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GENERALIDADES
A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as condições
que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de
“REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PRESIDENTE
VARGAS”, no município de Ulianópolis no Estado do Pará, bem como fixar as
obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do 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
Projeto Básico 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 execução da Obra;
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços
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contratados, com a respectiva taxa recolhida;
Obrigações da Contratada
•

Quanto aos 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 que entrar no canteiro de obras deverá ser
previamente aprovado pela Fiscalização.

Aquele que for impugnado deverá ser

retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização.
Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos
a serem utilizados na obra.
•

Quanto à mão-de-obra

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em
serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados,
que assegure progresso satisfatório às obras.
É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de
segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser
obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes;
•

Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de
ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da atividade.
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•

Quanto ao prazo de garantia das construções

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez
e segurança da obra pelo prazo de cinco anos:


Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras

construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá,
durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho,
assim em razão dos materiais, como do solo.
Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de
garantia da execução e não a prazo de decadência ou de prescrição.
•

Segurança e saúde do trabalho

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

Diário de Obra

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

Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido
limpo e desobstruído 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;
- 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.
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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 obrigase 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 civil com
previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em
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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 150 (cento e cinquenta) 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. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo
com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas referentes
aos serviços executados no período em questão para seu respectivo pagamento;
O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e
qualquer modificação.
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM ARQUITETO PAISAGISTA E
ENCARREGADO GERAL.
• Arquiteto Paisagista
Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por um
Arquiteto Paisagista, com carga horária mínima de 2 hora por dia e 20 dias por mês.
A

função

deste

profissional

deverá

constar

da

R.R.T.

respectiva

e

acompanhamentos regulares na obra.
• Encarregado Geral
O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários
necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer no canteiro de obras,
com carga horária de 8h/dia, durante o período de execução dos serviços e que
deverá estar 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.
Critério de medição e pagamento
A medição será em unidade (Und) de serviço executado, entretanto o
pagamento será realizado proporcional ao percentual da evolução físico financeiro
da obra.
2.

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1. PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA

Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho - Av. Barão do Rio Branco, 1060
Centro - Santa Izabel do Pará - PA

8

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”
CNPJ:05.171.699/0001-76

A placa da obra terá dimensões de 2,00 m x 3,00m, 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.
Antes da sua Plotagem, recomenda-se que a CONTRATADA apresente o
layout para a FISCALIZAÇÃO, a fim de que seja confirmada as informações que
estarão incluídas na placa. Segue abaixo modelo a ser seguido:

Figura 1: Modelo de Placa da Obra
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Critério de medição e pagamento
O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar de a
quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago quando
executada e instalada da unidade inteira com a metragem quadrada definida em
orçamento.

2.2. LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M2).
São pertencentes todos os itens referentes ao recolhimento de taxas,
emolumentos e impostos prévios ao início da obra, tais como ART, Licenças
Municipais, licenças ambientais, despesas junto as concessionárias de energia e
água, enfim, todas as despesas decorrentes da execução do objeto do contrato.
A contratada será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao
início dos serviços, bem como o pagamento de todas as taxas e emolumentos. A
Contratada estará obrigada a providenciar o atendimento a todas as exigências
formuladas pelos órgãos no prazo suficiente para não se verificar atraso na obra.
Será de responsabilidade da Contratada o pagamento de todas as multas,
bem como o cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra.
Caso haja alguma terceirização de serviços, (que deverá ser necessariamente
aprovada pela FISCALIZAÇÃO), a CONTRATADA deverá apresentar a ART
correspondente em nome do responsável técnico terceirizado.
Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da
obra, a Contratada enviará à Contratante os originais de todas as declarações,
atestados e demais documentos.
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Critério de Medição e Pagamento
A medição e pagamento será realizada após a apresentação do conjunto
completo pertinente para a execução da obra.
2.3. LIMPEZA DO TERRENO.
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. Este será
realizado de forma manual.
Os serviços de limpeza devem preservar os elementos de composição
paisagística, assinalados no projeto.
Antes de iniciar as atividades o profissional deve estar de posse de todos os
EPI’s necessários para a execução da atividade com segurança.

Critério de medição e pagamento
A medição e pagamento será em metro quadrado (m²) de serviço executado.
2.4 RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA
COLETORA).
O entulho produzido será embarcado imediatamente em caixa coletora
metálica para remoção periódica, caso necessário.
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos
operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da NR 18.
Critério de medição e pagamento
O critério de medição será em metro cubico (m³) de material proveniente de
entulho.
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2.5

DEMOLIÇÃO

DE

MEIO

FIO

PRÉ

MOLDADO,

SEM

REAPROVEITAMENTO
Será executada a demolição do meio fio existente, sem reaproveitamento.

Critério de medição e pagamento
O critério de medição será em metro cubico (m³) de material proveniente de
entulho.

3.

URBANIZAÇÃO

VEGETAÇÃO
3.1.

PLANTIO

DE MUDA DE PENICILINA -

FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
3.2.

MUDA DE CAPIM DO TEXAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

3.3.

MUDA DE CANA DA INDIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.4.

MUDA DE DIANELA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.5.

MUDA DE JASMIM-MANGA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.6.

MUDA DE LIRIO DA PAZ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.7.

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

Espécies de Plantas
•

Penicilina;

•

Capim do Texas;
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•

Cana da Índia;

•

Dianela;

•

Jasmim Manga;

•

Lírio da Paz.

Execução
Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual, em seguida
o arbusto é posicionado no furo, após esta etapa é feito o reaterro já com a inclusão
do adubo no solo.
Critério de medição e pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado e o pagamento será
realizado após o plantio de todos os arbustos no local indicado.
4. ILUMINAÇÃO
4.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA

0,6/1,0

KV,

PARA

CIRCUITOS

TERMINAIS

-

FORNECIMENTO

E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Serão utilizados condutores e cobre com isolamento, com 6mm², do tipo antichamas. A instalação consistirá na passagem dos fios, com a utilização dos aramesguias deixados na tubulação, através de eletrodutos, conexões e caixas existentes
entre os pontos de ligação.
Nota: Não serão aceitos cabos não normatizados.
Procedimento Executivo:

•

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

processo de passagem dos cabos;
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•

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.
4.2

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Fornecimento e instalação de eletrodutos determinados no projeto elétrico e
planilha orçamentária. Devem atender a Norma Brasileira vigente.
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.
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4.3 Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto
Serão fornecidas e instaladas caixa enterrada retangular 30x30x30cm em concreto.
Itens fornecidos:
•

Armação de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada para a

armação da cinta horizontal;
•

Grauteamento de cinta de alvenaria estrutural: composição utilizada

para a armação da cinta horizontal;
•

Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução da

alvenaria da caixa;
•

Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizada para a execução da

cinta horizontal;
•

Argamassa para o assentamento da alvenaria e das peças pré-

moldadas e para o revestimento com reboco e das juntas;
•

Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

•

Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros:

composição utilizada para execução da base de apoio para futura colocação da
tampa (com abertura da tampa: 40 cm x 60 cm, espessura de 10 cm);
•

Concreto: utilizado para a concretagem da laje de fundo;

•

Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de

fundo.
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 até a altura da cinta horizontal, atentando-se para o
posicionamento dos pontos de entrada e de saída;

Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho - Av. Barão do Rio Branco, 1060
Centro - Santa Izabel do Pará - PA

15

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA IZABEL DO PARÁ
“Trabalhar o presente, construir o futuro”
CNPJ:05.171.699/0001-76

•

Executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura e graute;

•

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 a inclinação recomendada em
projeto;
•

Por fim, colocar a base para a tampa pré-moldada com a

retroescavadeira e assentá-la com argamassa (a instalação da tampa não está
contemplada nesta composição).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (unid) de serviço executado.

4.4 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA,
COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P
Itens e suas características
•

Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e

instalar a caixa;
•

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

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

Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios, diâmetro

= 300 mm.
Execução
•

Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de areia;

•

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

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

4.5

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Itens e suas características
• Haste de aterramento, 3,00 m, 5/8”.
Execução
• Verifica-se o local da instalação;
• O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;
• A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade
ideal.
Critério de medição e pagamento
O critério de medição será por unidade (und) de serviço executado.

4.6 CAIXA

DE

INSPEÇÃO

PARA

ATERRAMENTO,

CIRCULAR,

EM

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
Itens e suas características
• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e instalar a
caixa;
• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas;
• Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de
lastro de areia no fundo da cava;
• Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios, diâmetro = 300
mm.
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Execução
• Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de areia;
• Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.
Critério de medição e pagamento
O critério de medição será por unidade (und) de serviço executado.
4.7 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Fornecimento e instalação de eletrodutos determinados no projeto elétrico e
planilha orçamentária. Devem atender a Norma Brasileira vigente.
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.
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RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
Itens e sua característica
- Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do relé;
- Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do
relé;
- Relé fotoelétrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base;
- Fita isolante adesiva anti-chama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado para
isolar as emendas entre os cabos do relé e os cabos da rede existente.
Execução
Verificar o local da instalação e conectar os cabos do relé, e em seguida encaixar o relé no
local estabelecido.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em por unidade (und) de serviço executado.

4.8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO

EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, COM LUMINÁRIA
PUBLICA EM LED 100W, BRANCO FRIO, INCLUSO BRAÇO EM TUBO DE
AÇO GALVANIZADO C=1,5M.
Será fornecido e instalado poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto,
engastado, com altura total de 9m, incluindo luminária de led 100W, incluindo braço
em tubo de aço galvanizado com comprimento de 1,5 metros e fundação em
concreto armado.

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

E

INSTALAÇÃO

DE

LUMINÁRIA

50W

ORNAMENTAL EM LED, TIPO REFLETOR, FEIXE DE LUZ COLORIDO,
PRÓXIMO AO PISO, INCLUINDO TUBO DE PVC, DN 50 MM, RELÉ, CONECTOR
DE ALUMINIO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
Itens e suas características
•

Conector de alumínio tipo prensa cabo, bitola 1/2", para cabos de

diametro de 12,5 a 15 mm.
•

Luminária led refletor retangular bivolt, luz colorido, 50 w

•

Parafuso, comum, astm a307, sextavado, diametro 1/2" (12,7 mm),

comprimento 1" (25,4 mm).
•

Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w -

fornecimento e instalação.
•

Tubo Em Pvc - 50MM (LS).

•

Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50MM-LH.

•

Auxiliar de eletricista com encargos complementares.

•

Eletricista com encargos complementares.

Execução
•

Verificar o local da instalação;

•

O tubo em PVC, bem como o joelho devem ser posicionados de acordo

com o projeto, visando o encaixe na caixa;
•

Prossegue-se com o posicionamento e instalações dos cabos e

eletrodutos, nos locais indicados, a fim de garantir o fornecimento de energia aos
refletores;
•

É necessária a realização do teste de funcionamento do circuito;

•

Em seguida, deve-se direcionar a luz do refletor conforme projeto

luminotécnico.
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•

A luminária adotada é a do tipo multicolor, permitindo a valorização dos

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

4.10
4.10.1

CAIXA PARA LUMINÁRIA
ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE
As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas,

condições para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral,
fundações, etc., conforme elementos do projeto.
O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para
melhor assentamento das fundações e infraestruturas.
Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua
origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os
serviços, ou causar danos à obra.
Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o
escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.
Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações,
instalação de caixas, fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou
recém-construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo
padrão do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer
natureza.
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Será executado reaterro manual de vala com reaproveitamento do
material escavado da vala.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado.
4.10.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Itens e sua característica
•

Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularização do

fundo da vala;
•

Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades e faz a

limpeza da vala e opera o Compactador;
•

Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo no

preparo do fundo de vala.
Execução
•

Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da vala

para receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou águas;
•

O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade,

conforme previsto em projeto, do fundo da vala;
•

Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com

material granular. O lançamento do material na vala pode se dar de forma manual ou
mecanizado;
•

A partir daí os demais serviços são executados tais como:

assentamento da tubulação e reaterro (atividades não inclusas nesta composição –
utilizar composições específicas para tais fins).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.
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4.10.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

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

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

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

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre

lastro de brita.
•

Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas

conforme utilização ou previsto em projeto.
•

Nivelar a superfície final.

Informações Complementares
•

Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.

•

Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações

especiais de carga e geometria que possam introduzir deformações iniciais à
geometria destes elementos estruturais.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
4.10.4

BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇAO (INCL. FORMA)
O concreto deve possuir FCK=20 MPa, deve ser lançado de um ponto o

mais próximo possível da posição final, através de sucessivas camadas, com
espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para garantir o
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preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento antes
do lançamento da camada seguinte.
Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a
2,0m.
Cuidados complementares:
•

Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento

não devem ser utilizados;
•

O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a

eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos.
Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e
protegido contra agentes prejudiciais.

A estrutura metálica será realizada com perfil "U”, que serão parafusados
nos blocos de concreto. Na execução do caramanchão 1 será utilizado perfil “U”
com dimensões de 102 x 9,3, já na execução do caramanchão 2 será utilizado
perfil “U” com dimensões de 152 x 15,6, (ver detalhes em projeto de execução).
Não serão aceitos perfis enferrujados ou danificados que prejudiquem a
funcionalidade da estrutura.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cubico (m²) de serviço executado.

4.10.5

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
Itens e suas características
•

Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o

interior da vala e manipula o soquete de apiloamento de solos.
Execução
•

Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de

apiloamento manual com soquete.
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•

O reaterro deve atender às exigências da NR 18.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado.
4.10.6

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO

ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018
Itens e suas características
•

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

1) para concretagem da peça, com Fck = 30 MPa. Preparo mecânico com betoneira
de 600 litros.
•

Montagem de armação da peça com vergalhões CA-60 de 5,0mm 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 2,4

•

Poliestireno expandido (EPS) em bloco

•

Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa

fôrma

mm)

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

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 cubico (m³) de serviço executado.
4.10.7

GRADE DE FERRO 1/2" (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)
Itens e sua característica

•

Grade de ferro 1/2" (incl. Pint. Anti-corrosiva).
Execução

•

Grade

de

ferro

1/2

(incl.

pint.

anti-corrosiva).

Deverão

ser

confeccionadas e montadas por pessoal especializado e deverão garantir a perfeita
qualidade do vão e terão tipo e forma, conforme o indicado em planta técnica,
inclusive ferragens.
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•

Os perfis estruturais e contramarco deverão ter perfeito alinhamento e

não devem apresentar empenamento ou defeitos de superfície ou quaisquer outras
falhas.
•

Deverá haver cuidado no transporte e montagem da esquadria no

sentido de serem evitados quaisquer danos na superfície adonisada. Para instalação
do portão deverão estar previstos todos os acessórios necessários a sua perfeita
instalação e uso.
•

Aplicação de pintura de tinta anti-corrosiva no portão de maneira

adequada.
Critério de medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.
4.10.8

FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_05/2015
Itens e características
•

Encanador ou bombeiro hidráulico;

•

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico.
Execução

•

Verificação do projeto;

•

Execução de marcação para furo;

•

Posicionamento do equipamento em relação ao furo;

•

Execução de furo com martelete.

Critério de medição e Pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado.
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4.10.9

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Itens e suas características
•

Armador com encargos complementares;

•

Ajudante de armador com encargos complementares;

•

Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas

e dobradas no canteiro (Composição Auxiliar);
•

Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm.
Execução

•

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da

armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto
estrutural.
Critério de medição e Pagamento
A medição será em quilo grama (kg) de serviço executado.
4.10.10 CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE
25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM
ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2
CHAVES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Itens e sua característica
•

Cadeado simples, corpo em latão maciço, com largura de 25 mm e

altura de aprox 25 mm, haste cementada (não longa), em aço temperado com
diâmetro de aprox 5,0 mm, incluindo 2 chaves.
•

Servente com encargos complementares.

Execução
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As execuções de cadeado simples, corpo em latão maciço, com largura de
25 mm e altura de aprox 25 mm, haste cementada (não longa), em aço temperado
com diâmetro de aprox 5,0 mm, incluindo 2 chaves, deve seguir o manual de
instalação ou execução conforme representado em planilha orçamentaria ou projeto
arquitetônico com seus quantitativos representado.
Critério de medição e Pagamento
A medição será em quilo grama (kg) de serviço executado.
5

PÓRTICO DE ENTRADA
5.1

FUNDAÇÃO

5.1.1

ESTACA RAIZ – 30CM.

5.1.2

ARRASAMENTO DE ESTACA
As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas,

condições para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral,
fundações, etc., conforme elementos do projeto.
O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para
melhor assentamento das fundações e infraestruturas.
Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua
origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser
providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os
serviços, ou causar danos à obra.
Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento
das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade.
Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações,
instalação de caixas, fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou
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recém-construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo
padrão do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer
natureza.
Será executado reaterro manual de vala com reaproveitamento do material
escavado da vala.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado.

5.2

BLOCO DE COROAMENTO

5.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro no
fundo das valas com espessura de 5 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. Esse 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 preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O
lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios
normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.
Critério de Medição e Pagamento
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A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.

5.2.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Recomendações
Deverá ser inspecionada a madeira a ser utilizada para as formas. As formas de
tábuas de pinho não deverão ser usadas, se o concreto for aparente. As formas
deverão ser aplainadas na face em contato com a massa de concreto para que o
desmonte seja fácil.
As formas deverão ser cortadas seguindo rigidamente o projeto estrutural e de
formas.
A retirada das formas deverá obedecer sempre a ordem e os prazos mínimos
indicados no artigo 71 da Norma Brasileira NB 1 atual NBR 6118. As formas deverão
ser retiradas de modo a permitir relativa facilidade de manejo dos elementos e,
principalmente, sem choques. Para isso o escoramento das formas deverá apoiasse
sobre cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos apropriados.
Antes da ocasião da concretagem dever-se-á colocar um produto protetor de
formas de composição oleosa fina para ser emulsionada em água no momento do
seu emprego. Esse produto evitará a aderência da forma ao concreto, facilitará a
desmoldagem e propiciará a obtenção se superfície de bom aspecto.
Procedimentos de Execução
A forma constituída de tábuas de pinho ou madeira regional deverá ter um vão
livre que dependerá da pressão exercida pelo concreto fresco e da espessura da
madeira. A forma deverá apoiar-se em barrotes, colocados a espaços regulares
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correspondentes ao vão livre adotado para a forma. Os apoios da forma deverão ser
fixados com pregos, de preferência 18 x 27.
Os painéis das formas deverão ser formados de tábuas de 25 mm de espessura
com dimensões a depender do projeto. Essas tábuas deverão ser ligadas por
sarrafos de 2,5 x 10,0 cm, de 2,5 x 15,0 cm ou ainda caibros de 7,5 x 7,5 cm ou 7,5
x 10,0 cm ou ainda por placas de madeira compensada ligadas por sarrafos ou
caibros. Esses painéis deverão servir para pisos de lajes, faces de vigas, pilares,
paredes e fundações.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.
5.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5.2.4 ARMAÇÃO

DE

PILAR

OU

VIGA

DE

UMA

ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
5.2.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5.2.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5.2.7 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para
confecção de fundações:
Armação aço CA-60, Ø 5 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação.
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Armação aço CA-50, Ø 6,3 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação.
Armação aço CA-50, Ø 8 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação.
Armação aço CA-50, Ø 10 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação.
Armação aço CA-50, Ø 12,5 mm – Fornecimento / Corte / Dobra /
Colocação.
Recomendação
O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro,
antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um
plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
Procedimentos de execução
Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos, estirados e
alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os desenhos do
projeto estrutural.
Armação
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e
lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada
previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido Nº18.
Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as
posições previstas no projeto estrutural.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por quilograma (kg) de serviço executado.
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5.2.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência
característica de 25Mpa conforme projeto, pode ser considerada a utilização de
seixo rolado no lugar da brita tipo 1 e 2, respeitando-se a resistência característica
de 25Mpa, sendo facultada a Fiscalização quando achar conveniente, solicitar a
realização de ensaios para atestar a resistência do concreto. A CONTRATADA
deverá fornecer antes do início da obra o traço específico dos materiais que serão
utilizados para a FISCALIZAÇÃO, bem como expor este traço em local que
possibilite a fácil consulta deste na hora de confeccioná-lo (sugestão próximo a
betoneira). O preparo, transporte e lançamento deverão seguir as normas técnicas
vigentes sobre o assunto.
Todos os componentes do concreto deverão ser medidos em peso. A água e os
aditivos líquidos poderão ser determinados por pesagem ou em volume. É vedado o
carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a execução de operações
que violem as recomendações do Fabricante. A betoneira deverá ser limpa após
cada período de produção de modo que o material que eventualmente ficou aderido
seja removido e, portanto, não prejudique as futuras betonadas. Concreto
parcialmente endurecido não deverá ser reaproveitado para nova mistura.
Para o concreto feito na obra, o cimento poderá ser medido por contagem de
sacos, tomadas as devidas precauções para garantir a exatidão do peso declarado
de cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) com dimensões
definidas nos estudos de dosagem, previamente aferidas e aprovadas.
A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada
lançamento, são de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar todos
os meios necessários para que o endurecimento do concreto ocorra de maneira
adequada.
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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.
Todo o concreto deve ser lançado de uma altura igual ou inferior a 2 m, para
evitar segregação de seus componentes. Onde for necessário lançar o concreto
diretamente da altura superior a 2 m ele deve ser vertido através de tubos de chapa
metálica ou de material aprovado.
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.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado.
5.2.9 LANÇAMENTO

COM

USO

DE

BOMBA,

ADENSAMENTO

E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
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No momento do lançamento deverão ser levados em consideração alguns
cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as seguintes:
Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que as
espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.
Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão ser
confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espaçadores de PVC com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto (“cocadas”)
deverão ser providas de arames de fixação nas armaduras.
Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de montagem,
lançamento e adensamento de concreto, deverão ser utilizados fixadores e
espaçadores, para que fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no
projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a
não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas.
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços deverão
estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.
As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por meio de
pintura com nata de cimento ou zarcão. Ao ser retornada a concretagem as barras
de espera deverão ser limpas de modo a permitir uma boa aderência.
O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido
plano.
A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, o
início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual somente poderá ser
iniciada após sua correspondente liberação.
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O início de cada operação de lançamento está condicionado a realização dos
ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presença da
FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou caminhão betoneira.
O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de
peças embutidas e preparação das superfícies esteja inteiramente concluído e
aprovado. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas
com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o
concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado.
O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível praticar,
diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua
segregação.
O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções
superiores ao tempo de pega de concreto.
A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas formas
após a verificação e aprovação de:
• Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas;
• Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência de
suas amarrações;
• Montagem completa das peças embutidas na estrutura, como tubulações,
eletrodutos e chumbadores;
• Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus apoios;
• Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e
• Vedação das formas.
Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou
socado continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O
adensamento será executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em
fôrmas. Durante o adensamento, tomar as precauções necessárias para que não se
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formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Evitar a vibração de armadura
para que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo de aderência.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado.
5.2.10

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 contrafogo. Usar, se necessário, máscaras especiais.
As impermeabilizações do tipo colado só serão aplicadas a superfícies
resistentes e secas. Os ângulos e cantos serão arredondados, com raio de 8cm.
Se,

por

circunstâncias

ocasionais

ou

condições

locais,

o

tipo

de

impermeabilização especificado tiver que ser mudado, a Contratante decidirá 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,
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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.
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.
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A limpeza da superfície é uma etapa inicial muito importante, e comum a
praticamente todos os tipos de sistema de impermeabilização.
Essa etapa é sempre lembrada, pois restos de massa, pontas soltas, pedaços
metálicos, poeira, e impurezas em geral podem atrapalhar a aderência do material,
interferir nos processos de cura e secagem, além de criar pontos críticos e mais
sujeitos à falhas.
Dessa forma, o primeiro procedimento é seguir com a limpeza superficial. Ela se
dá primeiramente com uma espátula para soltar qualquer tipo de sujeira aderida, e
depois com uma vassoura retirar toda a sujeira, e utilização de tantas ferramentas
quanto necessárias para que as peças estejam isentas de sujeiras e poeiras.
A preparação da emulsão asfáltica, e sua execução, deve seguir os
procedimentos descritos pelo fabricante, de maneira a garantir a qualidade do
produto final.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
5.3

SUPERESTRUTURA
5.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
5.3.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Itens e suas Características
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• Fabricação de fôrma para vigas com chapa compensada resinada - contém
painéis (e = 18 mm) e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré-montados para as
laterais e fundo de vigas;
• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada
em água - desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel;
• Torre metálica com altura regulável, com capacidade de carga de 8 tf (80 kN,
locação);
• Viga sanduiche metálica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido ligado
pela superfície maior, para travamento das fôrmas laterais da viga (locação);
• Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8”) para travamento da fôrma de
viga (locação);
•

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

Execução
•

Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares,

providenciando apoios intermediários com torre metálica, de acordo com o
indicado no projeto;
•

Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidand para

que não ocorram folgas (verificar prumo e nível);
•

Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla,

para facilitar a desfôrma;
•

Travar o conjunto com viga metálica e barras de ancoragem distanciadas

conforme indicação do projeto;
•

Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a

face interna da fôrma;
•

Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma;
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•

Promover a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no

projeto estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto
atingir

resistência suficiente para

suportar

as

cargas,

conforme

NBR

14931:2004;
•

Logo após a desforma, fazer a limpeza das peças

5.3.3 ARMAÇÃO

DE

PILAR

OU

CONVENCIONAL

DE

CONCRETO

VIGA
ARMADO

DE
EM

UMA
UM

ESTRUTURA
EDIFÍCIO

DE

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
5.3.4 ARMAÇÃO

DE

PILAR

OU

VIGA

DE

UMA

ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
5.3.5 ARMAÇÃO

DE

PILAR

OU

CONVENCIONAL

DE

CONCRETO

VIGA
ARMADO

DE
EM

UMA
UM

ESTRUTURA
EDIFÍCIO

DE

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
5.3.6 ARMAÇÃO

DE

PILAR

OU

CONVENCIONAL

DE

CONCRETO

VIGA
ARMADO

DE
EM

UMA
UM

ESTRUTURA
EDIFÍCIO

DE

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM MONTAGEM. AF_12/2015
5.3.7 ARMAÇÃO

DE

PILAR

OU

VIGA

DE

UMA

ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015
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Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para
confecção de fundações:
Armação aço CA-60, Ø 5 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação.
Armação aço CA-50, Ø 6,3 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação.
Armação aço CA-50, Ø 8 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação.
Armação aço CA-50, Ø 10 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação.
Armação aço CA-50, Ø 12,5 mm – Fornecimento / Corte / Dobra /
Colocação.
Recomendação
O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro,
antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um
plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as
perdas.
Procedimentos de execução
Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos, estirados e
alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os desenhos do
projeto estrutural.
Armação
A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e
lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada
previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido Nº18.
Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as
posições previstas no projeto estrutural.
Critério de Medição e Pagamento
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A medição será por quilograma (kg) de serviço executado.
5.3.8 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019
A armação será executada nos pórticos laterais em áreas especificadas em
Planilha Orçamentária e nos Projetos, e nos locais que irão receber as telas, serão
fechadas em concreto armado.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por quilograma (kg) de serviço executado.
5.3.9 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência
característica de 25Mpa conforme projeto, pode ser considerada a utilização de
seixo rolado no lugar da brita tipo 1 e 2, respeitando-se a resistência característica
de 25Mpa, sendo facultada a Fiscalização quando achar conveniente, solicitar a
realização de ensaios para atestar a resistência do concreto. A CONTRATADA
deverá fornecer antes do início da obra o traço específico dos materiais que serão
utilizados para a FISCALIZAÇÃO, bem como expor este traço em local que
possibilite a fácil consulta deste na hora de confeccioná-lo (sugestão próximo a
betoneira). O preparo, transporte e lançamento deverão seguir as normas técnicas
vigentes sobre o assunto.
Todos os componentes do concreto deverão ser medidos em peso. A água e os
aditivos líquidos poderão ser determinados por pesagem ou em volume. É vedado o
carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a execução de operações
que violem as recomendações do Fabricante. A betoneira deverá ser limpa após
cada período de produção de modo que o material que eventualmente ficou aderido
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seja removido e, portanto, não prejudique as futuras betonadas. Concreto
parcialmente endurecido não deverá ser reaproveitado para nova mistura.
Para o concreto feito na obra, o cimento poderá ser medido por contagem de
sacos, tomadas as devidas precauções para garantir a exatidão do peso declarado
de cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) com dimensões
definidas nos estudos de dosagem, previamente aferidas e aprovadas.
A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada
lançamento, são de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar todos
os meios necessários para que o endurecimento do concreto ocorra de maneira
adequada.
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.
Todo o concreto deve ser lançado de uma altura igual ou inferior a 2 m, para
evitar segregação de seus componentes. Onde for necessário lançar o concreto
diretamente da altura superior a 2 m ele deve ser vertido através de tubos de chapa
metálica ou de material aprovado.
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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.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado.
5.3.10

LANÇAMENTO

COM

USO

DE

BOMBA,

ADENSAMENTO

E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
No momento do lançamento deverão ser levados em consideração alguns
cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as seguintes:
Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que as
espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.
Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão ser
confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espaçadores de PVC com
espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto (“cocadas”)
deverão ser providas de arames de fixação nas armaduras.
Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de montagem,
lançamento e adensamento de concreto, deverão ser utilizados fixadores e
espaçadores, para que fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no
projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a
não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas.
Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços deverão
estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.
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As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por meio de
pintura com nata de cimento ou zarcão. Ao ser retornada a concretagem as barras
de espera deverão ser limpas de modo a permitir uma boa aderência.
O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e aprovado pela
FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido
plano.
A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, o
início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual somente poderá ser
iniciada após sua correspondente liberação.
O início de cada operação de lançamento está condicionado a realização dos
ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presença da
FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou caminhão betoneira.
O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de
peças embutidas e preparação das superfícies esteja inteiramente concluído e
aprovado. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas
com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o
concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado.
O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível praticar,
diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua
segregação.
O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções
superiores ao tempo de pega de concreto.
A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas formas
após a verificação e aprovação de:
• Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas;
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• Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência de
suas amarrações;
• Montagem completa das peças embutidas na estrutura, como tubulações,
eletrodutos e chumbadores;
• Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus apoios;
• Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e
• Vedação das formas.
Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou
socado continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O
adensamento será executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em
fôrmas. Durante o adensamento, tomar as precauções necessárias para que não se
formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Evitar a vibração de armadura
para que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo de aderência.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro cubico (m³) de serviço executado.

5.3.11

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.
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Cuidados especiais serão adotados quanto à segurança dos operários.
Considerar os riscos de intoxicação ou inflamação de gases, assegurando ventilação
adequada e prevenção contrafogo. Usar, se necessário, máscaras especiais.
As impermeabilizações do tipo colado só serão aplicadas a superfícies
resistentes e secas. Os ângulos e cantos serão arredondados, com raio de 8cm.
Se,

por

circunstâncias

ocasionais

ou

condições

locais,

o

tipo

de

impermeabilização especificado tiver que ser mudado, a Contratante decidirá 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.
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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.
Os respaldos de fundação, a menos de orientação contrária da fiscalização,
deverão ser impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento,
descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.
A limpeza da superfície é uma etapa inicial muito importante, e comum a
praticamente todos os tipos de sistema de impermeabilização.
Essa etapa é sempre lembrada, pois restos de massa, pontas soltas, pedaços
metálicos, poeira, e impurezas em geral podem atrapalhar a aderência do material,
interferir nos processos de cura e secagem, além de criar pontos críticos e mais
sujeitos à falhas.
Dessa forma, o primeiro procedimento é seguir com a limpeza superficial. Ela se
dá primeiramente com uma espátula para soltar qualquer tipo de sujeira aderida, e
depois com uma vassoura retirar toda a sujeira, e utilização de tantas ferramentas
quanto necessárias para que as peças estejam isentas de sujeiras e poeiras.
A preparação da emulsão asfáltica, e sua execução, deve seguir os
procedimentos descritos pelo fabricante, de maneira a garantir a qualidade do
produto final.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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5.4

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.4.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
Itens e suas características
•

Selador acrílico paredes internas/externas – resina à base de

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

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

graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação;
•

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante;

•

Aplicar uma ou duas demãos de fundo selador com rolo de lã.

Critério de medição e pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
5.4.2 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
Itens e suas características
•

Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e verificar a

qualidade do serviço;
•

Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor

em todas as tarefas;
•

Selador acrilico para paredes internas/externas, utilizado também para

preparação do piso para recebimento da tinta de acabamento;
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•

Tinta acrílica premium para piso;

•

Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na

delimitação da área de pintura e proteção das paredes.
Execução
•

Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28

•

Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco,

dias;

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor;
•

Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o

perímetro; - Diluir fundo preparador com água, 10% do volume;
•

Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã;

•

Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;

•

Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a

4 horas após aplicação do fundo preparador);
•

Fazer retoques e cantos com trincha;

•

Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã

(esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão);
•

Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada);

•

Remover fitas após secagem.

Critério de medição e pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
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5.4.3 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 contrafogo. Usar, se necessário, máscaras especiais.
As impermeabilizações do tipo colado só serão aplicadas a superfícies
resistentes e secas. Os ângulos e cantos serão arredondados, com raio de 8cm.
Se, por circunstâncias ocasionais ou condições locais, o tipo de
impermeabilização especificado tiver que ser mudado, a Contratante decidirá 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
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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.
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
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material, interferir nos processos de cura e secagem, além de criar pontos críticos e
mais sujeitos à falhas.
Dessa forma, o primeiro procedimento é seguir com a limpeza superficial.
Ela se dá primeiramente com uma espátula para soltar qualquer tipo de sujeira
aderida, e depois com uma vassoura retirar toda a sujeira, e utilização de tantas
ferramentas quanto necessárias para que as peças estejam isentas de sujeiras e
poeiras.
A preparação da emulsão asfáltica, e sua execução, deve seguir os
procedimentos descritos pelo fabricante, de maneira a garantir a qualidade do
produto final.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

5.4.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DECORATIVA EM AÇO
SOLDADA NERVURADA
Itens e suas características
•

Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-283 (4,48 kg/m2), diâmetro do

fio = 6,0 mm, largura = 2,45 x 6,00 m de comprimento, espaçamento da malha = 10
x 10 cm.
•

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25

mm (0,01 kg/m).
•

Ajudante de armador com encargos complementares.

•

Armador com encargos complementares.

Execução
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As execuções de tela decorativa em aço soldada nervurada devem seguir a
planilha orçamenta, projeto arquitetônico e seguir o manual para a instalação.
Critério de medição e pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.

5.4.5 Defensa metálica semi-maleável simples, fornecimento e implantação.
Inclusive pintura.
Os perfis de aço conformado que constituem as guias de deslizamento, tais
como: postes, espaçadores, calços e cintas; devem seguir os requisitos da NBR
6650(1). Os parafusos, porcas e arruelas devem ser de aço, de acordo com a NBR
8855(2) classe 4.6, NBR 10062(3) classe 5 e NBR 5871(4), respectivamente. Todos
os componentes metálicos das defensas devem ser zincados por imersão a quente,
para proteção contra corrosão de acordo com a NBR 6323(5). A zincagem deve
proporcionar revestimento mínimo de 350 g/m2, com espessura mínima de 50 micra
em cada face revestida. A forma, dimensões, tolerâncias e características de todos
os elementos constituintes do conjunto da defensa, especificados na NBR 6971(6),
são suficientes para proporcionar a montagem da defensa com todos os elementos
previstos de ligação, assegurando a formação de conjunto, com capacidade de
máxima absorção de energia cinética, sem verificar rompimentos ou projeções de
fragmentos.
Os componentes das defensas não devem apresentar arestas ou cantos
vivos voltados contra o fluxo de tráfego. Os elementos de fixação devem estar atrás
das lâminas e se, ainda assim, houver possibilidade de atingir pessoas ou veículos,
devem ter suas formas baixas arredondadas. Os postes das defensas devem ser
enterrados 1100 mm ± 10 mm, em aterro compactado. No caso de fixação em
taludes, ou terrenos muito ondulados, os postes devem ter comprimento compatível
com esta exigência. As defensas metálicas devem ter os postes cravados no solo,
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por processo de percussão, assegurando adequado atrito lateral. Em extensões
pequenas, ou seja, menores de 300 m, pode-se admitir a implantação através de
abertura de buracos no solo com enchimento posterior de concreto. As lâminas de
uma defensa não devem ser instaladas a menos de 0,50 m ± 0,02 m da borda da
pista. Quando não for possível manter o paralelismo entre as lâminas das defensas
e a diretriz, ou quando a defensa, por qualquer razão, desviar-se lateralmente, os
trechos não paralelos devem ser mantidos dentro de um ângulo máximo de 2º20’,
contados a partir do eixo da via, o que corresponde à relação aproximada de 1: 25.
As mudanças de altura de uma defensa, seja por razões do projeto ou devido a
ancoragem, não devem ser bruscas. Devem observar um ângulo menor ou igual a
4º30’, entre o eixo superior das lâminas e o plano da pista, o que corresponde à
relação aproximada de 1:12. As ancoragens, nas extremidades das defensas,
devem ter extensão mínima de 16 m antes de atingirem a altura de projeto.
Critério de medição e pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.
5.4.6 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
Itens e suas características
•

Pedreiro: profissional que executa as atividades para a execução da

sarjeta, tais como: montagem das formas, concretagem e desempeno das sarjetas.
•

Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para a

execução da sarjeta.
•

Concreto: material utilizado para execução da sarjeta.

•

Fôrma: utilizado para conter o concreto e dar a forma à guia.

•

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Execução
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•

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

•

Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será

e linha.

executada.
•

Instalação das formas de madeira.

•

Lançamento e adensamento do concreto.

•

Sarrafeamento da superfície da sarjeta.

•

Execução das juntas.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro linear (m) de serviço executado.
6

SERVIÇOS DIVERSOS
RECUPERAÇÃO DE RETORNOS
6.1

LIMPEZA

MANUAL

DE

VEGETAÇÃO

EM

TERRENO

COM

ENXADA.AF_05/2018
Execução
•

É feita a retirada com enxada da vegetação existente no terreno.

Critério de Medição e Pagamento
A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado.
6.2

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
Os meios-fios devem ser executados em peças de 1,00 m de comprimento,
as quais devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente
curadas antes de sua aplicação.
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O concreto empregado na moldagem dos meios-fios e sarjetas devem
possuir resistência mínima de 20 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28
dias de idade.
As formas para a execução dos meios-fios devem ser metálicas, ou de
madeira revestida, que permita acabamento semelhante àquele obtido com o uso de
formas metálicas.
Para o assentamento dos meios-fios, sarjetas e sarjetões, o terreno de
fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a
seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou
sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham
substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem quaisquer de infiltrações d'água
ou umidade excessiva.
Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva.
Após a compactação, deve-se umedecer ligeiramente o terreno de fundação
para o lançamento do lastro.
Sobre o terreno de fundação devidamente preparado, deve ser executado o
lastro de concreto das sarjetas, de acordo com as dimensões especificadas no
projeto. O lastro deve ser apiloado, convenientemente, de modo a não deixar vazios.
O assentamento dos meios-fios deve ser feito antes de decorrida uma hora
do lançamento do concreto da base. As peças devem ser escoradas, nas juntas, por
meio de bolas de concreto com a mesma resistência da base.
Depois de alinhados os meios-fios, deve ser feita a moldagem das sarjetas,
utilizando-se concreto com plasticidade e umidade compatível com seu lançamento
nas formas, sem deixar buracos ou ninhos.
As sarjetas devem ser moldadas in loco, com juntas de 1 cm de largura a
cada 3 m. Estas juntas devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia
de traço 1:3.
A colocação do meio-fio deve preceder à execução da sarjeta adjacente.
Os serviços efetivamente realizados e aceitos serão medidos por metro
linear (m) de guia (meio-fio) e sarjeta executados.
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Critério de Medição
A medição será em metro linear (m) de serviço executado

6.3

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
Preparação de solo para plantio de grama: Antes de plantar a grama remova

todos os resíduos indesejados do local a ser gramado como por exemplo, entulhos,
pedras, madeiras, pragas, ervas daninhas, etc.
O plantio da grama: Ao instalar os primeiros rolos ou placas de grama,
alinhe-os de modo que fiquem bem uniformes. Os formatos de placas e tapetes
proporcionam maior facilidade na hora de plantar a grama. Caso tenha dificuldade,
utilize uma linha de pedreiro para fazer o alinhamento dos tapetes e placas.
Após plantar a grama, pulverize um pouco de terra em cima das folhas e
rejunte as fissuras entre os tapetes com essa mesma terra. Utilize terra de boa
qualidade, adubada e (livre de ervas daninhas).
A irrigação deve ser realizada simultaneamente com o plantio da grama, ou
seja, plante a grama durante o dia e irrigue sempre no final da tarde. Assim o
gramado permanecerá úmido por mais tempo. Instale pontos de água no local do
plantio para facilitar a irrigação na grama. Tanto durante a noite, como no período da
manhã do dia seguinte. Importante, faça irrigação pelo menos durante os primeiros
(trinta dias).
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado.
CORTE NA VIA
6.4

CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E

DISCO DIAMANTADO.
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Para a passagem da rede de ligação de energia elétrica será executado o
corte no asfalto com máquina e disco diamantado. O serviço deverá ser executado
por profissional habilitado.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro linear (m) de serviço executado
6.5

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO

ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
Após a execução do corte na via, para possibilitar a passagem das
instalações de energia elétrica, deverá ser executado a recuperação das áreas
recortadas.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado
6.6

FORNECIMENTO DE VASOS EM CONCRETO ARMADO COM 2 METROS

DE ALTURA
Fornecimento e instalação de vasos em concreto armado com 2 metros
instalados em locais discriminados em Projeto Arquitetônico.
Critério de Medição e Pagamento
A medição será em unidade (und) de serviço executado
6.7

EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO COM PEDRA ARTIFICIAL COMPOSTA

POR ARGAMASSA E PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO - FORNECIMENTO
E APLICAÇÃO
Itens e sua característica
•

Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto

pedreira/fornecedor, sem frete)
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•

Pedreiro com encargos complementares

•

Servente com encargos complementares

•

Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média

úmida), preparo mecânico com betoneira 600 l.
Execução
•

Diluir o aditivo na água de amassamento na proporção indicada pelo

fabricante;
•

Adicionar um pouco da água na betoneira e ligá-la;

•

Lançar a areia e o cimento conforme dosagem indicada e adicionar

água restante aos poucos até se obter uma mistura homogênea e livre de grumos;
•

Respeitar o tempo mínimo de batida indicado pela norma e/ou pelo

fabricante do equipamento.
•

As pedras devem ser colocadas manualmente, alternando-se os seus

diâmetros, de modo que se obtenha o apoio das pedras maiores pelas menores,
assegurando um conjunto estável, livre de grandes vazios ou engaiolamentos. A
arrumação das pedras deve ser executada de modo que as faces visíveis do
enrocamento fiquem uniformes, sem depressões ou saliências maiores que a
metade da maior dimensão das pedras utilizadas.
•

À medida que forem sendo concluídas a organização das pedras ou

entulhos, os mesmos devem ser limpos e molhados até a saturação.
•

Em seguida deve ser utilizado a argamassa no traço 1:0,5:4,5, 5 (em

volume de cimento, cal e areia média úmida), para moldagem do enrocamento se
assemelhando assim com pedras naturais. Os serviços deverão ser executados por
profissionais devidamente habilitados fazendo uso de materiais idôneos e
ferramentas adequadas para a execução.
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•

A pedra ou entulho utilizados nos enrocamentos deve ser dura,

proveniente de rocha sã, com diâmetro e granulometria definidos pelo projeto, não
se admite o uso de material em estado de decomposição ou proveniente de capa de
pedreira.
Critério de medição e Pagamento
A medição será por metro (m) de serviço executado.
6.8

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo

I + SI - fornecimento e implantação
6.9

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
6.10

Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo

I + SI - fornecimento e implantação
• ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
o

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW.

o

Montador

o

Servente

o

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI -

confecção
• EXECUÇÃO
o

As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento.

o

Após cortadas em suas dimensões finais, furadas, as chapas deverão ter as

bordas

lixadas

e

deverão

receber

tratamento

que

compreenda

desengraxamento, decapagem e fosfatização, com espessura de camada
mínima igual a cinco micra.
o

O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática a pó poliéster,

com o mínimo de 50 micra de espessura, nas cores branca, amarela e vermelha
na frente e preta no verso, com secagem em estufa à temperatura de 200°C.
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• GARANTIA
o

As placas em aço-carbono laminadas a frio deverão manter-se aceitáveis de

acordo com os padrões de qualidade fixados na presente especificação, durante
um período de 05 (cinco) anos para placas confeccionadas com chapa do
fabricante. Será exigida a garantia quanto à:
 Corrosão da chapa;
 Tonalidade da tinta;
 Aderência da tinta
 Trincas e fissuras na tinta, ou película;
 Outras características.
• CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
o
6.11

A medição será por unidade (und) de placa instalada.
FORNECIMENTO DE TACHAS REFLETIVAS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

BIDIRECIONAL
Fornecimento e instalação de tachas refletivas para sinalização viária,
bidirecional, com a finalidade de direcionar o tráfego e permitir que a frota de
veículos trafegue de maneira a respeitar os dispositivos fixados no asfalto. O
objetivo do tachão de sinalização é promover a segurança no trânsito, evitando
acidentes. Os tachões serão executados em locais discriminados em Projeto
Arquitetônico.
As tachas refletivas utilizadas deverão atender aos requisitos e dimensões
estabelecidos na norma ABNT NBR 14.636:2013. Além disso, o refletivo deve ter no
mínimo 6,5 cm de largura e 1,5 cm de altura.
A cor do corpo da tacha deverá ser compatível com a cor da marca viária
que complementa, enquanto as cores dos elementos retrorrefletivos deverão seguir
o estabelecido na Resolução CONTRAN nº 160/2004.
A tacha deve ser prevista junto à sinalização horizontal que vai realçar, com
o elemento retrorrefletivo perpendicular ao fluxo e voltado para o sentido de
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circulação dos veículos, devendo ser monodirecional ou bidirecional, de acordo com
o sentido de circulação da pista.
Quando da implantação do Projeto Executivo, se houver no trecho tachas
que atendam plenamente aos parâmetros desta Instrução Normativa, no que diz
respeito às especificações técnicas e desempenho, essas deverão ser mantidas.
A cadência de implantação da tacha colocada junto à marca longitudinal
seccionada branca ou amarela deverá seguir a cadência das marcas, assim sendo,
será implantada no meio de todos os intervalos entre segmentos de pintura, no eixo
da linha simples

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

_____________________________________
Maruza Baptista
Arquiteta e Urbanista
CAU – A 28510-2
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