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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 

“CONSTRUÇÄO DE MONUMENTO AOS PIONEIROS”, no município de Placas 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 construção de 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 de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado 

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

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos 

a serem utilizados na obra. 

• Quanto à mão-de-obra 

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

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, 

que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

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

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

• Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

• Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

GABINETE DA PREFEITA 
CNPJ 01.611.858/0001-55 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Olavo Bilac, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com 
4 

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 construção 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, 

pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da 

mesma. 

• Limpeza da obra  
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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. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que 

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

acabamento. 
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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 obriga-

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

aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, 

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

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

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

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

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

instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada 
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em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo 

fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

• Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços em é de 90 (noventa) dias corridos, a 

contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

• Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 

execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; 

os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados 

serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar 

da determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

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

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

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

aos serviços executados no período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

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

qualquer modificação. 
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1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
1.1 ADMINISTRAÇÕES LOCAL DE OBRA COM ENGENHEIRO E 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 
            

• Engenheiro Civil de Obra  

Engenheiro de obra junior pessoa capacitada para administração, inspeção, 
verificação de cronogramas, detectar problemas gerenciar e cobrar prazos da obra. 
Com carga horária de 1h/dia, custos com encargos sociais e benefícios ao 
colaborador tais como vale alimentação, refeição, transporte, exames admissionais e 
complementares, seguros etc. de acordo a CLT e sindicato de base. 

• 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 6h/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 (Un.) de serviço executado, entretanto o 

pagamento será realizado proporcional ao percentual da evolução físico financeiro 

da obra. 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES 
2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra, em local visível, no modelo 

definido pela Fiscalização (2,00 x 1,50 metros), preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor 

visualização. A mesma deve ser confeccionada em chapa plana, metálica, 

galvanizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar 

em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando 

isso não for possível, as informações devem ser pintadas a óleo ou esmalte. 

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de 

execução das obras. 

 A placa da obra deverá ser fixada e mantida até a entrega, de maneira a não 

interromper o trânsito de operários, materiais e equipamentos. 

 
Figura 1: Modelo de Placa da Obra 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

GABINETE DA PREFEITA 
CNPJ 01.611.858/0001-55 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Olavo Bilac, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com 
10 

Critério de medição e pagamento 

O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 

quantidade estar expressa em m² (metro quadrado), somente será pago quando 

executada e instalada a unidade inteira com a metragem quadrada definida em 

orçamento. 

2.2 .  EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016 

As dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem 

às características de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação 

e iluminação, conforme previsto em normas vigentes, porém, mantendo a área de 

7,50 m². 

Itens e suas características: 

• Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução do 

almoxarifado do canteiro de obra em chapa de madeira compensada estão   

incluídos   na   composição   principal. 

Execução: 

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de 

execução da obra:  

• Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e 

da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala; 

• Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da 

edificação;   

• Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada; 

• Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para 

telhados de até duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento;  

• Execução das instalações elétricas;  
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• Instalação das esquadrias; e  

• Execução do forro. 

Critério de medição e Pagamento 

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

 

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

A locação da obra deverá ser realizada somente por carpinteiro e ajudante, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. As tábuas deverão ser niveladas, 

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

oscilar nem fugir da posição correta. 

Itens e suas características 

• Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm, maçaranduba, angelim 

ou equivalente da região; 

• Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 7 cm, maçaranduba, angelim 

ou equivalente da região; 

• Tábua de madeira 3ª qualidade 2,5 x 23 cm, não aparelhada; 

• Prego polido com cabeça 17 x 21; 

• Concreto magro para lastro com preparo manual; 

• Tinta acrílica; 

• Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, 

para disco de diâmetro de 10” (250mm); 

• Marcação de pontos em gabarito ou cavalete. 

Equipamentos 

• Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, 

para disco de diâmetro de 10” (250mm). 
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Execução 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 

• Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o 

pontalete (peça de madeira); 

• O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este 

procedimento; 

• Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando 

um “L”; 

• Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para 

sustentar a estrutura do gabarito; 

• No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; 

• Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da 

madeira do topo (“L”). 

Critério de medição e Pagamento 

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

 

3 LICENÇAS E TAXAS 
3.1 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ACIMA DE 500M2) 

• Ligação provisória - luz 

A entrada de energia, em baixa ou alta, deverá ser executada de acordo com as 
exigências da concessionária de energia elétrica local. Cabe à Contratada toda a 
providência junto à concessionária para o fornecimento de energia. 

Todas as despesas, desde a entrada de energia, passando pela rede de 
alimentação e de distribuição no Canteiro de Obras até as instalações prediais serão 
de responsabilidade da Contratada. 
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Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétricos deverão ser feitas com 
conectores terminais e isoladas com fita de alta tensão (alta-fusão), por mão de obra 
especializada, utilizando-se equipamentos de segurança, ferramental adequado e 
com rede elétrica alimentadora desenergizada. Fiações submersas em água não 
poderão ter emendas nestes pontos.  

• Taxa do CREA (I)  

A Contratada deverá providenciar e fornecer as ARTs/RRTs de todos os serviços de 
execução pertinente à obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
– CREA, regulamentado pela Lei n° 5.194/1966, e/ou junto ao Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU, regulamentado pela Lei n° 12.378/2010, na 
jurisdição onde ocorrerão os serviços. O valor de cada ART ou RRT deverá 
compreender todas as despesas para o fornecimento do documento citado.  

• Ligação provisória - agua/esgoto  

O armazenamento e distribuição de água deverão ser dimensionados levando-se em 
conta a execução simultânea das operações que envolvam seu uso e os períodos 
mais desfavoráveis do seu abastecimento.  

A entrada provisória de água deverá ser executada dentro dos padrões 
estabelecidos pela concessionária local de distribuição de água. Caberá à 
Contratada tomar todas as providências junto à respectiva concessionária para o 
fornecimento de água. Todos os materiais necessários à execução da derivação 
serão fornecidos pela concessionária, desde a rede de distribuição até a testada do 
lote onde se situar o Canteiro de Obras, ficando a cargo da Contratada a execução 
dos serviços internos. 

As instalações provisórias de esgoto serão executadas de acordo com as normas da 
concessionária local.  

Todos os materiais necessários à execução das derivações serão fornecidos pela 
concessionária, desde a rede de esgoto até a testada do lote onde se situa o 
Canteiro de Obras, ficando a cargo da Contratada a execução dos serviços internos.  

Toda a tubulação necessária à coleta de esgoto na área do Canteiro de Obras será 
fornecida pelo Construtor, assim como os serviços para sua implantação. 

 Nos locais onde não houver serviços de coleta de esgoto, à Contratada deverá 
executar fossas e sumidouros. O destino dos efluentes deverá ser aprovado pela 
Fiscalização. 
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Critério de medição e Pagamento 

A medição será feita pela apresentação do conjunto de documentos 

apresentados 

 

4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
4.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

A mobilização constituirá na colocação e montagem no local da obra de todo 
equipamento, material e pessoal necessário à execução dos serviços.  

Vale salientar que deverão também estar incluída no item mobilização, os custos de 
transporte dos equipamentos, componentes a serem montados e todos aqueles 
utilizados para a implantação das obras. 

 Os equipamentos deverão estar no local da obra em tempo hábil, de forma a 
possibilitar a execução dos serviços na sua sequência normal. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será feita por unidade (un). 

4.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

A desmobilização compreende a desmontagem do canteiro de obras e consequente 
retirada do local de todo o efetivo dos equipamentos e materiais de propriedade 
exclusiva da contratada, entregando a área das instalações devidamente limpa. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será feita por unidade (un). 
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5 MONUMENTO 

5.1 MOVIMENTO DE TERRA 

5.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 
Será executada escavação manual, a fim de possibilitar a execução das 

fundações. Os serviços de escavação deverão obedecer, com precisão, a locação, 

devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensão. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao 

transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavações, seja qual 

for à distância e o volume considerado. 

Itens e suas Características 

• Servente: profissional que executa a escavação da vala com uso de 

equipamentos manuais. 

Execução 

• Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. 

• A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

Critério de medição e Pagamento 

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

5.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

O reaterro de cavas será processado até o restabelecimento dos níveis 

anteriores das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e 

deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e 

às fundações e bom acabamento da superfície. 

Insumos e suas Características 

• Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o 
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interior da vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento. 

• Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo 

utilizado no reaterro da vala. 

Equipamentos 

• Compactador de solos pneumático tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou 

equivalente. 

Execução 

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

compactação mecanizada. 

• Reaterro da vala de acordo com o projeto de engenharia. 

• O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

Critério de medição e Pagamento 

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

 

5.2 FUNDAÇÃO 

5.2.1 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 

Itens e suas Características 

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

1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator 

água/cimento de 0,75. 

Execução 

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

lastro de brita. 
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• 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 em metro quadrado (m²) de serviço executado.  

5.2.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM. AF_12/2015 

Itens e suas características: 

• Chapa de madeira compensada plastificada para fôrma de concreto de 

2,44 x 1,22 m; e = 18 mm;  

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

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

fôrma;  

• Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, diâmetro 3 mm). 

Equipamentos: 

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

disco de diâmetro de 10” (250 mm). 

Execução: 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

GABINETE DA PREFEITA 
CNPJ 01.611.858/0001-55 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Olavo Bilac, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com 
18 

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

realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em 

obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, 

utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor 

mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;  

• Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do 

pilar;  

• Pregar a chapa compensada na grelha;  

• Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, 

conforme projeto de fabricação;  

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

Critério de medição e pagamento 

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

 

5.2.3 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

5.2.4 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Itens e suas características: 

• Peças de aço CA-50 com 8,0 e 12,5 mm de diâmetro, previamente 

cortadas e dobradas no canteiro.  

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

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.  

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

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

estrutural; 

• Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm 

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

projeto; 

• Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente 

risco de deslocamento durante a concretagem. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por quilograma (Kg) de serviço executado. 

 

5.2.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

Itens e suas Características 

• Cimento Portland composto CP II-32. 

• Areia média – areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 

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

correspondente. 

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

mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211 

• Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, 

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

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

com carregador. 

Equipamentos 

• Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, 
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motor elétrico trifásico potência de 4 cv, sem carregador, O insumo pode ser 

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

com carregador. 

Execução 

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

movimento; 

• Lançar o cimento conforme dosagem indicada; 

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

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização 

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

todos os materiais. 

Critério de medição 

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

 

5.2.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Execução 

• Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o 

vazamento da nata de cimento; 

• O transporte deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar 

carrinhos de mão (com pneus de borracha) somente para pequenas distancias. 

Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante. 

• O lançamento deverá ser feito logo após o amassamento, nas fôrmas 

previamente molhadas. 

• Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. 
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• A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2m. 
• Nas peças com alturas maiores que 3 m, lançamento do concreto deve 

ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. 

• Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas. 
• O adensamento/vibração deverá ser realizado logo após o lançamento. 

Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da fôrma.  

• A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento 

da agulha de vibração. 

• Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto não 

desande. 

• O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a 

agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. 

• Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem 

melhores resultados. 

• Cura: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o 

concreto úmido por, pelo menos, 7 dias.  

• Molhar as fôrmas. 

• Cobrir a superfície concretada com material que possa manter-se 

úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel). 

• Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

 

5.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À 
BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

Execução 
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• Deverá ser aplicada em 2 (duas) demãos de tinta betuminosa, com 

auxílio de uma trincha, diferenciada sobre o revestimento impermeável. 

• Impermeabilizar é impedir a passagem da água para dentro das 

edificações ou de dentro dos locais construídos para armazená-las. 

• Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de impermeabilização que variam 

de acordo com o tipo e finalidade das estruturas e também de acordo com a 

solicitação a que estão sujeitas estas estruturas. 

• Em condições especiais, onde não seja aconselhável o emprego dos 

sistemas relacionados, deve ser adotado outro mais adequado ao caso, com 

autorização prévia da FISCALIZAÇÃO. 

• Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos 

específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados 

• Durante a execução dos serviços de impermeabilização, deve ser 

proibido o trânsito na área, bem como a passagem de equipamentos. 

• Os materiais empregados nas impermeabilizações devem ser 

armazenados em locais protegidos, secos e fechados. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

 

5.3 SUPERESTRUTURA 

5.3.1 FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO 
MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM 
PANOS DE FACHADA COM VARANDAS.  

Itens e suas características: 

• Formas manuseáveis para edificações com paredes de concreto, 

incluindo todos os componentes necessários para sua montagem e desmontagem 

(Exemplo: painel, conectores, espaçadores, cantoneiras, alinhadores, escoramento, 
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suporte de andaimes, suporte de guarda-corpo, e todo o sistema de segurança, 

entre outros); 

• Desmoldante: produto a base de óleo vegetal que garante a não 

aderência do concreto à forma, adequado a superfícies metálicas e que não altera 

as características físicas e químicas do concreto. 

Execução: 

• Somente após o concreto atingir a resistência prevista no projeto, 

realizar a desenforma; 

• As formas retiradas devem ser limpas (retirada do material aderido ao 

molde), para, posteriormente serem reutilizadas; 

• Aplicar desmoldante em todas as faces da forma que ficam em contato 

com o concreto; 

• Antes de iniciar a montagem das formas, assegurar-se que a 

plataforma de trabalho esteja corretamente posicionada; 

• Executar a montagem das formas, conforme orientações do fabricante 

dos painéis e do projeto de formas, garantindo a correta espessura da parede, o 

travamento dos painéis e a estanqueidade das juntas; 

• Antes do fechamento/travamento dos painéis, assegurar-se que 

estejam instaladas, de acordo com os projetos complementares, as tubulações 

hidráulicas, eletrodutos e as caixinhas de elétrica fixadas; 

• Contraventar todas as paredes; 

• Antes do lançamento do concreto, devem ser verificadas as dimensões 

e posicionamento das formas (nivelamento, prumo e alinhamento); 

• É importante salientar que o jogo de formas deve ter manutenção 

periódica, conforme orientação do fabricante. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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5.3.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 
ALUMINIO,) 

5.3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 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 

Itens e suas características: 

• Peças de aço CA-50 com 6,3; 8,0 e 12,5 mm de diâmetro previamente 

cortadas e dobradas no canteiro.  

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

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.  

Execução: 

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

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

estrutural; 

• Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm 

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

projeto; 

• Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente 

risco de deslocamento durante a concretagem. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por quilograma (Kg) de serviço executado. 
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5.3.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

Itens e suas Características 

• Cimento Portland composto CP II-32. 

• Areia média – areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 

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

correspondente. 

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

mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211 

• Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, 

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

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

com carregador. 

Equipamentos 

• Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, 

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

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

com carregador. 

Execução 

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

movimento; 

• Lançar o cimento conforme dosagem indicada; 

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

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização 

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

todos os materiais. 
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Critério de medição 

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

 

5.3.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Equipamento 

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

ponteira de 45 mm, com mangote. 

Execução 

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

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

foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos 

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

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

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

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

cimento;  

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

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

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

decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base 

na Nota Fiscal / documento de entrega;  

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

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

concreto, lançar o material com a utilização de baldes e funil e adensá-lo com uso de 
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vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos 

sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;  

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

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

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

•  Conferir o prumo da estrutura ao final da execução. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

6 MEMORIAL JADER 

6.1 MOVIMENTO DE TERRA 
6.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 
Será executada escavação manual, a fim de possibilitar a execução das 

fundações. Os serviços de escavação deverão obedecer, com precisão, a locação, 

devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensão. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao 

transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavações, seja qual 

for à distância e o volume considerado. 

Itens e suas Características 

• Servente: profissional que executa a escavação da vala com uso de 

equipamentos manuais. 

Execução 

• Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. 

• A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

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

 

6.1.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_04/2016 

O reaterro de cavas será processado até o restabelecimento dos níveis 

anteriores das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e 

deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e 

às fundações e bom acabamento da superfície. 

Insumos e suas Características 

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

interior da vala e auxilia o trabalho feito pelo equipamento. 

• Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo 

utilizado no reaterro da vala. 

Equipamentos 

• Compactador de solos pneumático tipo sapo até 35 kg tipo clozirone ou 

equivalente. 

Execução 

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

compactação mecanizada. 

• Reaterro da vala de acordo com o projeto de engenharia. 

• O reaterro deve atender às exigências da NR 18. 

Critério de medição e Pagamento 

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

6.2.1. LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, 
INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 

Itens e suas Características 

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

1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator 

água/cimento de 0,75. 

Execução 

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

lastro de brita. 

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 

conforme utilização ou previsto em projeto. 

• Nivelar a superfície final. 

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 em metro quadrado (m²) de serviço executado.  

6.2.2. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E 
= 18 MM. AF_12/2015 

Itens e suas características: 



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

GABINETE DA PREFEITA 
CNPJ 01.611.858/0001-55 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Olavo Bilac, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

E-mail: gabinete@prefeituradeplacas.com 
30 

• Chapa de madeira compensada plastificada para fôrma de concreto de 

2,44 x 1,22 m; e = 18 mm;  

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

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

fôrma;  

• Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, diâmetro 3 mm). 

Equipamentos: 

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

disco de diâmetro de 10” (250 mm). 

Execução: 

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

realizar o corte das chapas compensadas e peças de madeira não aparelhada; em 

obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, 

utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor 

mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;  

• Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do 

pilar;  

• Pregar a chapa compensada na grelha;  

• Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, 

conforme projeto de fabricação;  

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

Critério de medição e pagamento 

A medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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6.2.3. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

6.2.4. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Itens e suas características: 

• Peças de aço CA-50 com 8,0 e 10 mm de diâmetro, previamente 

cortadas e dobradas no canteiro.  

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

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.  

Execução: 

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

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

estrutural; 

• Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm 

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

projeto; 

• Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente 

risco de deslocamento durante a concretagem. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por quilograma (Kg) de serviço executado. 

 

6.2.5. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

Itens e suas Características 

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

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

correspondente. 

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

mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211 

• Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, 

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

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

com carregador. 

Equipamentos 

• Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, 

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

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

com carregador. 

Execução 

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

movimento; 

• Lançar o cimento conforme dosagem indicada; 

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

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização 

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

todos os materiais. 

Critério de medição 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
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6.2.6.  LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Equipamento 

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

ponteira de 45 mm, com mangote. 

Execução 

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

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

foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos 

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

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

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

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

cimento;  

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

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

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

decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base 

na Nota Fiscal / documento de entrega;  

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

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

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

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

sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;  

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

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

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

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

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

6.2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018. 

Execução: 

• Deverá ser aplicada em 2 (duas) demãos de tinta betuminosa, com auxílio de uma 

trincha, diferenciada sobre o revestimento impermeável. 

• Impermeabilizar é impedir a passagem da agua para dentro das edificações ou de 

dentro dos locais construídos para armazená-las. 

• Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de impermeabilização que variam de acordo 

com o tipo e finalidade das estruturas e também de acordo com a solicitação a que estão sujeitas 

estas estruturas. 

• Em condições especiais, onde não seja aconselhável o emprego dos sistemas 

relacionados, deve ser adotado outro mais adequado ao caso, com autorização prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 

• Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, 

recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados 

• Durante a execução dos serviços de impermeabilização, deve ser proibido o transito 

na área, bem como a passagem de equipamentos. 

• Os materiais empregados nas impermeabilizações devem armazenados em locais 

protegidos, secos e fechados. 

 

Critério de Medição e Pagamento 

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

6.3.1. FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO 
MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM 
PANOS DE FACHADA COM VARANDAS.  

Itens e suas características: 

• Formas manuseáveis para edificações com paredes de concreto, 

incluindo todos os componentes necessários para sua montagem e desmontagem 

(Exemplo: painel, conectores, espaçadores, cantoneiras, alinhadores, escoramento, 

suporte de andaimes, suporte de guarda-corpo, e todo o sistema de segurança, 

entre outros); 

• Desmoldante: produto a base de óleo vegetal que garante a não 

aderência do concreto à forma, adequado a superfícies metálicas e que não altera 

as características físicas e químicas do concreto. 

Execução: 

• Somente após o concreto atingir a resistência prevista no projeto, 

realizar a desenforma; 

• As formas retiradas devem ser limpas (retirada do material aderido ao 

molde), para, posteriormente serem reutilizadas; 

• Aplicar desmoldante em todas as faces da forma que ficam em contato 

com o concreto; 

• Antes de iniciar a montagem das formas, assegurar-se que a 

plataforma de trabalho esteja corretamente posicionada; 

• Executar a montagem das formas, conforme orientações do fabricante 

dos painéis e do projeto de formas, garantindo a correta espessura da parede, o 

travamento dos painéis e a estanqueidade das juntas; 

• Antes do fechamento/travamento dos painéis, assegurar-se que 

estejam instaladas, de acordo com os projetos complementares, as tubulações 

hidráulicas, eletrodutos e as caixinhas de elétrica fixadas; 

• Contraventar todas as paredes; 
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• Antes do lançamento do concreto, devem ser verificadas as dimensões 

e posicionamento das formas (nivelamento, prumo e alinhamento); 

• É importante salientar que o jogo de formas deve ter manutenção 

periódica, conforme orientação do fabricante. 

Critério de medição e pagamento 

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

 

6.3.2. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE 
ALUMINIO) 

6.3.3. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Itens e suas características: 

• Peças de aço CA-50 com 8,0 e 10,0 mm de diâmetro, previamente 

cortadas e dobradas no canteiro.  

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

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.  

Execução: 

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

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

estrutural; 

• Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm 

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

projeto; 

• Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente 

risco de deslocamento durante a concretagem. 
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Critério de medição e pagamento 

A medição será por quilograma (Kg) de serviço executado. 

 

6.3.4. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

Itens e suas Características 

• Cimento Portland composto CP II-32. 

• Areia média – areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 

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

correspondente. 

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

mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211 

• Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, 

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

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

com carregador. 

Equipamentos 

• Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, 

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

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

com carregador. 

Execução 

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

movimento; 

• Lançar o cimento conforme dosagem indicada; 
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• Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água; 

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização 

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

todos os materiais. 

Critério de medição 

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

6.3.5. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

Equipamento 

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

ponteira de 45 mm, com mangote. 

Execução 

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

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

foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos 

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

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

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

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

cimento;  

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

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

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

decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base 

na Nota Fiscal / documento de entrega;  
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• Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e 

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

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

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

sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;  

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

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

causar exsudação da pasta / segregação do material; 

•  Conferir o prumo da estrutura ao final da execução. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

6.4. PATAMAR 

6.4.1. CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 
INCLUSIVE LANCAMENTO (FUNDAÇÃO) 

Execução 

• Deverá ser feita uma leve camada de concreto magro em uma vala 

com 30 centímetros de largura e 40 cm de profundidade. 

• Se o terreno for inclinado, a vala deverá ser cortada em formato de 

degraus. Para isso, considera-se uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor 

de inclinação. 

• Em seguida, o fundo da vala deve ser amassado, de maneira que fique 

uniforme e bem compactado. Deverá ser cavado alguns piquetes (estacas) ao longo 

da extensão, que funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto 

fique uniforme e bem nivelado. 

• No fundo da vala, deverá ser lançada uma camada de cerca de 10 

centímetros de brita, as mesmas devem ser bem socadas para que penetrem na 

terra.  
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• Dar início a concretagem da fundação corrida, utilizando concreto com 

FCK=10 MPa. O concreto deverá ser bem adensado usando uma barra de aço ou 

vibrador. 

• Após um dia da finalização de concretagem da fundação, deve-se dar 

início à alvenaria. 

Critério de medição e Pagamento 

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

 

6.4.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

Itens e suas características: 

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

manual, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da 

junta de 10 mm;  

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

dimensões de 7,5x50cm;  

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

• Bloco cerâmico com furos na vertical de 9x19x19cm para alvenaria de 

vedação. 
 

Execução: 

• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica 

eletrossoldada) de acordo com as especificações do projeto e fixá-las com fincapino;  
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• Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento 

dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  

• Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de 

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

• Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

Critério de medição e pagamento 

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

 

6.4.3.  PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020 

Execução da base: 

• É importante que a camada base esteja bem regularizada e compactada 

conforme as condições de projeto. 

• Execução de forma de madeira: 

O próximo passo é a construção das formas de madeira na borda do piso a 

ser executado. A forma de madeira deve garantir o travamento e 

estanqueidade necessários para a concretagem. 

• O topo da forma deve coincidir com a superfície de rolamento do pavimento. 

• Concretagem: 

O concreto utilizado pode ser virado em obra ou o concreto usinado, com 

traço 1:3 (cimento e areia). A resistência característica à compressão adotada 

neste tipo de obra é 20 Mpa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias 

de idade. A espessura da camada de concreto pode variar conforme o tipo de 

utilização do piso, não ultrapassando o mínimo de 10cm. 
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• Para o bom acabamento superficial do piso o concreto deve passar pelos 

seguintes processos de acabamento: 

• Sarrafeamento imediatamente após a concretagem; 

• Rebaixamento de agregado com rolo rebaixador; 

• Desempeno do concreto com desempenadeira float, afim de garantir a 

homogeneização do concreto e abertura dos poros para receber os produtos que 

serão aplicados. 

Execução de juntas e aparo das bordas: 

Após isto, devem ser executadas todas as juntas de dilatação espaçadas de 

1m x 1m. 

Lavagem: 

Em seguida é realizada uma lavagem de todo o piso com jato de água de 

alta pressão, deixando uma superfície limpa e livre de qualquer poeira ou sujeira. 

 

 
Critério de medição e pagamento: 
 
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

6.4.4. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 

• Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para 

emboço/massa única e preparo mecânico com betoneira de 400 litros.  

• Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 

mm, malha 25 x 25 mm.  

Execução: 
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• Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica 

eletrossoldada, fixando-a com pinos.  

•  Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.  

• Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o 

excesso.  

• Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.  

• Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, 

pingadeiras e reforços: realizados antes, durante ou logo após a Execução do 

revestimento.  

Critério de Medição e Pagamento 

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

 

6.5. CHAPA METÁLICA DO MEMORIAL 

6.5.1.  LETREIRO EM CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 
MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Sua instalação se dará conforme orientação do artesão ou serralheiro que irá 

confeccionar a arte na chapa. 

Atentar para o manuseio, para que se evite danificar as peças. 

Cuidar para serviços nas proximidades dos objetos. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

7.1. PISO 

7.1.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

 

Itens e suas características: 

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias 

para execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e 

desempeno do concreto. 

• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas 

utilizadas para a concretagem dos passeios 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas 

atividades necessárias para execução do passeio. 

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

• Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto.  

Execução: 

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 

monta se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado; 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 

superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da 

pista com o concreto ainda fresco. 

• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cubico (m³) de serviço executado.  
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7.1.2. PISOTÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 
PREMOLDADO (16 UNIDADES) 

 As placas de piso tátil, direcional e alerta, deverão seguir à risca as 

normas para acessibilidade competentes (NBR 16537 2016). Para assim 

tornar possível a inclusão social dos portadores de necessidades sensoriais 

(ex: pessoas com deficiências visuais). 

As placas terão dimensões de 25 cm de largura, 25 cm de altura, 

espessura de 2 cm e uma área de 0,0625 m². As peças percorrerão toda a 

área de calçada, sendo corretamente distribuídas entre as áreas de 

necessidade do tipo alerta e do tipo continuo. 

Critério de Medição e pagamento 

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

 

7.2 PAISAGISMO 

7.2.1 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 
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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. 

 

7.2.2 TENTO DE TIJOLO MACIÇO APARENTE 

Itens e suas características 

• Tijolo cerâmico maciço de 6 x 12 x 24 cm; 

• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento 

de alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme 

composições auxiliares de argamassa. 

Execução 

• Para o preparo da argamassa deve-se adicionar um pouco da água na 

betoneira e ligá-la; 

• Lançar a areia, cal 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. 

• Assentar os tijolos maciços na diagonal, preenchendo todas as juntas 

com argamassa. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 
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7.2.3  LEITO DECORATIVO DE PEDRA SOLTA (PEDRA BRITADA N. 4 
(50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO) 

Deverá ser executado pedra filtrante com brita número 4 em torno do 

monumento em concreto, com o intuito de que as mesmas auxiliem no escoamento 

das águas pluviais. O serviço deverá ser executado por profissional habilitado, 

utilizando materiais e equipamentos adequados e de origem idônea. A área total do 

cascalho a ser executado será de 16,25m², com altura de 10cm, medidas estas 

definidas no projeto arquitetônico, prancha 02/03. 

Critério de medição e Pagamento 

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

 

7.2.4 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016 

Itens e suas características 

• Ajudante especializado: profissional que manipula a máquina extrusora 

e auxilia o pedreiro nas demais atividades.  

• Pedreiro: profissional que executa as atividades complementares para 

a execução das guias e sarjetas extrusadas, tais como: acabamento da guia, juntas 

de dilatação, etc.  

• Servente: profissional que auxilia o ajudante especializado e o pedreiro 

com as atividades para a execução das guias e sarjetas.  

• Concreto: material utilizado no equipamento e que dá o molde ao perfil 

da guia e/ou sarjeta acabada.  

• Argamassa: material utilizado para fazer o acabamento da superfície 

da guia e/ou sarjeta.  

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

• Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.  

Equipamentos 

• Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, 

potência 14cv. 

Execução 

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

e linha. 

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento 

em areia. 

• Execução das guias e sarjetas com máquina extrusora. 

• Execução das juntas de dilatação. 

• Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do 

concreto. 

 

Critério de medição e Pagamento 

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

 

5.2.5 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 

Itens e suas características 

• Arbusto sansão-do-campo ou equivalente da região. 

Execução  

• Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual; 
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• Em seguida o arbusto é posicionado no furo; 

• É feito o reaterro do furo com o solo local.  

Critério de medição e pagamento  

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

 

5.2.6 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 
MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 
AF_05/2018 

Itens e suas características 

• Árvore ornamental da espécie oiti, aroeira salsa, angico, ipê, jacarandá 

ou equivalente. 

Execução 

• Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual; 

• Em seguida a árvore ornamental é posicionada no furo; 

• É feito o reaterro do furo com o solo local.  

Critério de medição e pagamento  

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

8 EQUIPAMENTOS URBANOS 

8.1  LIXEIRA COM ESTRUTURA METALICA TIPO TELA MOEDA COM 
PILAR RETANGULAR DE CONCRETO 

Execução 

 Formas 

• A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, 

posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e conferências 
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com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros dispositivos; 

fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes; 

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

solidarizadas no gastalho; 

• Conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro 

metálico; 

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

toda a face interna da fôrma; 

• Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a 

quarta face da fôrma de pilar e realizar a fixação entre as gravatas, de modo a 

garantir as dimensões durante o lançamento d o concreto; 

• Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, 

introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; 

• Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no 

projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para 

suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; 

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

forma adequada para impedir o empenamento. 

 Armações 

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

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

estrutural; 

• Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm 

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

projeto; 

• Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente 

risco de deslocamento durante a concretagem. 

 Concreto 

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

movimento; 
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• Lançar o cimento conforme dosagem indicada; 

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

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização 

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

todos os materiais. 

 Cesto da lixeira 

A estrutura do cesto da lixeira será inteiramente em estrutura metálica, para 

isso serão utilizados tubo de aço preto sem costura, parafusos M16 em aço 

galvanizado, chapa de aço galvanizada, tela de arame ondulada e barra de ferro 

retangular. 

Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas 

emendas e cortes dos tubos, barras e chapas. 

Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar 

isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante 

(recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para 

receber tratamento anticorrosivo composto de zinco. 

As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de 

contato. 

Antes de aplicação da pintura esmalte alto brilho, toda superfície metálica 

deve estar completamente limpa, seca e desengraxada. 

Critério de medição e pagamento  

A medição será em unidade (Un.) de serviço executado. 
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8.2 BANCO COM ENCOSTO DE CONCRETO E ASSENTO REVESTIDO 
COM PORCELANATO TEXTURIZADO, IMITANDO MADEIRA. 

8.2.1 FUNDAÇÃO  

8.2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 
Será executada escavação manual, a fim de possibilitar a execução das 

fundações. Os serviços de escavação deverão obedecer, com precisão, a locação, 

devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensão. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao 

transporte para fora da obra de todo o material resultante das escavações, seja qual 

for à distância e o volume considerado. 

Itens e suas Características 

• Servente: profissional que executa a escavação da vala com uso de 

equipamentos manuais. 

Execução 

• Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. 

• A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

Critério de medição e Pagamento 

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

 

8.2.1.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 
Itens e suas Características 

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

largura de 30,0cm, fornecida em peças de 4m 
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• Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para 

fôrma; 

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

• Prego polido com cabeça 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diâmetro 

2,4mm); 

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

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água – desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel 

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

disco de diâmetro de 10” (250mm) 

Execução 

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

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

observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica 

calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico 

de ângulo, etc; 

• Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da 

sapata; 

• Pregar a tábua nas gravatas; 

• Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto 

de fabricação. 

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

• Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e 

pregá-las com prego de cabeça dupla. 

• Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno. 

• Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de 

pirâmide. 
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Critério de medição e Pagamento 

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

8.2.1.3 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE 
MAO INCLUSIVE LANCAMENTO 

Execução 

• Deverá ser feita uma leve camada de concreto magro em uma vala 

com 30 centímetros de largura e 40 cm de profundidade. 

• Se o terreno for inclinado, a vala deverá ser cortada em formato de 

degraus. Para isso, considera-se uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor 

de inclinação. 

• Em seguida, o fundo da vala deve ser amassado, de maneira que fique 

uniforme e bem compactado. Deverá ser cavado alguns piquetes (estacas) ao longo 

da extensão, que funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto 

fique uniforme e bem nivelado. 

• No fundo da vala, deverá ser lançada uma camada de cerca de 10 

centímetros de brita, as mesmas devem ser bem socadas para que penetrem na 

terra.  

• Dar início a concretagem da fundação corrida, utilizando concreto com 

FCK=10 MPa. O concreto deverá ser bem adensado usando uma barra de aço ou 

vibrador. 

• Após um dia da finalização de concretagem da fundação, deve-se dar 

início à alvenaria. 

Critério de medição e Pagamento 

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

8.2.2.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 

Itens e suas Características 

• Chapa de madeira compensada resinada para fôrma de concreto de 

2,20x 1,10 m; e = 17mm; 

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

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

fôrma; 

• Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48mm, diâmetro 3mm). 

Execução 

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

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

observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica 

calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico 

de ângulo, etc; 

• Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da 

sapata; 

• Pregar a tábua nas gravatas; 

• Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto 

de fabricação. 

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

• Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e 

pregá-las com prego de cabeça dupla. 

• Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno. 

• Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de 

pirâmide. 
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Critério de medição e Pagamento 

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

 

8.2.2.2 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Itens e suas Características 

• Cimento Portland composto CP II-32. 

• Areia média – areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 

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

correspondente. 

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

mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211 

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

motor elétrico trifásico, potência de 2 CV, sem carregador.  

Equipamentos 

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

motor elétrico trifásico, potência de 2 CV, sem carregador. 

Execução 

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

movimento; 

• Lançar o cimento conforme dosagem indicada; 

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

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização 

técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de 
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todos os materiais. 

Critério de medição 

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

 

8.2.2.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

8.2.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

8.2.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Itens e suas características: 

• Peças de aço CA-50 com 10,0 e 8,0 mm de diâmetro, e CA-60 com 5,0 

mm de diâmetro previamente cortadas e dobradas no canteiro. 

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

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.  

Execução: 

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

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

estrutural; 

• Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm 

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

projeto; 
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• Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente 

risco de deslocamento durante a concretagem. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por quilograma (Kg) de serviço executado. 

 

8.2.3 REVESTIMENTO DO ASSENTO 

8.2.3.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (REVESTIMENTO COM 
TEXTURA DE MADEIRA) 

Itens e suas Características 

• Placa cerâmica tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm;  

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

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

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

rejuntamento de placas cerâmicas.  

Execução 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma 

camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas 

cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as 

condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. 

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando 

pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada 

para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se 

espaçadores previamente gabaritados. 
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• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou 

borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 

• Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de medição e Pagamento 

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

 

9 DETALHES DO MONUMENTO 

9.1 ARTE EM HOMENAGEM AOS PIONEIROS COM IMAGEM E 
TEXTOS EM RELEVO, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA. 

Deverá ser realizado a fixação de arte em homenagem aos pioneiros com as 

imagens e textos em relevo, por mão de obra especializada, utilizando materiais e 

equipamentos adequados, de acordo com projeto arquitetônico. 

 

 
Figura 2: Arte em homenagem aos pioneiros 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (Un.) de serviço executado. 
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10 ILUMINAÇÃO 

10.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

Itens e suas características 

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

circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação). 

Execução 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; 

• Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras; 

• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Critério de medição e pagamento  

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

 

10.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - 
FORNECIMENTO ESTALAÇÃO. AF_04/2016 

Itens e suas características 

• Eletrodutos corrugados em PEAD, DN 50 MM (1 1/2”), instalados em 

circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de 

iluminação). 

Execução 
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• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto; 

• Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras; 

• As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.  

Critério de medição e Pagamento 

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

 

10.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

Itens e suas características 

• Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro 

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

• Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

Execução 

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

processo de passagem dos cabos; 

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

longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

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

inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 

extremidade; 

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

cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de medição e pagamento  

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 
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10.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

Itens e suas características 

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

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); 

• Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

Execução 

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

processo de passagem dos cabos; 

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

longos, recomenda-se a utilização de fita guia; 

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

inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 

extremidade; 

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

cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

Critério de medição e pagamento  

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

 

10.5 CAIXA EM ALVENARIA FECHADA COM GRADIL DE BARRA DE 
FERRO PARA REFLETOR DE LED DE 30W EMBUTIDO NO PISO. 

As caixas de concreto serão instaladas, para a condução e manutenção da 

fiação e proteção do refletor de LED de 30W, conforme projeto elétrico. 

Especificação dos materiais 
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Caixa de passagem 30x30cm – dimensão interna, executada “in loco” em 

alvenaria convencional, executadas em tijolos maciços assentados com argamassa 

de cimento e areia, com espessura total de 10cm, sendo 5cm em tijolos e os demais 

em chapisco, emboço e reboco.  

Com tampa em grade de barra de ferro e cantoneira nas bordas para o 

encaixe e vedação especifico para proteção dos refletores. No fundo da caixa será 

executado bloco de concreto para apoio do refletor evitando assim que tenha 

contato direto com o solo, e para evitar o acumulo de água na caixa de passagem 

será preparado um colchão de areia e brita para que a percolação do solo aconteça. 

Execução  

As áreas de localização das caixas devem ser escavadas, com dimensão no 

mínimo 5 cm superior para cada uma das faces, além da dimensão projetada da 

peça. As caixas de inspeção sanitárias, deverão ser executadas em tijolos maciços, 

num total de 5 cm (osso) e 5 cm rebocadas. Os tijolos serão assentados com 

argamassa de assentamento de cimento e areia 1:3 (cimento e areia). No 

assentamento as peças devem estar umedecidas. Após o período de secagem, 

superior a 24 horas, devem ser realizados os procedimentos de chapisco, emboço e 

reboco das alvenarias, que antes da aplicação devem estar umedecidas novamente 

com o auxílio de uma trincha. Internamente, deve possuir acabamento liso e fundo. 

Deverão ter tampas em grade de barra de ferro. 

Os materiais a serem utilizados devem ser de procedência idônea, e a mão-

de-obra de instalação deve possuir experiência comprovada neste tipo de 

instalação. O material recebido deve ser estocado em local protegido das 

intempéries, evitando eventuais contaminações ou misturas com resíduos 

impróprios. Cimentos devem estar protegidos da umidade e da exposição ao sol. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será em unidade (Un.) de serviço executado. 
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10.6  LUMINARIA LED DE EMBUTIR NO PISO DE 3 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

Itens e suas características: 

• Luminária LED retangular. 

Execução: 

• Encaixa-se a lâmpada aos soquetes da luminária;  

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

plafon;  

• Fixa-se a luminária ao piso através de parafusos. 

Critério de medição e pagamento 

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

10.7 POSTE DE ACO, DECORATIVO CURVO CÔNICO, COM DUAS 
LUMINARIA LED DE 100W. 

Execução 

Fundação 

• Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. 

• A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

• Lançar e espalhar o lastro de 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. 
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• Dar início a concretagem da fundação, utilizando concreto com 

FCK=10 MPa. O concreto deverá ser bem adensado usando uma barra de aço ou 

vibrador. 

 Cuidados complementares: 

• Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento 

devem ser recusados; 

Poste 

• O poste deve atender a norma NBR-14744, e executado de acordo 

com projeto elétrico, por profissionais habilitados. 

• Deve sofrer tratamento por galvanização a fogo, conforme norma NBR-

6323; 

• A fixação dos postes será através de flange com chumbadores a 

fundação; 

• Acabamento: galvanizado a fogo e a pedido, pintado na cor desejada, 

indicada pela fiscalização; 

• Deve ser instalada Luminária Led para iluminação pública, involucro 

em alumínio ou aço inox; 

• Deverá ser aplicada pintura esmalte, em cor definida em projeto, em 

duas demãos, inclusive proteção com zarcão. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (Un.) de serviço executado. 
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10.8  CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

A caixa será em alvenaria de tijolos maciços de dimensões 0,3X0,3X0,3 m 

assentados com argamassa de cimento, areia e cal. A tampa será de concreto 

armado com armação de aço CA-60 5,0mm. 

Itens e suas características 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, 

assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, 

colocar a tampa pré-moldada; 

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

• Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de 

lastro de brita no fundo da cava; 

• Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução da 

alvenaria da caixa; 

• Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e 

para o revestimento com reboco; 

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

• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: 

composição utilizada para execução da tampa da caixa. 

Execução 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção 

da cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

• Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada 

com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; 

• Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com 

chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; 

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 
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Critério de Medição e pagamento 

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

 

10.9 MURETA P/ QUADRO DE ENTRADA DE ENERGIA DE 
ALIMENTAÇÃO DOS CANTEIROS, COM QUADRO, DISJUNTORES, POSTE DE 
CONCRETO, CAIXA DE PASSAGEM E CABEAMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  

 Itens e suas características 

• Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com 

vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014_p 

• Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, 

com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014 

• Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 

25 mm. Af_06/2014 

• Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de 

contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm, 10 

utilizações. Af_07/2019          

• Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) 

preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 

• Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes 

e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou 

sobrado), utilizando aço ca-50 de 8.0 mm - montagem. Af_12/2015 

• Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de 
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casas. Af_06/2015 

• Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. 

Af_06/2015 

• Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos. Af_06/2015 

• Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de 

embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e 

instalação. Af_10/2020        

• Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - 

fornecimento e instalação. Af_10/2020. 

• Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de embutir, cabo 

de 16 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020_p 

• Poste de concreto circular, 300 kg, h = 9m (nbr 8451). 

Execução 

 Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de 

execução da obra:  

• Para a execução da alvenaria de vedação devem-se posicionar os 

dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do projeto 

e fixá-los com uso de resina epóxi. Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos 

de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 

posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da 

primeira fiada. Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos.  

• Para começar a chapiscar a alvenaria deve-se umedecer a base para 

evitar ressecamento da argamassa. Com a argamassa preparada conforme 
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especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando 

uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

• No emboço primeiro se reforça os encontros da estrutura com alvenaria 

com tela metálica eletrossoldada, fixando-a com pinos. Aplicar a argamassa com 

colher de pedreiro. Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o 

excesso. Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno. Detalhes 

construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: 

realizados antes, durante ou logo após a Execução do revestimento. 

• Os eletrodutos já devem estar instalados e então serão encaixados no 

quadro de medição. Em seguida faz-se a colocação do quadro no local definitivo. 

• Para o disjuntor termomagnético encaixa-se o terminal à extremidade 

do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o 

parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no polo. O 

parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

• Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o 

poste, considerando as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 

15688: 2012. Verifica-se o comprimento do trecho da instalação. Corta-se o 

comprimento necessário do rolo de cabo de cobre. Posiciona-se a cordoalha. Com 

auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo e o nível é verificado durante este 

procedimento. Executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, 

compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o nível do solo. 

 

Critério de medição e Pagamento 

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

11.1 Limpeza geral e entrega da obra 

 

A limpeza geral da obra busca a sua entrega em plenas condições de 

funcionamento, devendo estar livre e desimpedida de qualquer material em todo o 

seu perímetro, inclusive passeios públicos e terrenos eventualmente utilizados como 

canteiro. Tal serviço é independente de limpezas a serem efetuadas ao longo do 

desenvolvimento das etapas da obra e deverá ser alvo de inspeção e aprovação 

expressa por parte da FISCALIZAÇÃO. 

 

Critério de medição e Pagamento 

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

 

 

 

 

_____________________________________ 
Maruza Baptista 
Arquiteta e Urbanista 
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