
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 

 

 

  

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOVO PARAÍSO NO MUNICIPIO DE 

PLACAS. 

 

 

 

 

 

PLACAS 

2021 



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 

2 

GENERALIDADES 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as condições 

que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de 

“CONSTRUIÇÃO DA PRAÇA NOVO PARAÍSO NO MUNICIPIO DE PLACAS.”, 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 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
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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 construção.   

• Quanto ao prazo de garantia das construções 

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

e segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

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

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. 
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• 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. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 
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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 

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

fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  
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• 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. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA COM ENCARREGADO GERAL 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

• 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. 

• Engenheiro Civil de Obra Junior 

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. 

 

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 (1,50 x 2,00 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, 
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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 

Critério de medição e pagamento 

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

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

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

orçamento. 
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2.2. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 4 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). 

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 
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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. 

2.3. 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 

12,00 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 descritos na planilha orçamentária. 

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; 
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• 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;  

• Instalação das esquadrias e Execução do forro. 

Critério de medição e Pagamento 

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

. 

3. MOVIMENTO DE TERRA 

3.1. ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, 

EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 

14 KM/H. AF_05/2020 

Itens e suas características: 

• Escavadeira hidráulica: potência de 111 HP e caçamba com 

capacidade de 0,8 m³. 

• Caminhão basculante: capacidade de 18 m³. 

• Servente: profissional responsável por apontar o número de caminhões 

carregados e orientar sua manobra. 

Execução 
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• Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica 

e depositá-lo diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a 

capacidade dele. 

• Continuar o mesmo procedimento para os demais caminhões 

basculantes até atingir a cota prevista de escavação. 

• Após serem carregados, os caminhões basculantes transportarão o 

material escavado ao aterro previsto para frente de trabalho e retornarão para serem 

novamente carregados. 

3.2. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

Os trabalhos de aterro para enchimento de piso serão executados com material 

de boa qualidade, sem detritos de material orgânico, em camadas com espessura de 

40 cm, adequadamente molhada e energicamente compactadas. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

 

4. PAVIMENTAÇÃO 

4.1. 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 

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme o projeto. 

• Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

Execução 
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- Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 

- Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e 

desempeno do concreto; 

- Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio 

de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda 

fresco. 

- Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e pagamento 

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

 

4.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 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 nas atividades necessárias 

para execução do passeio. 

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme o projeto. 

• Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto. 

• Tela de aço soldada: armadura de concreto. 
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• Lona plástica: separa a camada granular do concreto. 

Execução 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se 

as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se 

lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura. Finalizada a etapa 

anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 

concreto.  

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto 

ainda fresco. Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

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

RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. 

AF_06/2016 

Itens e suas características 

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

a 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 guia com o 

uso de fôrma, que define o perfil, através da extrusão. 

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

Execução 

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

e linha; 
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• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento 

em areia; 

• Execução das guias 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. 

 

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

CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 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 guia com o 

uso de fôrma, que define o perfil, através da extrusão. 

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

5.1. VEGETAÇÃO 

5.1.1. 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 formato 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. 
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Após plantar a grama, pulverize um pouco de terra em cima das folhas e 

rejunte as fissuras entre os tapetes com essa mesma terra. Utilize terra de boa 

qualidade, adubada e (livre de ervas daninhas). 

A irrigação deve ser realizada simultaneamente com o plantio da grama, ou 

seja, plante a grama durante o dia e irrigue sempre no final da tarde. Assim o 

gramado permanecerá úmido por mais tempo. Instale pontos de água no local do 

plantio para facilitar a irrigação na grama. Tanto durante a noite, como no período da 

manhã do dia seguinte. Importante, faça irrigação pelo menos durante os primeiros 

(trinta dias). 

Critério de Medição e Pagamento 

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

 

5.1.2. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 

MUDA MAIOR QUE 2,00M E MENOR OU IGUAL A 4,00M. 

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, após esta etapa é feito o reaterro do furo 
com o solo local. 

Critério de medição e pagamento  

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

 

5.1.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 

Itens e suas características 
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• Arbusto sansão-do-campo ou equivalente da região. 

Execução  

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

seguida o arbusto é posicionado no furo, após esta etapa é feito o reaterro do furo 

com o solo local.  

Critério de medição e pagamento  

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

5.2. LIXEIRAS 

5.2.1. FUNDAÇÃO 

5.2.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, 

condições para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, 

fundações, etc., conforme elementos do projeto. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para 

melhor assentamento das fundações e infraestruturas. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua 

origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser 

providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os 

serviços, ou causar danos à obra. 

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o 

escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade. 
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Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, 

instalação de caixas, fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou 

recém-construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo 

padrão do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer 

natureza. 

Será executado reaterro manual de vala com reaproveitamento do material 

escavado da vala. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

5.2.1.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 3 CM. AF_08/2017 

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro no 

fundo das valas com espessura de 3 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e 

o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. 

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser utilizado 

o traço de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado deverão ser 

encaminhados a Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o terreno e evitar 

a perda de água do concreto estrutural para o solo sobre o qual está assente. A 

execução dos elementos estruturais só poderá ser iniciada após cura do lastro de 

concreto. 

O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O 

lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios 

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.  

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

5.2.1.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para auxílio 

na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a não haver 

vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às 

dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das 

fôrmas. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 

vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento 

da fôrma e pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado 

interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

5.2.1.4. CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

AF_05/2021 

O concreto ciclópico refere-se à adição ao concreto convencional um 

volume de até 30% de pedra de mão, lavadas e saturadas, no local de aplicação do 

concreto. A espessura de envolvimento da pedra de mão pelo concreto deve ser de 

no mínimo 5,0 cm. 
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O concreto, onde as pedras de mão são adicionadas, deve possuir 

resistência característica a compressão mínima de 15 MPa, 30% em volume de 

pedra de mão e 70% de concreto. 

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

previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já 

iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas a 2,00 

metros. Nas peças com altura maiores que 3,00 metros, o lançamento do concreto 

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

de quedas maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou trombas. 

Começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm 

da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o 

comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para 

que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, 

introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche 

naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem 

melhores resultados. 

Nunca vibrar a armadura, para garantir a aderência entre o aço e o 

concreto. Da mesma forma, deve-se evitar vibrar as formas, para garantir sua 

integridade e possível reaproveitamento futuro. 

Para o acabamento, sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma 

régua de alumínio posicionada entre as taliscas e, desempenar com 

desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em 

seguida, deve-se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as 

taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com 

desempenadeira de madeira. 

Todo o processo deve estar de acordo com as seguintes Normas 

Técnicas: NBRNM67-Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do 
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tronco de cone; e NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção.  

Critério de Medição 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço. 

5.2.2. PILAR 

5.2.2.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para auxílio 

na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a não haver 

vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às 

dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das 

fôrmas. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 

vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento 

da fôrma e pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado 

interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

5.2.2.2. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 
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Itens e suas características 

• Concreto dosado em obra, classe de resistência C15, com brita 1, 

relação água/cimento igual a 0,75, preparo mecânico em betoneira de 400 litros; 

• Pedra de mão (também conhecida como pedra marroada ou rachão) – 

agregado graúdo com dimensões entre 76 e 250 mm e que atenda à norma ABNT 

NBR 7211; 

• Pedreiro: responsável por lançar e misturar os componentes; 

• Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Execução 

• Após verificação da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e 

moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar a 

primeira camada de concreto, com cerca de 20 cm de altura, com a utilização de 

jericas e caso especificado, promover adensamento com vibrador de agulha; 

• Incorporar a pedra de mão limpa e saturada de água à massa 

manualmente, guardando distâncias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra; 

• Lançar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 20 

cm acima do topo das pedras, e caso especificado, promover nova vibração; 

• Incorporar segunda camada de pedras de mão, e assim 

sucessivamente até atingir-se o topo da estrutura que estiver sendo moldada. 

              Critério de Medição 

               A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço. 

5.2.2.3. 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 



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 

25 

5.2.2.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para 

confecção de fundações: 

Armação aço CA-50, Ø 5,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação. 

Armação aço CA-50, Ø 10,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Armação aço CA-50, Ø 12,5 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Recomendação  

O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 

antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um 

plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as 

perdas.  

Procedimentos de execução 

 Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos, estirados e 

alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os desenhos do 

projeto estrutural.  

Armação 

 A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e 

lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada 

previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido Nº18. 
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Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as 

posições previstas no projeto estrutural. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em quilograma (kg) de serviço executado. 

5.2.2.5. CESTO DE LIXEIRA EM TELA MOEDA 

Será executado conforme projeto em estrutura metálica para confecção do cesto da 

lixeira. 

Serão utilizados: tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, parafuso m16 em 

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

retangular. 

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo 

ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra. 

Critério de medição e pagamento  

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

5.3. BANCOS 

5.3.1. FUNDAÇÃO 

5.3.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 

As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, 

condições para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, 

fundações, etc., conforme elementos do projeto. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para 

melhor assentamento das fundações e infraestruturas. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua 

origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser 
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providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os 

serviços, ou causar danos à obra. 

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o escoramento 

das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade. 

Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, 

instalação de caixas, fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou 

recém-construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo 

padrão do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer 

natureza. 

Será executado reaterro manual de vala com reaproveitamento do material 

escavado da vala. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

5.3.1.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 

DE 3 CM. AF_08/2017 

Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro no 

fundo das valas com espessura de 3 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e 

o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. 

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser utilizado 

o traço de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado deverão ser 

encaminhados a Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o terreno e evitar 

a perda de água do concreto estrutural para o solo sobre o qual está assente. A 

execução dos elementos estruturais só poderá ser iniciada após cura do lastro de 

concreto. 
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O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O 

lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios 

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.  

Critério de Medição e Pagamento 

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

 

5.3.1.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para auxílio 

na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a não haver 

vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às 

dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das 

fôrmas. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 

vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento 

da fôrma e pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado 

interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

5.3.1.4. CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

AF_05/2021 
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O concreto ciclópico refere-se à adição ao concreto convencional um volume 

de até 30% de pedra de mão, lavadas e saturadas, no local de aplicação do 

concreto. A espessura de envolvimento da pedra de mão pelo concreto deve ser de 

no mínimo 5,0 cm. 

O concreto, onde as pedras de mão são adicionadas, deve possuir 

resistência característica a compressão mínima de 15 MPa, 30% em volume de 

pedra de mão e 70% de concreto. 

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

previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já 

iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas a 2,00 

metros. Nas peças com altura maiores que 3,00 metros, o lançamento do concreto 

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

de quedas maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou trombas. 

Começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm 

da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o 

comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para 

que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, 

introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche 

naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem 

melhores resultados. 

Nunca vibrar a armadura, para garantir a aderência entre o aço e o 

concreto. Da mesma forma, deve-se evitar vibrar as formas, para garantir sua 

integridade e possível reaproveitamento futuro. 

Para o acabamento, sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma 

régua de alumínio posicionada entre as taliscas e, desempenar com 

desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em 

seguida, deve -se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as 
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taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com 

desempenadeira de madeira. 

Todo o processo deve estar de acordo com as seguintes Normas 

Técnicas: NBRNM67-Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do 

tronco de cone; e NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção.  

Critério de Medição 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço. 

5.3.2. ESTRUTURA 

5.3.2.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para auxílio 

na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a não haver 

vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às 

dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das 

fôrmas. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 

vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento 

da fôrma e pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado 

interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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5.3.2.2. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira. Em obediência ao projeto, observar perfeita 

marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para auxílio 

na montagem das fôrmas. As juntas deverão ser vedadas de maneira a não haver 

vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às 

dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das 

fôrmas. As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o 

vazamento da nata de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento 

da fôrma e pouco antes da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado 

interno. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

5.3.2.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

5.3.2.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para 

confecção de fundações: 
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Armação aço CA-50, Ø 5,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação. 

Armação aço CA-50, Ø 10,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

Recomendação  

O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, 

antes de iniciar o trabalho com ferros de outro diâmetro. Deverá ser preparado um 

plano de corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as 

perdas.  

Procedimentos de execução 

Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos, estirados e 

alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio, conforme os desenhos do 

projeto estrutural.  

Armação 

 A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e 

lajes, usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada 

previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido Nº18. 

Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as 

posições previstas no projeto estrutural. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em quilograma (kg) de serviço executado. 

5.3.2.5. 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 
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• Cimento Portland composto CP II-32; 

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

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presença de 

impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder previamente ao seu 

peneiramento, utilizar composição correspondente; 

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

mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211; 

• Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o 

equipamento e operá-lo; 

• Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Execução 

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

na betoneira, colocando-a em movimento; 

• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e 

mais 1/3 terço do volume de água; 

• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de 

areia e o restante da água; 

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou 

pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os 

materiais. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

5.3.2.6. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_12/2015 
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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. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

5.4.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, 

condições para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, 

fundações, etc., conforme elementos do projeto. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para 

melhor assentamento das fundações e infraestruturas. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua 

origem (chuva, vazamento de lençol freático, etc.), devendo para isso ser 

providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os 

serviços, ou causar danos à obra. 

Sempre que as condições do solo exigirem, será executado o 

escoramento das valas, a critério da CONTRATADA, e sob sua responsabilidade. 

Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, 

instalação de caixas, fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou 

recém-construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo 

padrão do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer 

natureza. 

Será executado reaterro manual de vala com reaproveitamento do material 

escavado da vala. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

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

EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 
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O concreto ciclópico refere-se à adição ao concreto convencional um volume 

de até 30% de pedra de mão, lavadas e saturadas, no local de aplicação do 

concreto. A espessura de envolvimento da pedra de mão pelo concreto deve ser de 

no mínimo 5,0 cm. 

O concreto, onde as pedras de mão são adicionadas, deve possuir 

resistência característica a compressão mínima de 15 MPa, 30% em volume de 

pedra de mão e 70% de concreto. 

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

previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já 

iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas a 2,00 

metros. Nas peças com altura maiores que 3,00 metros, o lançamento do concreto 

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

de quedas maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou trombas. 

Começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm 

da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o 

comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para 

que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, 

introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche 

naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem 

melhores resultados. 

Nunca vibrar a armadura, para garantir a aderência entre o aço e o 

concreto. Da mesma forma, deve-se evitar vibrar as formas, para garantir sua 

integridade e possível reaproveitamento futuro. 

Para o acabamento, sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma 

régua de alumínio posicionada entre as taliscas e, desempenar com 

desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em 

seguida, deve -se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as 
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taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com 

desempenadeira de madeira. 

Todo o processo deve estar de acordo com as seguintes Normas 

Técnicas: NBRNM67-Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do 

tronco de cone; e NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção.  

Critério de Medição 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado após conclusão do serviço. 

5.4.3. PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6X12CM 

MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 

O caramanchão deverá ser executado em peça de madeira não 

aparelhada 6x12cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região. 

Receberá pintura verniz incolor alquídico em madeira, uso interno com 2 

demãos. 

Critério de Medição 

              A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço. 

5.4.4. PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA6X16CM, EM 

MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO – 

BRUTA 

O caramanchão deverá ser executado em peça de madeira não 

aparelhada 6x16cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região. 
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Receberá pintura verniz incolor alquídico em madeira, uso interno com 2 

demãos. 

Critério de Medição 

              A medição será em metro linear (m) de serviço executado, o pagamento 

será efetuado após conclusão do serviço. 

5.5. PLAYGROUND 

5.5.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E 

DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 

Itens e suas características 

• Servente com encargos complementares: auxilia na execução da 

escavação, coordenando as manobras dos equipamentos; 

• Trator de esteiras: utilizado para escavação do solo; 

• Carga, manobra e descarga: composição auxiliar. 

Execução 

• Escolher o tipo de trator e a lâmina, considerando o tipo de trabalho e o 

material a ser movimentado; 

• Realizar o corte com a lâmina do trator; 

• O material cortado será posteriormente carregado com a pá 

carregadeira. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
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5.5.2. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AREIA FINA (INCLUSO 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE) 

Fornecimento e aplicação de areia fina incluindo a carga, descarga e transporte até 

o local de destino. O posicionamento e quantitativo estão representados no projeto e 

planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado, e o 

pagamento só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a 

realização do teste. 

5.5.3. CASINHA PARA PLAYGROUND 

Fornecimento e instalação de casinha em madeira para playground. O 

posicionamento e quantitativo estão representados no projeto e planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o pagamento só 

será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

5.6. ÁREA DE JOGOS 

5.6.1. MESA DE JOGOS COM BANCO DE CONCRETO 

Fornecimento e instalação de mesa de jogos com bancos de concreto. O 

posicionamento e quantitativos estão representados no projeto e planilha orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o pagamento só 

será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

5.7. CALÇAMENTO DO CANTEIRO EXISTENTE E PARADA DE ÔNIBUS 
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5.7.1. PARADA DE ONIBUS COM ESTRUTURA DE MADEIRA 

ROLIÇA DE LEI, ASSENTO E DETALHES DE ACABAMENTOS 

EM TORAS TRATADAS, PINTURA DE FUNDO TIPO 

IMUNIZANTE E ACABADA COM TINTA OLEO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Fornecimento e instalação de parada de ônibus com estrutura de madeira de 

lei. O posicionamento e quantitativo estão representados no projeto e planilha 

orçamentária. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (und) de serviço executado, e o pagamento só 

será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 

5.7.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, 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 nas atividades necessárias 

para execução do passeio. 

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme o projeto. 

• Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto. 
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• Tela de aço soldada: armadura de concreto. 

• Lona plástica: separa a camada granular do concreto. 

Execução 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se 

as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se 

lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de armadura. Finalizada a etapa 

anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 

concreto.  

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto 

ainda fresco. Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

5.7.3. GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM 

ALTURA. AF_06/2016 

Itens e suas características 

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

a 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 guia com o 

uso de fôrma, que define o perfil, através da extrusão. 

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

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

e linha; 

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento 

em areia; 

• Execução das guias 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. 

5.7.4. 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 formato de placas e tapetes, 

proporcionam maior facilidade na hora de plantar a grama. Caso tenha dificuldade, 

utilize uma linha de pedreiro para fazer o alinhamento dos tapetes e placas. 

Após plantar a grama, pulverize um pouco de terra em cima das folhas e 

rejunte as fissuras entre os tapetes com essa mesma terra. Utilize terra de boa 

qualidade, adubada e (livre de ervas daninhas). 

A irrigação deve ser realizada simultaneamente com o plantio da grama, ou 

seja, plante a grama durante o dia e irrigue sempre no final da tarde. Assim o 

gramado permanecerá úmido por mais tempo. Instale pontos de água no local do 

plantio para facilitar a irrigação na grama. Tanto durante a noite, como no período da 

manhã do dia seguinte. Importante, faça irrigação pelo menos durante os primeiros 

(trinta dias). 
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Critério de Medição e Pagamento 

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

 

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.1.1. POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO PARA 2 REFLETORES, 

5M DE ALTURA 

Fornecimento e instalação de postes de aço cônico continuo para 2 refletores, 5 

metros de altura. O posicionamento e quantitativo, estão representados no projeto e planilha 

orçamentária. Todos os postes deverão ser conforme as normas NBR e possuir certificação 

de produto. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em unidade (unid) de serviço executado, e o pagamento 

só será efetuado após a conclusão total do serviço instalado com a realização do 

teste. 
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Maruza Baptista 
Arquiteta e Urbanista 
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