sanitário ou descarga.
Fornecimento e instalação dos itens:


Tê em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 x 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;



Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de
borracha (pote de 500 gramas).

Procedimento Executivo:


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 em unidade (unid) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a
realização de teste na presença da FISCALIZAÇÃO.
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13.2.21.

TANQUE DE CONTATO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM

DIÂMETRO INTERNO = 1,00M, PROFUNDIDADE DE ATÉ 1,50M, INCL.
KIT DE CLORADOR.
A execução do Tanque Clorador, como toda a obra de construção civil,
deverá atender às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que
se refere à resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto.
Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela
FISCALIZAÇÃO antes da sua utilização. De maneira geral os materiais deverão
ser de boa qualidade.
Execução:
Escavar o local de instalação e nivelar a base da vala. A vala deve ter,
pelo menos 20 cm a mais de diâmetro do que o diâmetro do tanque;
A tubulação originária da saída do sistema de tratamento de efluentes
(Filtro) deverá ser ligada à entrada do clorador e a saída do clorador deverá ser
direcionada ao local de destinação final do efluente (Sumidouro).
Para o aterramento, deve-se utilizar terra peneirada (livre de pedras ou
objetos pontiagudos), areia ou pó de brita e efetuar a compactação a cada 25 cm.
Preservar fácil acesso à tampa de inspeção para a manutenção e limpeza
periódica;
A instalação sempre deve ser conduzida pelo responsável técnico
(Engenheiro Civil) de empresa Contratada.
As conexões devem ser realizadas utilizando-se anéis de vedação.
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.

13.3. DRENAGEM
13.3.1.

(COMPOSIÇÃO

REPRESENTATIVA)

DO

SERVIÇO

DE

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100
MM

(INSTALADO

EM

RAMAL

DE

ENCAMINHAMENTO,

OU
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CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015.
Fornecimento e instalação de tubo PVC, série r, água pluvial, DN 100
mm, em condutores verticais e horizontais de águas pluviais. 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”.
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 serviço, com a execução
de teste do mesmo.

13.3.2.

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.
Fornecimento e instalação de curva 90° de PVC, serie R, para instalações
de águas pluviais, com diâmetro de 100mm, incluindo juntas elásticas.
Itens e suas características:


Curvar de 90 Graus em PVC, Série Reforçada, com diâmetro

nominal de 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento de
águas pluviais para conexões com junta elástica;


Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal

de 100mm;


Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de

borracha (pote de 500 gramas).

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

13.3.3.

CAIXA EM ALVENARIA DE 60X60X60CM C/ TPO. CONCRETO.
Após a demarcação da área onde será realizada a execução e instalação

da caixa em alvenaria, deve-se realizar escavação manual. Realizada a
escavação, o profissional deve verificar se há a presença de material orgânico na
vala escavada, caso tenha, o mesmo deve retirar todo o material orgânico
identificado.
O solo deve estar devidamente compactado para que receba o lastro de
concreto magro com seixo. Após o período de cura do concreto, com argamassa
na espessura de 2cm com traço de 1:3, o profissional poderá iniciar o processo
de fabricação da caixa, erguendo a alvenaria com as medidas de 60x60x60 cm.
Após a completa execução das fiadas, seguirá as etapas de chapisco no
traço 1:3 (cimento e areia) e reboco com argamassa 1:6 (com aditivo
plastificante), nas duas faces.
Separadamente, utilizando formas de madeira de qualidade, será
realizada a confecção da tampa em concreto armado de fck equivalente a 15Mpa.
A localização e quantitativo das caixas estão indicados no projeto de
drenagem e 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.

13.4. ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS
13.4.1.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA

DE

MESA,

PADRÃO

POPULAR

-

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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Fornecimento e instalação de lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39
cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm
em plástico e com torneira cromada de mesa padrão popular.
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.

13.4.2.

ESPELHO

CRISTAL

E

=

4

MM.

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO.
Fornecimento e instalação de espelho cristal e = 4 mm, com medidas e
posicionamentos indicados na planilha orçamentária e projeto arquitetônico.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após conclusão do serviço.

13.4.3.
SEM

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
FURO

FRONTAL

COM

LOUÇA

BRANCA

SEM

ASSENTO

-

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado convencional para
PCD sem furo frontal com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia
sanitária. Os vasos sanitários terão seu escoados por meio de tubos PVC Ø 100
mm, ligados a rede de esgoto.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) instalada, e o pagamento só será
efetuado após a conclusão total do serviço instalado.
13.4.4.

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L,

PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Fornecimento e instalação de caixa de descarga de plástico externa, de
9 litros, puxador fio de nylon, os canos estão inclusos na composição dos vasos
sanitários.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) instalada, e o pagamento só será
efetuado após a conclusão total do serviço instalado.

13.4.5.

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020.
Fornecimento e instalação de assento sanitário convencional, em todos
os vasos sanitários presentes da edificação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) instalada, e o pagamento só será
efetuado após a conclusão total do serviço instalado.

13.4.6.

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO

FIXAÇÃO. AF_01/2020.
Fornecimento e instalação de saboneteira de parede em metal cromado,
incluso fixação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) instalada, e o pagamento só será
efetuado após a conclusão total do serviço instalado.

13.4.7.

PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO.
Fornecimento e instalação de porta toalha de papel, incluso fixação.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) instalada, e o pagamento só será

efetuado após a conclusão total do serviço instalado.
13.4.8.

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020.
Fornecimento e instalação de papeleira de parede em metal cromado
sem tampa, incluso fixação.
Critério de Medição e Pagamento
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A medição será em unidade (unid) instalada, e o pagamento só será
efetuado após a conclusão total do serviço instalado.

13.4.9.

CHUVEIRO COMUM COM DUCHA DE PAREDE ARTICULÁVEL

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Fornecimento e instalação de chuveiro plástico branco simples de PVC
com ducha de parede articulável em banheiros conforme indicado em projeto
arquitetônico.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) instalada, e o pagamento só será
efetuado após a conclusão total do serviço instalado.

13.4.10.

BANCADA

EM

AÇO

INOX

COM

1

CUBA

CENTRAL,

ESCORREDOR DUPLO DE 0,55 X 1,20M, INCLUSO: TORNEIRA
CROMADA LONGA DE PAREDE, VÁLVULA E SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Cada Box possuirá uma bancada com uma cuba, tanto a cuba quanto a
bancada serão em aço inox, material este de fácil limpeza, sem emendas,
evitando o acúmulo de resíduos.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) instalada, e o pagamento só será
efetuado após a conclusão total do serviço instalado.

13.4.11.

DIVISORIA EM ALUMINÍO COM PINTURA ELETROSTATICA

COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA, TIPO
VENEZIANA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Nos banheiros serão instaladas divisórias em alumínio tipo veneziana, as
medidas e posicionamento das mesmas, poderão ser verificadas tanto em
projeto, quanto na memória de cálculo da planilha orçamentária.
As peças receberão pintura epoxídica de acabamento pulverizado, com
2 demãos, o cobrimento será realizado em ambos os lados.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o
pagamento será efetuado após conclusão do serviço.

14. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
14.1. EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO.
Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC.
Pressurizado com nitrogênio, válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um
indicador de pressão com escala de 10 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa) e o’ring,
para que não haja vazamento do gás expelente. Destinado à proteção e
combate a incêndio, será fornecido e instalado na capacidade de 4 quilos de
agente extintor, com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de
testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa). Temperatura de operação: -10 a 50°C.
Norma Técnica Aplicada: ABNT-NBR 15808.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) instalada, e o pagamento só será
efetuado após a conclusão total do serviço instalado.

14.2. 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).
Fornecimento e instalação de sinalizações de segurança que auxiliam
as rotas de fuga, orientam e advertem os usuários da edificação, estas estarão
presentes na parte superior interna das portas em madeira de lei.
Itens e sua característica


Serão instaladas placas de sinalização de segurança contra

incêndio, fotoluminescente, retangular, *20x20* cm, em PVC *2* mm anti-chamas
(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)
Execução
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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 em unidade (unid) instalada, e o pagamento só será
efetuado após a conclusão total do serviço instalado.

14.3. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434)
Fornecimento e instalação de sinalizações de segurança que auxiliam
na indicação do Extintor de Incêndio.
Itens e sua característica


Serão instaladas placas de sinalização de segurança contra

incêndio, fotoluminescente, retangular, *20x20* cm, em PVC *2* mm anti-chamas
(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)
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 em unidade (unid) instalada, e o pagamento só será
efetuado após a conclusão total do serviço instalado.
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14.4. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020.
Fornecimento e instalação de luminária de emergência, com 30
lâmpadas led de 2W, que auxiliam as rotas de fuga, orientam e advertem os
usuários da edificação, estas estarão presentes na parte superior interna das
portas em madeira de lei. Em caso de incidente, as luminárias de emergência
acendem automaticamente e oferece até 6h de iluminação, com duas
intensidades de luz e potência de 2W. De fácil instalação e tamanho compacto.

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

14.5. SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO, E = 5 CM.
Antes de iniciar o serviço de pintura, é importante que a equipe que irá
executar a atividade, limpe o local em que será realizada a atividade, e aguarde
a sua secagem por completo.
Os serviços de sinalização deverão ser executados quando o tempo
estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, poeira, neblina ou chuva.
No caso de qualquer anormalidade observada pela CONTRATADA com
relação à geometria do local, qualidade do piso ou outro fator que implique na
execução de sinalização incompatível com a existente no projeto, esta deverá ser
comunicada

imediatamente

à

FISCALIZAÇÃO.

Para

as

providências

necessárias.
Procedimento Executivo:


Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e
semicírculos; empregar gabaritos adequados para as linhas curvas;



Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação;



Executar lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do
brilho”, com lixa fina N° 200);
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Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;



Aplicar 1ª demão de tinta acrílica diluída com trincha ou rolo de lã
dentro das faixas demarcadas;



Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos;



Remover fitas após secagem da última demão.

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 serviço instalado com a
realização do teste.

15. SERVIÇOS

COMPLEMENTARES

ARQUITETÔNICOS

E

URBANÍSTICOS
15.1. ASSENTAMENTO

DE

TERRA

VEGETAL.

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO.
Visando promover uma superfície adequada para plantio de grama e
mudas ornamentais que irão compor a paisagem da edificação, serão lançadas
aproximadamente 24 m³ de terra vegetal, em frente ao Mercado e na lateral
esquerda.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro cubico (M³) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço.

15.2. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
Para o plantio será usado fertilizante NPK - 10:10:10, calcário dolomítico
A, fertilizante orgânico composto, classe A.
Não é recomendável descarregar o caminhão de grama, jogando-as
diretamente no chão, pois o impacto com o solo faz com que os tapetes de grama
se quebrem causando grandes prejuízos.
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Não se deve descarregar a grama, em um ponto muito distante do local
de plantio, pois isso faz com que o plantador tenha que pegar várias vezes no
mesmo tapete de grama, aumentando assim, as chances de quebrá-los.
Não é recomendável descarregar todo o conteúdo da carga do caminhão,
em um só lugar em razão de que, quando a grama está muito amontoada, tornase muito difícil à retirada dos tapetes.
O manuseio excessivo dos tapetes de grama, também podem causar
muitas quebras dos mesmos.
Para realizar um plantio de grama de forma correta e sem perdas, é
preciso adotar alguns critérios técnicos.
- Deve-se após o nivelamento do terreno, executar cobertura com
camada de terra vegetal sobre toda a área que receberá grama. Esta técnica,
ajuda na retenção de umidade, e agiliza o processo de brotação e “pegamento”
da grama.
- Deve-se posicionar vários tapetes de grama, um ao lado do outro, em
filas; sempre alinhando-os de modo que fiquem bem uniformes.
- Os tapetes que se quebrarem e, também as rebarbas de grama
(pequenas mudas fragmentadas de grama batatais), deverão ser separados para
uma posterior utilização na fase de acabamento.
- Após concluído toda à etapa de posicionamento dos tapetes de grama
ao longo da área de plantio; inicia-se então, a fase de acabamento.
- Nesta etapa, o plantador deve utilizar todos os tapetes de grama
quebrados e também as (rebarbas de grama) que foram separados anteriormente
para preencher e rejuntar, todos os recortes e espaços pequenos que se
formaram ao longo da área de plantio na etapa anterior.
- Obs. A terra, deve ser de boa qualidade e, (livre de ervas daninhas).
Deve-se irrigar a grama todos os dias, por aproximadamente de um mês.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, e o
pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço.
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15.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018.
As mudas deverão ser entregues em perfeita saúde, livres de pragas e
doenças. Devem ser observadas as características especificadas no memorial
botânico como porte, cor da floração, quantidade e espaçamento.
Os responsáveis pela implantação deverão ter um Plano de Manejo de
Mudas, para que não haja necessidade de grande área para estoque gerando
algum comprometimento das mudas.
Após a abertura das covas e incremento de insumos a cova deverá ser
molhada em abundância, antes do plantio. Após o plantio todas as mudas devem
ser regadas, molhando preferencialmente o solo.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) plantada, e o pagamento só será
efetuado após a conclusão total do serviço.

15.4. PAINEL EM ACM ADESIVADO, ESTRUTURADO PARA FACHADAS
100 X 60 CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Compondo os elementos de fachada do Mercado, deverá ser fornecida
e instalada uma placa em ACM - estruturado – com plotagem adesiva em sua
superfície, todos os elementos que compõem este item, assim como os demais
serviços orçados, devem ser de 1° qualidade.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) plantada, e o pagamento só será
efetuado após a conclusão total do serviço.

16. SERVIÇOS FINAIS
16.1. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA.
CONTRATADA deverá proceder periodicamente a limpeza da obra e
de seus complementos, removendo os entulhos resultantes provocados com a
execução da obra, a fim de evitar acumulo de restos de materiais no canteiro
de obra.
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Deverá ser feita uma varredura geral da obra e de seus complementos
para retirada de todos os detritos, manchas, respingos e restos de materiais de
todas as áreas trabalhadas. Todos os entulhos provenientes da limpeza, devem
ter destinação conveniente a classificação de resíduo gerado.
Critério de medição e pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado

16.2. PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO (40
CM x 60 CM).
A confecção da placa em aço inox é completamente personalizada,
desde tamanho (40 cm x 60 cm), cores e processos. Já quanto à fixação, ela
deve ser feita através de furos para que não haja riscos de queda.
A placa de inauguração da obra, deverá conter informações relativas à
natureza da obra, autor do projeto, dentre outros dados que serão fornecidos
pela FISCALIZAÇÃO.
O local para posicionamento e fixação da placa será definido pela
FISCALIZAÇÃO.
Critério de medição e pagamento
A medição será em unidade (unid), e o pagamento só será efetuado
após a instalação no local indicado.

_________________________________________
MARUZA BAPTISTA
RESPONSÁVEL TECNICO
CAU 28510-2 D/PA
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