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Obra: PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO EM TORNO DO LAGO E DRENAGEM 

BAIRRO CÍCERO PASSOS, PIRAPORA/MG. 

 

Local: Pirapora/MG. 

 

 

Descrição do Objeto: 

 

           O objeto em questão fundamenta-se na elaboração de projeto técnico para 

pavimentação com blocos sextavados de concreto (bloquete) com 8,0 cm de espessura e 

resistência mínima Fck=35mpa. E execução rede de recalque de águas pluviais, utilizando 

tubo corrugado PEAD, parede dupla de 400 mm, para transição de um lago a outro. 

 

Localização: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS: 

 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS  

        Próximo às áreas a serem pavimentadas será afixada uma placa de obra, conforme 

detalhadas em Planilha Orçamentária no padrão Governo. 

 

1.2. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 

Com uso de equipamentos de topografia, gerando nota de serviços, obedecendo a 

declividade do trecho, avaliando as normais, definindo a caixa de rua e localizando o meio-

fio, as sarjetas, passeios e rampas, de acordo com a NBR-13.133.  

Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação da referência de nível – 

RN - e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos pela PBH, 

devendo a SUPERVISÃO ser imediatamente avisada a respeito das divergências 

porventura encontradas. 

A CONTRATADA manterá, em perfeitas condições, as referências de nível e 

alinhamentos, permitindo a reconstituição ou aferição da locação em qualquer tempo 

durante o período de execução da obra;  

 

1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRAS ACIMA DE 

3.000.000,01 

Mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação no local onde deverão 

ser realizados os serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos 

necessários à execução dos mesmos. 

 

 



  

 

Desmobilização compreende a desmontagem do canteiro de obras e 

consequentemente a retirada do local de todo o efetivo, além dos equipamentos e materiais 

de propriedade exclusiva da Contratada, entregando a área das instalações devidamente 

limpa. 

Para a obra em questão, a mobilização e desmobilização deverão ser realizadas 

através de uma carreta prancha com capacidade de transporte de todos os equipamentos 

necessários para a execução do presente projeto, como terraplenagem, pavimentação, 

drenagem, construções e etc. que corresponde a um número considerável de maquinas e 

equipamentos. 

 

1.4. BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA 

TIPO-II, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 

HOMENS) 

Deverá ser construído barraco de obra com dimensões internas 25,41m² com 

fechamento em chapa de compensado resinado 2.5 cm de espessura, cobertura em telhas de 

fibrocimento de 6 mm com uma água e piso em madeira. Para função de depósito, 

ferramentaria. Com capacidade efetiva de 30 a 60 homens. 

 

2. TERRAPLENAGEM 

 

2.1. ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA 

(MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) 

         Os serviços de escavação serão levantados pelo volume, em metros cúbicos (m3).  

O levantamento deverá ser separado, observando-se o método de escavação (com trator e 

carregadeira).  

 

2.2. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERNORMAL) 

           Será efetuado pela área a ser regularizada e compactada em metros quadrados (m2) 

corrigindo imperfeições. O levantamento deverá ser separado, observando-se o método de 

compactação (manual ou mecânica) a ser definido pela planilha. 

 

 



  

 

          A regularização é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da 

via pública, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada deverá ser de no 

máximo 15  

cm. De maneira geral, consiste num conjunto de operações, tais como aeração, 

compactação, conformação etc., de forma que a camada atenda as condições de grade e 

seção transversal exigidas. Após a execução de cortes e adição de material necessário para 

atingir o greide de projeto, deverá ser feita uma escarificação na profundidade de 0,15m, 

seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. Os 

aterros, se existirem, além dos 0,20m máximos previstos, deverão ser executados de acordo 

com as Especificações de Terraplenagem do DER/MG. No caso de cortes em rocha, deverá 

ser prevista a remoção do material de enchimento existente, até a profundidade de 0,30m, e 

substituição por material de camada drenante apropriada 

           Os cortes serão executados rebaixando o terreno natural para chegarmos à grade de 

projeto, ou quando se trata de material de alta expansão, baixa capacidade de suporte ou 

ainda, solo orgânico. Os aterros são necessários para a complementação do corpo estradal, 

cuja implantação requer o depósito de material proveniente de cortes ou empréstimos de 

jazidas. A camada de regularização deverá estar perfeitamente compactada, sendo que o 

grau de compactação deverá ser de no mínimo 100% em relação a massa específica 

aparente seca máxima obtida na energia Proctor normal. Na execução do serviço deverão 

ser obedecidas as especificações DER-MG. 

 A regularização e/ ou compactação de terreno deverá ser realizada com a utilização de 

equipamentos manuais ou mecânicos, escolhidos em função da área e do tipo de solo a ser 

trabalhado. 

         Os solos coesivos (argilas plásticas) aceitarão melhor o adensamento pela pressão 

estática e pelo amassamento. Para os solos arenosos é mais indicada a vibração, pois 

obtêm-se com facilidade o escorregamento e a acomodação das partículas. 

        Os equipamentos a serem utilizados na execução desses serviços serão de 

responsabilidade da contratada. 

 

 

 

 

 



  

 

2.3. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (BOTA FORA) 

Resultará da quantidade de material escavado que não terá utilidade para a obra, 

este excedente será encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal. O 

transporte será por conta da contratada, e pago conforme previsto em planilha 

orçamentária. 

 

2.4. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (BASE) 

O Município, será responsável de fornecer a jazida quando a construção da Base for 

feita somente com material de cascalho, onde a contratada deverá extrair, transportar e 

aplicar o agrado para execução da base conforme projeto. 

 

2.5. BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO 

PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, 

CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO 

MATERIAL) 

 A execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de 

comportamento laterítico (arenoso) - (espessura máxima 20cm).  

        A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída 

no leito da estrada e a camada deverá ser espalhada de forma única. O espalhamento da 

camada deverá ser realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em áreas onde 

o distribuidor de agregados for inviável, será permitida a utilização de motoniveladora.  

         Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com 

equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressão e assegurar um grau de 

compactação uniforme, a camada deverá apresentar um teor de umidade constante e dentro 

da faixa especificada no projeto. Este procedimento será de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

 

 

 



  

 

2.6. CASCALHO DE CAVA 

O material será extraído de uma jazida indicada pela prefeitura, e transportado por 

conta da contratada. Será pago em metro cubico, conforme previsto em planilha. 

 

3. PAVIMENTAÇÃO EM SEXTAVADO 

 

3.1. EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 

35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM 

Execução de calçamento em bloquete, e=8cm, fck=35 Mpa, incluindo fornecimento 

transporte de todos os materiais, colchão de assentamento e = 6 cm. Os bloquetes deverão 

ser feitos no local da obra. Serão transportados até o local da obra por conta da 

CONTRATADA. 

A areia a ser utilizada no colchão de assentamento será areia lavada fornecida, 

transportado e aplicado pela contratada. Sobre o colchão de areia serão assentados os 

blocos sextavados de concreto fck 35,0 Mpa, (bloquetes) com 8,0 cm de espessura, de 

acordo com a NBR 7207/1982 e NBR 9781/1987. 

A contratada deverá apresentar os ensaios quando a resistência antes de aplicar na 

obra.   

 

4. MEIO FIO E SARJETA 

 

4.1. MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA 

(SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E 

ACERTO FAIXA 0,45M 

- As margens das ruas serão aplicadas meio-fio com sarjeta executado com 

extrusora, sendo que a sarjeta tem dimensão conforme projeto e planilha. 

- As margens dos canteiros serão aplicadas meio-fio e sarjeta em trecho reto 

executados com extrusora, suas dimensões deveram ser executadas conforme projeto e 

planilha. 

- Uma vez assentadas, as guias de concreto serão rejuntadas com argamassa de 

cimento e areia lavada no traço 1: 3. 

 



  

 

- Inserir juntas secas para dilatação das peças, com espaçamento de 5,00m, antes do 

endurecimento. 

 

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

5.1 GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, 

EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

- Será utilizado meio fio de travamento nas vias, com dimensões conforme projeto, 

servindo como viga/cordão de travamento no final de cada trecho do pavimento. 

 

Equipamento para compactação; 

 

- O equipamento para a compactação deve ser constituído por rolo pneumático  

- Pé de carneiro. O equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a 

mistura na densidade de projeto, enquanto esta se encontrar em condições de 

trabalhabilidade. 

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do início da 

execução do serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que, não 

será autorizada a sua utilização. 

 

Resumo dos equipamentos obrigatórios para execução da obra:  

- Caminhão Pipa; 

- Trator pneu traçado; 

- Grade com disco arado; 

- Rolo pé de carneiro; 

- Caminhão basculante; 

- Moto-niveladora; 

- Escavadeira; 

- Pá carregadeira. 

-  

 



  

 

Critério de Medição: 

Os serviços devem ser executados conforme a planilha orçamentária, projeto e o edital. Na 

ausência de especificações, estabelece-se o Caderno de Encargos da SUDECAP como 

válido. 

- O item referente a fornecimento e instalação de placa de obra será instalada em local 

indicado pela fiscalização, de acordo modelo do órgão financiador e será pago em m2 

conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria. 

- O item referente a serviços topográficos será pago conforme quantidade prevista na 

Planilha Orçamentaria. 

- O item referente a escavação mecânica de material 1a. categoria, será pago em m3 

conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria. 

- Os itens referentes aos transportes serão pagos conforme quantidade prevista na Planilha 

Orçamentaria. 

- O item referente a regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura será 

pago em m2 conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria. 

- O item referente a base será pago conforme quantidade prevista na Planilha. 

- O item referente a execução de calçamento em bloquete, será pago conforme quantidade 

prevista na Planilha. 

- O item referente ao guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em 

trecho reto com extrusora, será pago em metros conforme quantidade prevista na Planilha 

Orçamentaria. 

- O item referente ao assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

concreto pré-fabricado, com a finalidade de cordão de travamento, será pago em metros 

conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentaria. 

- As medições serão realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalização e a 

Contratada. 

- A entrega do Livro Diário de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a 

realização da medição, bem como a entrega dos ensaios dos materiais fornecidos e serviços 

realizados. 

- Nota: As medições serão realizadas por trecho totalmente finalizado. 

 

  

 



  

 

Passeio 

Primeiramente deverá ser executado aterro com cascalho cava na área em que será 

executada o passeio, até a medida de 8cm de altura, e posteriormente compactada com 

auxílio de placa vibratória, e em seguida será executado o passeio de concreto não armado, 

com espessura de 6m, será executado rampas acessíveis com piso podotátil, de concreto, 

com locação e detalhe conforme especificado em projeto arquitetônico  

 

O passeio será medido pelo volume, em metros cúbicos (m³) de passeio a ser executado em 

projeto. A adoção deste procedimento de execução será definida pelo SUPERVISOR DE 

PROJETOS e a SUPERVISÃO DA OBRA. O concreto executado terá FCK=20 MPA, 

traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), o preparo deve ser 

mecânico com betoneira 

 

Gradil 

Será executado o cercamento com gradil em volta do lago, o gradil terá altura de 2,43 

metros e será composto por fio de 5mm de espessura e será chumbado no chão. 

 

Portão 

Será colocado um portão de tubo de ferro diâmetro 1”1/2 para acesso de veículos, 6,0 m de 

comprimento e 2,20 m de altura. 

 

7. DRENAGEM RECALQUE 

Antes da execução dos serviços de pavimentação deverão ser executados os serviços de 

drenagem pluvial que devem estar de acordo com o projeto anexo. A drenagem pluvial 

compreende os serviços de escavação mecânica das valas, preparo do fundo de vala com 

largura menor que 1,5 m, lançamento de concreto para berço de rede tubular, assentamento 

dos tubos, reaterro das valas e construção das bocas de lobo. As valas deverão obedecer ao 

projeto no que se refere ao diâmetro dos tubos. Após a abertura das valas deverão ser 

lançados os tubos (DE= 400mm x 36,41mm) com declividade mínima de 0,5% sendo os 

mesmos aterrados com material cuja capacidade de suporte seja adequada ao fim a que se 

destina e apiloados em camadas sucessivas de 20,00 centímetros.  

 

 



  

 

A reposição da terra na vala será executada da seguinte forma: deverá ser colocado 

material de granulometria fina de cada lado dos tubos, o qual irá sendo cuidadosamente 

apiloado. Até a altura de 60,0 centímetros acima da tubulação é recomendado que a 

compactação seja feita nas laterais para evitar danos aos tubos. Para a perfeita 

compactação, o solo deverá estar na umidade ótima e ser executada em camadas de 20,0 

centímetros.  

A drenagem será executada conforme normas e especificações técnicas da ABNT 

Associação Brasileira de Normas técnicas, levando-se em consideração a bacia 

hidrográfica da região, bem como fatores climatológicos para a região designados em 

projeto 

A tubulação empregada será do tipo tubo de PEAD corrugado e terá o diâmetro interno 

400mm (SDR 11 – PN 12,5) de acordo com os projetos.  A bomba utilizada para recalque 

será do tipo KSB MEGANORM 200-200-250, em ferro fundido, vedação gaxeta, base, 

luva, protetor, motor elétrico WEG/W22 Premium, 75 cv, 1750 rpm, 220/760 v, IPW55, 60 

Hz. 

 

8 – BOCA DE LOBO E TUBULAÇÃO 

 

As caixas coletoras com boca-de-lobo, compreendem os serviços de escavação 

mecânica das valas, preparo do fundo de vala com largura menor que 1,5 m, 

lançamento de concreto para berço de rede tubular, assentamento dos tubos, reaterro 

das valas e construção das bocas de lobo, que deverão ser executadas com tijolos de 21 

furos ou blocos de concreto, formando parede com espessura de 10,0 centímetros. Deverão 

ser rebocadas internamente, tendo no fundo uma camada de 5,0 centímetros de brita Ø ¾” 

e camada de 10,0 centímetros em concreto armado traço 1:4. A gola de concreto de 

amarração terá 10,0 cm de altura pela espessura do tijolo, será de concreto armado, com 

barras de 1 ½” x 3/8” e cantoneira de 1 ½” x 3/16”. A boca-de-lobo será revestida 

internamente com massa única. As dimensões internas da boca-de-lobo serão de acordo 

com o projeto.  

Resumo dos materiais orçados:  

- Boca de lobo dupla (tipo b - concreto), quadro, grelha e cantoneira, inclusive 

escavação, reaterro e bota-fora; 

 



  

 

- Caixa para boca de lobo dupla retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 

dimensões internas: 0,6 x 2,2 x 1,2 m; 

 

Resumo dos equipamentos obrigatórios para execução da obra:  

- Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 

10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 HP) e 

descarga livre; 

- Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada; 

 

9. CASA DE ABRIGO 

 

9.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

Os serviços de escavação de valas serão levantados pelo volume geométrico da 

vala, em metros cúbicos (m3).  

Para o caso de fundações, o volume será calculado pelo projeto de forma das 

fundações, acrescentando-se 0,10 de cada lado e 0,05 m na cota de fundo da peça 

estrutural. 

 

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

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

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

previsto em projeto, do fundo da vala. A unidade de medida será em metro quadrado (m²) 

conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria. 

 

9.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme. Em áreas extensas ou sujeitas a 

grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto. Nivelar a 

superfície final. A unidade de medida será em metro cúbico (m³) conforme especificação 

de projeto e planilha orçamentaria. 

 

 



  

 

9.4. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (FUNDAÇÃO) 

Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas, mantendo-se as superfícies 

úmidas, mas não encharcadas. Salvo indicação em contrário, todos os cantos externos e 

bordos das superfícies aparentes das peças de concreto a serem moldadas deverão ser 

chanfrados, por meio da colocação de um “bite” de madeira. Esse “bite” deverá ter, em 

seção transversal, o formato de um triângulo retângulo isósceles, cujos lados iguais devem 

medir 2,00 cm. As uniões das tábuas, folhas de compensados ou chapas metálicas, deverão 

ser de topo e repousarão sobre vigas suportadas pelas peças de escoramento. Os encaixes 

das formas deverão ser construídos e aplicados de modo a permitir a sua retirada sem se 

danificar o concreto 

 

9.5. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas, mantendo-se as superfícies 

úmidas, mas não encharcadas. Salvo indicação em contrário, todos os cantos externos e 

bordos das superfícies aparentes das peças de concreto a serem moldadas deverão ser 

chanfrados, por meio da colocação de um “bite” de madeira. Esse “bite” deverá ter, em 

seção transversal, o formato de um triângulo retângulo isósceles, cujos lados iguais devem 

medir 2,00 cm. As uniões das tábuas, folhas de compensados ou chapas metálicas, deverão 

ser de topo e repousarão sobre vigas suportadas pelas peças de escoramento. Os encaixes 

das formas deverão ser construídos e aplicados de modo a permitir a sua retirada sem se 

danificar o concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

9.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 

A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os 

gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e conferências com trena metálica, 

esquadros de braços longos, nível lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com 

pregos de aço ou recursos equivalentes; Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando 

para que fiquem solidarizadas no gastalho; Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e 

ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico; Sobre a superfície limpa, aplicar 

desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; Após posicionamento 

das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de pilar e executar o 

travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de 

modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto; Conferir posicionamento, 

rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no 

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

projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as 

cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a desforma, fazer a limpeza das peças e 

armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento. A unidade de medida será 

em metro quadrado (m²) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria. 

 

9.7. CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 

O aço recebido na planta de produção deve atender às exigências das normas NBR 

7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aço utilizado), no mínimo em 

relação aos ensaios de: 

• tração e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado; 

• tensão a 1% de alongamento, tração e relaxação (se necessário), no caso de fios e 

cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratório ou 

fornecedor que comprovem o atendimento às exigências para todos os lotes entregues. 

 

 

 

 



  

 

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas 

características geométricas, e possuir mossas e saliências visíveis para melhorar a 

aderência das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a 

CONTRATADA, este último deve ter livre acesso aos locais em que as peças 

encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de 

inspecioná-las. A inspeção pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou através 

de inspetor credenciado. 

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem, 

ensaios e análise de resultados deverão ser realizados segundo as especificações contidas 

na norma NBR 7480 da ABNT, que irá propor a aceitação ou rejeição dos materiais 

disponibilizados pela CONTRATADA. É necessária a realização da amostragem dos 

materiais no próprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tração e 

dobramento, os quais já tiveram seus custos contemplados no BDI. 

Não é vedada a utilização de barras de aço soldada, desde que seja decidido pela 

SUPERVISÃO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns requisitos 

devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como: 

• Emendas admissíveis somente em aços CA-50 e diâmetros superiores a 12,5 mm; 

• Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que 

respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aço destinado a 

armaduras para concreto armado com emendas mecânicas ou por solda - Determinação de 

resistência à tração” e NBR 6118 – “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”; 

• utilizar soldas de topo ou por trespasse. 

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas 

(se estocadas) devem ter a identificação da peça ou elemento a que se destinam. O 

transporte do aço até o local de produção da peça deve ser realizado garantindo a não 

ocorrência de deformações e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se rupturas dos 

vínculos de posicionamento, conformação das armaduras (incluindo sua identificação) e 

posicionamento de elementos de ligação ou ancoragens (quando aplicável). 

 

 

 

 

 



  

 

9.8. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

O concreto será efetuado em metro cúbico (m³), a ser executado, com as seguintes 

características, FCK de 25 Mpa, traço de 1: 2,3: 2,7 sendo respectivamente, cimento, areia 

média e brita 1, através de preparo mecânico com betoneira de 400 litros.  

A SUPERVISÃO deverá realizar ainda as seguintes atividades especificas: 

• Atender as solicitações efetuadas pela CONTRATADA através do diário de 

obra, para liberação da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal 

liberação somente se dará se for solicitada em tempo hábil, para que sejam 

executadas as eventuais correções necessárias; 

• Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os 

alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das 

formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, 

eletrodutos, passagem de dutos e demais instalações. Tratando-se de uma peça 

ou componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as 

condições das formas são suficientes para garantir a textura do concreto indicada 

no projeto de arquitetura; 

• Não permitir que a posição de qualquer tipo de instalação ou canalização, que 

passe através de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em 

relação a indicada no projeto, sem a previa autorização da SUPERVISAO; 

• Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as 

recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a 

desforma e a cura do concreto. Especial cuidado deverá ser observado para o 

caso de peças em concreto aparente, evitando durante a operação de 

adensamento a ocorrência de falhas que possam comprometer a textura final; 

• Controlar com o auxílio de laboratório, a resistência do concreto utilizado e a 

qualidade do aço empregado, programando a realização dos ensaios necessários 

a comprovação das exigências do projeto, cujos relatórios de resultados deverão 

ser catalogados e arquivados; 

 

 



  

 

• Exigir o preparo das juntas de concretagem, conforme projeto de construção 

correspondente. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o 

plano de juntas, quando não indicado no projeto de arquitetura; 

• Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por 

exemplo: cantos externos, pilares, poços de elevadores e outros. 

 

9.9. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

Deverão ser impermeabilizadas com manta liquida de base asfáltica modificada 

com a adição de elastômeros diluídos em solvente orgânico, aplicado a frio. Dessa forma a 

membrana impermeabilizante asfáltica protegerá a estrutura contra a infiltração de água.  

Respeitados todas as etapas de cura e desforma, a superfície das vigas baldrame e 

sapatas devem estar limpas e livre de impurezas como poeira, terra, desmoldantes e restos 

das formas, pontas de armadura e qualquer outra impureza.  

O produto deverá ser aplicado sempre de forma contínua. Após a secagem da 

primeira camada é feita a SEGUNDA DEMÃO, respeitando sempre a secagem da primeira 

demão. Aplicando cuidadosamente em toda superfície para eliminar ao máximo o índice de 

vazios. 

  

9.10. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 

Os reaterros serão espalhados manualmente no interior das valas e compactados 

mecanicamente com compactador de solos de percussão (soquete) em camadas de 15 cm, 

só poderão dar continuidade aos serviços após a liberação da supervisão, para assegurar o 

perfeito recobrimento e o completo acabamento do serviço. Deverá umidificar o material 

para fechamento das valas. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

9.11. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, 

EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 

SEDS) 

Será executada uma alvenaria sobre as vigas baldrames em blocos de concreto 

cheios. Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as 

especificações do – 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. A unidade de medida será em metro quadrado (m²) conforme 

especificação de projeto e planilha orçamentaria. 

 

9.12. CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM 

COLHER, PREPARO MECÂNICO 

A alvenaria deverá ser umedecida para evitar ressecamento da argamassa, em 

seguida com a argamassa preparada in loco com traço 1:3 (CIMENTO E AREIA 

GROSSA) preparado manualmente, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, 

formando uma camada uniforme de espessura de 5 mm. A unidade de medida será em 

metro quadrado (m²) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria. 

 

9.13. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU 

CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014 

Taliscamento da base e Execução das mestras. Lançamento da argamassa com 

colher de pedreiro. Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 

Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso.  

 



  

 

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. A unidade 

de medida será em metro quadrado (m²) conforme especificação de projeto e planilha 

orçamentaria 

 

9.14. CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM 

A argamassa será produzida no traço 1:3 cimento e areia media úmida para contra 

piso, utilizando cimento PORTLAND CP II 32 conforme item e quantidades conforme 

especificações de projeto e planilha orçamentaria. A argamassa produzida não deve ser 

utilizada em prazo superior ao de início de pega do cimento, devendo ser descartada após 

este intervalo. O lançamento da argamassa deve ser efetuado cuidadosamente em toda área 

de modo evitando qualquer tipo de espaços vazios afim obterem o melhor adensamento da 

base, sendo então sarrafeada, processando-se o acabamento especificado. A unidade de 

medida será em metro quadrado (m²) conforme especificação de projeto e planilha 

orçamentaria 

 

9.15. LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E 

= 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M 

Se tratam das lajes que devem ser construídas conforme o projeto estrutural quanto à 

disposição e organização das peças. 

A laje deve ser composta por vigotas pré-moldadas e blocos cerâmicos. O nível inferior 

deve estar liberado para receber a carga proveniente do pavimento a concretar e deve estar 

devidamente escorado. 

Inicialmente são colocadas as vigotas seguindo o sentido indicado em projeto. Após a 

colocação das nervuras deve-se colocar os blocos. A laje deve ser escorada desde o início 

da concretagem e deve-se também aplicar a conta flecha especificada em projeto. Devem 

ser colocadas a armadura, as caixas das instalações elétricas, hidráulicas e eletrodutos. As 

extremidades das vigotas que serão introduzidas nas vigas ou cintas sobre alvenaria 

deverão ter o concreto removido de tal forma que as barras da armadura das vigotas que 

fiquem expostas e tenham assim aderência com o concreto da viga a ser lançada. 

 

 



  

 

9.16. ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

O item será levantado por metro cúbico de escoramento executado. A medição será 

efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na planilha orçamentária.  

O escoramento deve ser feito antes da colocação das vigas, apoiado em bases 

firmes, de preferência no contra piso e sob escoras, nunca deixar vãos com mais de 1,30 m 

sem linha de escora, respeitando sempre no vão central a contra flecha no máximo 3 cm e 

no mínimo 2 cm.  

Devem estar apoiadas sobre base firme para evitar que elas afundem na hora da 

concretagem e fixadas com calços e cunhas.  

As tábuas horizontais dos escoramentos devem ser niveladas pelo respaldo para 

vãos até 2 m, acima desta medida podem haver indicações de contra flecha, dadas pelo 

fabricante, que deverão ser seguidas.  

O escoramento deverá ser retirado em 21 dias após a concretagem. Se a laje possuir 

mais de uma linha de escora, precisa ser retirado primeiro as escoras próximas as vigas e 

por último as do centro da laje. Se for uma laje em balanço, retire primeiramente o 

escoramento da ponta do balanço. 

 

9.17. ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ DE CONCRETO 

(20X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO APARENTE, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 

A ligação entre os elementos vazados e parede deverá ser feita com argamassa. Os 

elementos vazados deverão ser assentados de tal forma que os furos não permitam a 

entrada das águas da chuva para o interior do espaço construído. Para assentamento do 

elemento vazado a argamassa deverá ser plástica, ter consistência para suportar o peso dos 

elementos vazados e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. O traço deverá ser 

determinado em função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial, 

recomenda-se a proporção 1:3 em volume, sendo uma parte de cimento e três partes de 

areia média. O traço deverá ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica 

da argamassa quanto a trabalhabilidade. 

 

 



  

 

9.18. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 

 

Para a aplicação do fundo selador toda a superfície deverá estar firme, seca, limpa, sem 

poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente 

preparadas para receber a demão. A ELIMINAÇÃO da poeira gerada pelo processo de 

lixamento deverá ser COMPLETA, tomando medidas especiais para impedir o 

levantamento do pó durante a realização dos trabalhos, até que todas as tintas sequem por 

inteiro. Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies 

metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. O selador deverá 

ser diluído conforme recomendações do fabricante com água potável e aplicado UMA 

DEMÃO. As pinturas deverão ser executadas de cima para baixo, e deverão ser evitados 

escorrimentos e salpicos da mesma, entretanto se não puderem ser evitados, deverão ser 

removidos ainda com a tinta fresca ou utilizando o removedor adequado para determinado 

tipo de tinta. Deve-se ficar atento aos respingos no chão uma vez que todas as porcelanas, 

bancadas existentes deverão ser cobertas, todavia em caso de impregnação de tinta nos 

mesmos, ao fim da pintura deverão ser removidos com material adequado seguindo 

recomendações do fabricante. A unidade de medida será em metro quadrado (m²) 

conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria. 

 

9.19. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 

Para a aplicação do fundo selador no teto toda a superfície deverá estar firme, seca, 

limpa, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e 

convenientemente preparadas para receber a demão. A ELIMINAÇÃO da poeira gerada 

pelo processo de lixamento deverá ser COMPLETA, tomando medidas especiais para 

impedir o levantamento do pó durante a realização dos trabalhos, até que todas as tintas 

sequem por inteiro. Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de 

superfícies metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. O 

selador deverá ser diluído conforme recomendações do fabricante com água potável, e 

aplicado UMA DEMÃO. Deve-se ficar atento aos respingos no chão uma vez que todas as 

porcelanas, bancadas e boxes dos vestiários deverão ser cobertos,  

 



  

 

todavia em caso de impregnação de tinta nos mesmos, ao fim da pintura deverão ser 

removidos com material adequado seguindo recomendações do fabricante. A unidade de 

medida será em metro quadrado (m²) conforme especificação de projeto e planilha 

orçamentaria. 

 

9.20. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Para a aplicação da tinta acrílica toda a superfície deverá estar firme, seca, limpa, 

sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e 

convenientemente preparadas para receber a demão. A ELIMINAÇÃO da poeira gerada 

pelo processo de lixamento deverá ser COMPLETA, tomando medidas especiais para 

impedir o levantamento do pó durante a realização dos trabalhos, até que todas as tintas 

sequem por inteiro. Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de 

superfícies metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. As 

pinturas deverão ser executadas de cima para baixo, e deverão ser evitados escorrimentos e 

salpicos da mesma, entretanto se não puderem ser evitados, deverão ser removidos ainda 

com a tinta fresca ou utilizando o removedor adequado para determinado tipo de tinta. 

Serão aplicadas DUAS DEMÃOS, cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a 

precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas 

entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de 

tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um 

intervalo mínimo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com 

recomendações do fabricante. Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, se 

as cores não estivem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as 

mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidade já preparadas de 

fabricas, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. O reboco 

não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, 

infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. O reboco em desagregação 

deverá ser removido e aplicado novo reboco. Manchas de gordura deverão ser eliminadas 

com uma solução de detergente e água, bem como mofos com uma solução de cândida e 

água, enxaguar e deixar secar. Os solventes a serem utilizados deverão estar de acordo com 

especificações e recomendações dos fabricantes das tintas. Superfícies ásperas deverão ser  

 



  

 

 

lixadas para obter bom acabamento. A unidade de medida será em metro quadrado 

(m²) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria. 

 

9.21. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Para a aplicação da tinta acrílica no teto toda a superfície deverá estar firme, seca, 

limpa, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e 

convenientemente preparadas para receber a demão. A ELIMINAÇÃO da poeira gerada 

pelo processo de lixamento deverá ser COMPLETA, tomando medidas especiais para 

impedir o levantamento do pó durante a realização dos trabalhos, até que todas as tintas 

sequem por inteiro. Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de 

superfícies metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. 

Deverão ser aplicadas DUAS DEMÃO, cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando 

a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 

horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo 

de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um 

intervalo mínimo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com 

recomendações do fabricante. Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, se 

as cores não estivem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as 

mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidade já preparadas de 

fabricas, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. O reboco 

não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, 

infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. O reboco em desagregação 

deverá ser removido e aplicado novo reboco. Manchas de gordura deverão ser eliminadas 

com uma solução de detergente e água, bem como mofos com uma solução de cândida e 

água, enxaguar e deixar secar. Os solventes a serem utilizados deverão estar de acordo com 

especificações e recomendações dos fabricantes das tintas. Superfícies ásperas deverão ser 

lixadas para obter bom acabamento. A unidade de medida será em metro quadrado (m²) 

conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria. 

 

 

 



  

 

9.22. PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019 

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a 

previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; Colocar calços de madeira para 

apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma 

não seja danificada; Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota 

da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; - Marcar com uma 

ponteira a posição dos furos na parede do vão; - Retirar a esquadria do vão e executar os 

furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; Retirar o 

pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de 

náilon; Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, 

repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; Aplicar o selante em 

toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. A 

unidade de medida será em metro quadrado (m²) conforme especificação de projeto e 

planilha orçamentaria. 

 

9.23. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES 

GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO 

Para a aplicação da tinta esmalte nas esquadrias metálicas toda a superfície deverá 

estar seca, limpa, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e 

convenientemente preparadas para receber a demão. A ELIMINAÇÃO do pó de ferro 

gerado pelo processo de lixamento deverá ser COMPLETA, tomando medidas especiais 

para impedir o levantamento do pó durante a realização dos trabalhos, até que todas as 

tintas sequem por inteiro. Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner neste 

caso por se tratar de superfícies metálicas. Deverão ser aplicadas DUAS DEMÃOS 

inclusive uma demão de fundo anticorrosivo, cada demão de tinta só poderá ser aplicada 

quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo 

de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para 

cada tipo de tinta. 

 

 

 



  

 

 Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, se as cores não estivem 

definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas.  

Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidade já preparadas de 

fabricas, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. Os solventes 

a serem utilizados deverão estar de acordo com especificações e recomendações dos 

fabricantes das tintas. Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento. 

A unidade de medida será em metro quadrado (m²) conforme especificação de projeto e 

planilha orçamentaria. 

 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

10.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Deverá ser observado o projeto, referente às instalações elétricas de toda edificação. 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA deverá conferir a 

discriminação constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo pedido de 

compra, que deverá estar de acordo com as especificações de materiais, equipamentos e 

serviços. Material ou equipamento que não atenda às condições do pedido de compra, 

deverá ser rejeitado. A inspeção visual para recebimento constitui-se, basicamente, do 

cumprimento das atividades descritas a seguir: 

• Conferência das quantidades e condições dos materiais, que devem estar em 

perfeito estado, pintados, sem trincas e amassamentos, embalados e outras; 

• As áreas de estoque devem ser em locais adequados de acordo com os tipos de 

materiais, sendo que, materiais sujeitos à oxidação, peças miúdas, fios, luminárias, 

reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros deverão estar em 

local abrigado. 

Eletrodutos 

É vedado o uso, como eletroduto, de produtos que não sejam expressamente 

apresentados e comercializados como tal. Em qualquer situação, os eletrodutos devem 

suportar as solicitações mecânicas, químicas, elétricas e térmicas a que forem submetidos 

nas condições da instalação. Nos eletrodutos só devem ser instalados condutores isolados, 

cabos unipolares ou cabos multipolares. Isso não exclui o uso de eletrodutos para proteção 

mecânica, por exemplo, de condutores de aterramento. 

 



  

 

Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas, não se admitindo 

emendas e derivações senão no interior das caixas. Condutores emendados ou cuja isolação  

tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material não devem ser 

enfiados em eletrodutos. 

Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto armado, os eletrodutos devem ser 

dispostos de modo a evitar sua deformação durante a concretagem. As caixas, bem como 

as bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas com vedações apropriadas que impeçam a 

entrada 

de argamassas ou nata de concreto durante a concretagem. As junções dos eletrodutos 

embutidos devem ser efetuadas com auxílio de acessórios estanques aos materiais de 

construção. Os eletrodutos só devem ser cortados perpendicularmente a seu eixo. Deve ser 

retirada toda rebarba suscetível de danificar a isolação dos condutores. 

Caixas 

Devem ser empregadas caixas: 

• Em todos os pontos da tubulação onde houver entrada ou saída de condutores; 

• Em todos os pontos de emenda ou de derivação de condutores; 

• Sempre que for necessário segmentar a tubulação. A localização das caixas deve ser de 

modo a garantir que elas sejam facilmente acessíveis. 

Materiais orçados: 

• Arruela em alumínio, com rosca, de 1” e ¾”; 

• Bucha em alumínio, com rosca, de 1” e ¾”; 

• Curva 135 graus, de PVC rígido roscável, de 1"; 

• Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2"; 

• Fita Isolante De Borracha Auto fusão; 

• Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² e 4 mm²; 

• Caixa de passagem em chapa de aço; 

• Relé Fotoelétrico; 

• Disjuntor monopolar tipo DIN; 

• Disjuntor monopolar termomagnético; 

• Dispositivo DPS classe II; 

 

 

 



  

 

• Disjuntor de proteção diferencial residual; 

• Eletroduto flexível corrugado; 

• Eletroduto de PVC rígido roscável de 1”, 1.1/2” e ¾”; 

• Luminária Led Refletor Retangular; 

• Poste de aço cônico; 

• Entrada de energia aérea; 

• Quadro de distribuição de energia; 

 

11. AQUISIÇÃO DE BOMBA 

 

11.1. Bomba KSB MEGANORM 200-200-250, motor elétrico WEG/W22 

Premium, 75 cv, 1750 rpm, 220/760v 

O item contempla fornecimento e instalação da bomba para recalque, do tipo KSB 

MEGANORM 200-200-250, em ferro fundido, vedação gaxeta, base, luva, protetor, motor 

elétrico WEG/W22 Premium, 75 cv, 1750 rpm, 220/760 v, IPW55, 60 Hz. 

 

12. RAMPA DE ACESSO AO LAGO 

 

12.1. ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. 

AF_05/2020 

Serão utilizadas estacas armadas apiloadas com diâmetro de 30 cm, e comprimento 

mínimo de 3 metros. Deverá ser respeitadas as profundidades mínimas de 3 metros e serão 

levemente armadas de acordo com as especificações. Em hipótese alguma poderão ser 

paralisados os serviços de concretagem no meio de uma estaca. 

 

12.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

Os serviços de escavação de valas serão levantados pelo volume geométrico da 

vala, em metros cúbicos (m3).  

 

 

 



  

 

Para o caso de fundações, o volume será calculado pelo projeto de forma das 

fundações, acrescentando-se 0,10 de cada lado e 0,05 m na cota de fundo da peça 

estrutural. 

 

12.3. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

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

previsto em projeto, do fundo da vala. A unidade de medida será em metro quadrado (m²) 

conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria. 

 

12.4. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017  

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme. Em áreas extensas ou sujeitas a 

grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto. Nivelar a 

superfície final. A unidade de medida será em metro cúbico (m³) conforme especificação 

de projeto e planilha orçamentaria. 

 

12.5. FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) 

Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas, mantendo-se as superfícies 

úmidas, mas não encharcadas. Salvo indicação em contrário, todos os cantos externos e 

bordos das superfícies aparentes das peças de concreto a serem moldadas deverão ser 

chanfrados, por meio da colocação de um “bite” de madeira. Esse “bite” deverá ter, em 

seção transversal, o formato de um triângulo retângulo isósceles, cujos lados iguais devem 

medir 2,00 cm. As uniões das tábuas, folhas de compensados ou chapas metálicas, deverão 

ser de topo e repousarão sobre vigas suportadas pelas peças de escoramento. Os encaixes 

das formas deverão ser construídos e aplicados de modo a permitir a sua retirada sem se 

danificar o concreto 

 

 

 

 

 



  

 

12.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 

A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os 

gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e conferências com trena metálica, 

esquadros de braços longos, nível lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com 

pregos de aço ou recursos equivalentes; Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando 

para que fiquem solidarizadas no gastalho; Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e 

ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico; Sobre a superfície limpa, aplicar 

desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; Após posicionamento 

das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de pilar e executar o 

travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de 

modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto; Conferir posicionamento, 

rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no 

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

projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as 

cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e 

armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento. A unidade de medida será 

em metro quadrado (m²) conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria. 

 

12.7. FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E 

SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 

Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas, mantendo-se as superfícies 

úmidas, mas não encharcadas. Salvo indicação em contrário, todos os cantos externos e 

bordos das superfícies aparentes das peças de concreto a serem moldadas deverão ser 

chanfrados, por meio da colocação de um “bite” de madeira. Esse “bite” deverá ter, em 

seção transversal, o formato de um triângulo retângulo isósceles, cujos lados iguais devem 

medir 2,00 cm. As uniões das tábuas, folhas de compensados ou chapas metálicas, deverão 

ser de topo e repousarão sobre vigas suportadas pelas peças de escoramento. Os encaixes 

das formas deverão ser construídos e aplicados de modo a permitir a sua retirada sem se 

danificar o concreto. 

 



  

 

12.8. CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

O concreto será efetuado em metro cúbico (m³), a ser executado, com as seguintes 

características, FCK de 30 Mpa, traço de 1: 2,1: 2,5 sendo respectivamente, cimento, areia 

média e brita 1, através de preparo mecânico com betoneira de 400 litros.  

A SUPERVISÃO deverá realizar ainda as seguintes atividades especificas: 

• Atender as solicitações efetuadas pela CONTRATADA através do diário de obra, 

para liberação da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal liberação somente se 

dará se for solicitada em tempo hábil, para que sejam executadas as eventuais correções 

necessárias; 

• Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os 

alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das formas e do 

cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras, eletrodutos, passagem de 

dutos e demais instalações. Tratando-se de uma peça ou componente de uma estrutura em 

concreto aparente, comprovar que as condições das formas são suficientes para garantir a 

textura do concreto indicada no projeto de arquitetura; 

• Não permitir que a posição de qualquer tipo de instalação ou canalização, que passe 

através de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em relação a indicada no 

projeto, sem a previa autorização da SUPERVISAO; 

• Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as 

recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a desforma e a 

cura do concreto. Especial cuidado deverá ser observado para o caso de peças em concreto 

aparente, evitando durante a operação de adensamento a ocorrência de falhas que possam 

comprometer a textura final; 

• Controlar com o auxílio de laboratório, a resistência do concreto utilizado e a 

qualidade do aço empregado, programando a realização dos ensaios necessários a 

comprovação das exigências do projeto, cujos relatórios de resultados deverão ser 

catalogados e arquivados; 

• Exigir o preparo das juntas de concretagem, conforme projeto de construção 

correspondente. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o plano de 

juntas, quando não indicado no projeto de arquitetura; 

 



  

 

• Verificar continuamente os prumos nos pontos principais da obra, como por 

exemplo: cantos externos, pilares, poços de elevadores e outros. 

 

12.9 a 12.11 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 

O aço recebido na planta de produção deve atender às exigências das normas NBR 

7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aço utilizado), no mínimo em 

relação aos ensaios de: 

• tração e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado; 

• tensão a 1% de alongamento, tração e relaxação (se necessário), no caso de fios e 

cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratório ou 

fornecedor que comprovem o atendimento às exigências para todos os lotes entregues. 

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características 

geométricas, e possuir mossas e saliências visíveis para melhorar a aderência das mesmas 

ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a CONTRATADA, este último 

deve ter livre acesso aos locais em que as peças encomendadas estejam sendo fabricadas 

examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de inspecioná-las. A inspeção pode ser efetuada 

diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado. 

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem, 

ensaios e análise de resultados deverão ser realizados segundo as especificações contidas 

na norma NBR 7480 da ABNT, que irá propor a aceitação ou rejeição dos materiais 

disponibilizados pela CONTRATADA. É necessária a realização da amostragem dos 

materiais no próprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tração e 

dobramento, os quais já tiveram seus custos contemplados no BDI. 

Não é vedada a utilização de barras de aço soldada, desde que seja decidido pela 

SUPERVISÃO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns requisitos 

devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como: 

• Emendas admissíveis somente em aços CA-50 e diâmetros superiores a 12,5 mm; 

• Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que respeite a 

todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aço destinado a armaduras para 

concreto armado com emendas mecânicas ou por solda - Determinação de resistência à 

tração” e NBR 6118 – “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”; 

• utilizar soldas de topo ou por trespasse. 

 



  

 

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas 

(se estocadas) devem ter a identificação da peça ou elemento a que se destinam. O 

transporte do aço até o local de produção da peça deve ser realizado garantindo a não 

ocorrência de deformações e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se rupturas dos 

vínculos de posicionamento, conformação das armaduras (incluindo sua identificação) e 

posicionamento de elementos de ligação ou ancoragens (quando aplicável). 

 

12.12. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 

Deverão ser impermeabilizadas com manta liquida de base asfáltica modificada 

com a adição de elastômeros diluídos em solvente orgânico, aplicado a frio. Dessa forma a 

membrana impermeabilizante asfáltica protegerá a estrutura contra a infiltração de água.  

Respeitados todas as etapas de cura e desforma, a superfície das vigas baldrame e 

sapatas devem estar limpas e livre de impurezas como poeira, terra, desmoldantes e restos 

das formas, pontas de armadura e qualquer outra impureza.  

O produto deverá ser aplicado sempre de forma contínua. Após a secagem da 

primeira camada é feita a SEGUNDA DEMÃO, respeitando sempre a secagem da primeira 

demão. Aplicando cuidadosamente em toda superfície para eliminar ao máximo o índice de 

vazios. 

 

12.13. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 

Os reaterros serão espalhados manualmente no interior das valas e compactados 

mecanicamente com compactador de solos de percussão (soquete) em camadas de 15 cm, 

só poderão dar continuidade aos serviços após a liberação da supervisão, para assegurar o 

perfeito recobrimento e o completo acabamento do serviço. Deverá umidificar o material 

para fechamento das valas. 

 

 

 

 

 

 



  

 

12.14. ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO 

Será executada uma alvenaria sobre as vigas baldrames em blocos de concreto. Posicionar 

os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com as especificações do – 

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. A 

unidade de medida será em metro quadrado (m²) conforme especificação de projeto e 

planilha orçamentaria. 

 

13. DRENAGEM AV BONIFÁCIO 

 

13.1. DRENAGEM 

  

Antes da execução dos serviços de pavimentação deverão ser executados os 

serviços de drenagem pluvial que devem estar de acordo com o projeto anexo. A drenagem 

pluvial compreende os serviços de escavação mecânica das valas (profundidade até 1,5 

m e maior que 1,5 m até 3,0 m), escoramento de vala (profundidade de 1,5 m até 4,5 

m), preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, 

lançamento de concreto para berço de rede tubular, assentamento dos tubos, reaterro 

das valas, construção das bocas de lobo e poços de visita. As valas deverão obedecer ao 

projeto no que se refere ao diâmetro dos tubos. Após a abertura das valas deverão ser 

lançados os tubos com declividade mínima de 0,5% sendo os mesmos aterrados com 

material cuja capacidade de suporte seja adequada ao fim a que se destina e apiloados em 

camadas sucessivas de 20,00 centímetros. 

O sentido normal das escavações será sempre de jusante para montante. A 

reposição da terra na vala será executada da seguinte forma: deverá ser colocado material 

de granulometria fina de cada lado dos tubos, o qual irá sendo cuidadosamente apiloado. 

Até a altura de 60,0 centímetros acima da tubulação é recomendado que a compactação 

seja feita nas laterais para evitar danos aos tubos.  

 



  

 

Para a perfeita compactação, o solo deverá estar na umidade ótima e ser executada 

em camadas de 20,0 centímetros. 

A drenagem será executada conforme normas e especificações técnicas da ABNT 

Associação Brasileira de Normas técnicas, levando-se em consideração a bacia 

hidrográfica da região, bem como fatores climatológicos para a região designados em 

projeto Boca de lobo 

As caixas coletoras com boca-de-lobo deverão ser executadas com tijolos de 21 furos ou 

blocos de concreto, formando parede com espessura de 10,0 centímetros. Deverão ser 

rebocadas internamente, tendo no fundo uma camada de 5,0 centímetros de brita Ø ¾” e 

camada de 10,0 centímetros em concreto armado traço 1:4. A gola de concreto de 

amarração terá 10,0 cm de altura pela espessura do tijolo, será de concreto armado, com 

barras de 1 ½” x 3/8” e cantoneira de 1 ½” x 3/16”. A boca-de-lobo será revestida 

internamente com massa única. As dimensões internas da boca-de-lobo serão de acordo 

com o projeto. 

 

Tubulação 

A tubulação empregada será do tipo tubular de concreto e terá o diâmetro interno de 

acordo com os projetos. Os tubos adotados são peças de 1,00 metro de comprimento, de 

concreto simples, classe CA-2, encaixe tipo macho fêmea e devem obedecer às exigências 

da ABNT. Tendo uma base de lastros de brita. O rejuntamento dos tubos de concreto 

deverá ser feito mediante utilização de argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

 

Poços de visita 

Os poços de visita serão construídos em alvenaria de bloco de concreto maciço com 

armação, assentados em argamassa de cimento e areia no traço 1:4 e revestimento em 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, terão a laje de fundo construída em concreto 

armado assentados sobre lastro de brita nº 1. 

A tampa será em concreto armado e deverá ter um furo excêntrico de diâmetro de 

60cm para o acesso de um homem a executar a limpeza e manutenção do poço de visita e 

da rede pluvial. 

Quando houver necessidade, a critério da fiscalização serão projetados poços de 

visita em concreto armado. 

 



  

 

Os poços de visita serão colocados em cada cruzamento de vias, onde haja mudança 

de diâmetro, mudança de declividade e nas mudanças de direção das redes. A distância de 

um poço ao outro nunca deve ultrapassar de 100,00 m. 

 

Resumo dos materiais orçados:  

- Boca de lobo dupla (tipo b - concreto), quadro, grelha e cantoneira, inclusive 

escavação, reaterro e bota-fora; 

- Caixa para boca de lobo dupla retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 

dimensões internas: 0,6 x 2,2 x 1,2 m; 

- Boca de lobo tripla combinada com grelha retangular, em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços com caixa para boca de lobo tripla retangular, em alvenaria com 

blocos de concreto; 

- Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de 

concreto; 

- Chaminé circular para poço de visita para drenagem, em concreto pré-moldado; 

- Tampão circular em ferro fundido para poço de visita; 

- Degrau de escada de marinheiro de ferro redondo de 7/8" engastado; 

- Caixa de drenagem de inspeção/passagem em alvenaria (60x60x100cm), 

revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa em grelha, 

inclusive escavação, reaterro e transporte e retirada do material escavado; 

 

Resumo dos equipamentos obrigatórios para execução da obra:  

- Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 

10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 HP) e 

descarga livre; 

- Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada; 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

14. PLACA DE SINALIZAÇÃO 

 

14.1. PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM 

PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM 

O item contempla fornecimento e instalação de placa de sinalização do lago como 

descrito em projeto arquitetônico. As placas serão em chapa de alumínio com pintura 

refletiva e espessura de 2mm. O critério de medição será por metro quadrado como 

apresentado em planilha orçamentaria.  

 

15. EXTRAVASOR 

 

15.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 

As valas deverão ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e 

impróprios para reaterro serão depositados em locais indicados pela fiscalização 

Características do equipamento: retroescavadeira sobre rodas; Retroescavadeira 

sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, caçamba da carregadeira 

com capacidade mínima de 1 m³ e caçamba do retro com capacidade de 0,26 m³. 

 

15.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

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

previsto em projeto, do fundo da vala. A unidade de medida será em metro quadrado (m²) 

conforme especificação de projeto e planilha orçamentaria. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

15.3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

Usar manilha de diâmetro 1000mm para a rede de drenagem, conforme indicação 

em projeto. O fundo da escavação será regularizado e limpo, independente do equipamento 

utilizado o trecho final da escavação e o fundo de vala serão regularizados. As manilhas 

serão assentadas e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.  

 

15.4. REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 

Os reaterros serão espalhados manualmente no interior das valas e compactados 

mecanicamente com compactador de solos de percussão (soquete) em camadas de 15 cm, 

só poderão dar continuidade aos serviços após a liberação da supervisão, para assegurar o 

perfeito recobrimento e o completo acabamento do serviço. Deverá umidificar o material 

para fechamento das valas. 

 

15.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Finalizado o processo de execução do reaterro e compactação. Com auxílio de Pá 

Carregadeira, realizar a carga, manobra e descarga do material excedente em caminhão 

basculante. 

 

15.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Define-se pelo transporte do material que não será utilizado para reaterro e 

compactação. Deve ser transportado por caminhões basculantes de 10m³. Este serviço será 

medido e pago por (m3xkm), sendo o volume equivalente aquele das escavações e cargas e 

a distância medida de acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 



  

 

16. REBAIXAMENTO DO LAGO 

 

16.1. ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA 

(MATERIAL DE 1ª CATEGORIA). 

Esse serviço consiste nas operações de remoção do material constituinte do terreno 

no processo de rebaixamento do lago. Foram considerados para este serviço os volumes 

que constam na memória de cálculo. 

16.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Finalizado o processo de rebaixamento do lago, o material escavado será utilizado 

para carregar o caminhão basculante com auxílio de Pá Carregadeira, posteriormente 

realizar a carga, manobra e descarga do material excedente em caminhão basculante 

 

16.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

Define-se pelo transporte do escavado no processo de rebaixamento do lago. Deve 

ser transportado por caminhões basculantes de 10m³. Este serviço será medido e pago por 

(m3xkm), sendo o volume equivalente aquele das escavações e cargas e a distância medida 

de acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

17. PLACA DE INAUGURAÇÃO 

 

17.1. PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM 

Item referente ao fornecimento e instalação de placa metálica de inauguração com 

dimensões de 40x60 centímetros. A unidade de medida será unidade conforme 

especificação de projeto e planilha orçamentaria. 

 

 

 

 

 



  

 

18. ESCAVAÇÃO DO LAGO CODEVASF 

 

18.1. ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA 

(MATERIAL DE 1ª CATEGORIA). 

Esse serviço consiste nas operações de remoção do material constituinte do terreno 

no processo de rebaixamento do lago. Foram considerados para este serviço os volumes 

que constam na memória de cálculo. 

 

18.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

Finalizado o processo de rebaixamento do lago, o material escavado será utilizado 

para carregar o caminhão basculante com auxílio de Pá Carregadeira, posteriormente 

realizar a carga, manobra e descarga do material excedente em caminhão basculante 

 

18.3.  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020 

Define-se pelo transporte do escavado no processo de rebaixamento do lago. Deve 

ser transportado por caminhões basculantes de 10m³. Este serviço será medido e pago por 

(m3xkm), sendo o volume equivalente aquele das escavações e cargas e a distância medida 

de acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

  

- Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços 

deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual; 

- Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter 

seus preços fixados mediante prévio acordo; 

- Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à 

execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização; 

-  



  

-  

- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas; 

- Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação 

de multa; 

- Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou 

fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato; 

- Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização e 

Assessoria Jurídica da Contratante; 

- Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação de 

um Técnico em Segurança do Trabalho; 

- Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras redigido 

em no mínimo 2 cópias; 

- Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o início da obra; 

- Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia autorização 

ambiental; 

- Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica; 

- Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e 

dos insumos até o local das obras e serviços; 

- Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo pela 

Contratante; 

- Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita 

execução das obras e serviços no prazo contratual; 

- Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 

vinculação empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à 

execução dos serviços objeto do contrato; 

- Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam 

sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua 

conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de 

execução das obras e serviços; 

 

 

 



  

 

- A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do 

serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 

8.666/93); 

- A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do 

contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, 

energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 

cobrados; 

- A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de 

identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa 

(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, número do contrato e 

Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971; 

- Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará 

de demolição; 

- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços; 

- Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's. 

 

Pirapora, maio/2022 
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LWAN MATHEUS COSTA SOUZA 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 255.542/D 
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