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1

INFORMAÇÕES GERAIS
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE

Obra:

MEDICILÂNDIA-PA

Endereço:

ALCIDES

MEDICILÂNDIA

Valor:

R$ 1.897.211,13

SN°,

BAIRRO

6 meses

previsto:
Áreas

833,04 M²

Fechadas
Área

FEDERICE,

CENTRO

Município:

Tempo

total

construída
Coordenada
geográfica

2

AVENIDA

1.845,19 M²
LAT 3°26'38.65"S – LONG 52°53'22.25"O

APRESENTAÇÃO
O presente documento expõe as especificações técnicas para construção do mercado

municipal de Medicilândia. As dúvidas decorrentes de projetos ou da execução deverão ser
esclarecidas previamente com a equipe técnica da Prefeitura.
3

GENERALIDADES
Estas especificações têm como objetivo estabelecer normas e condições para a

execução dos serviços da obra de CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE
MEDICILÂNDIA-PA, compreendendo o fornecimento e aplicação de materiais, emprego de
mão de obra com leis sociais, utilização de equipamentos, pagamento de impostos e taxas, bem
como o custeio de todas as despesas necessárias à completa execução dos trabalhos pela
empresa CONTRATADA. Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:


Às normas e especificações constantes deste caderno e planilha de quantitativos;



À LEI Nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 (Licitações e Contratos Administrativos);



s normas da ABNT;
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O artigo dezesseis da Lei Federal n.º 5.194/66, que determina a colocação de Placa de
Obra, conforme a orientação do CREA;



Aos regulamentos, as especificações e as recomendações das empresas concessionárias
de água e energia elétrica e, também do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;



Às prescrições e recomendações dos fabricantes;



Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;



O Decreto 52.147 de 25/06/1963, que estabelece as Normas e Métodos de execução
para Obras e Edifícios Públicos;



As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E.
A empresa vencedora do Certame assinará o contrato, passando a ser denominada

CONTRATADA, e a PREFEITURA, responsável pela licitação e a contratação dos serviços,
passará a ser denominada CONTRATANTE, que a seu exclusivo critério, designará técnico
e/ou equipe técnica do quadro de servidores para exercer ampla, irrestrita e permanente
FISCALIZAÇÃO de todas as fases do referido contrato.
Fica obrigado às empresas interessadas na licitação, inspecionar em companhia de um
credenciado da PREFEITURA, o local onde a obra será executada antes de apresentarem suas
propostas, para que verifiquem a situação real dos serviços que serão realizados, observando
suas particularidades, bem como quanto ao abastecimento de energia elétrica e água.
Quando da apresentação das propostas, a empresa deverá apresentar Declaração de
que visitou ou o local, e tomou conhecimento de todas as informações e condições para
cumprimentos das obrigações da licitação necessárias à elaboração da proposta.
A CONTRATADA será responsável pelo Contrato de Seguro para Acidentes de
Trabalho e Danos a Terceiros, firmado entre a mesma e companhia idônea.
A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade
de tudo o que ela executar como serviço, visando sempre à boa execução da obra, de modo a
garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para o qual foi encomendada, e deverá
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apresentar TERMOS DE GARANTIA de todos os serviços executados, inclusive os de
terceiros.
4 DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES
Compete à CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificação e comparação, de
toda a documentação técnica fornecida e, ainda, providenciar os registros dos mesmos nos
órgãos competentes, quando determinado por lei. Em caso de dúvida na interpretação dos
elementos técnicos, as mesmas deverão ser dirimidas pela FISCALIZAÇÃO.
No caso de discrepância entre as cotas grafadas nos projetos arquitetônicos e suas
dimensões, prevalecerão às cotas grafadas;
Toda e qualquer modificação que se fizer necessária nos projetos fornecidos por
ocasião da fase de execução, inclusive nos detalhes e especificações, só deverá ser efetuada
após autorização da FISCALIZAÇÃO e, efetivada somente após autorização do FISCAL.
No caso de projeto contratado, somente após consulta ao autor do projeto em questão.
Para efeito de interpretação quanto a divergências entre as especificações e os
eventuais projetos, prevalecerão estes. Caso surjam dúvidas, caberá a FISCALIZAÇÃO
esclarecer.
No caso de omissão de algum serviço que porventura seja necessário e não conste
em nenhum documento técnico fornecido na licitação, tal necessidade deverá ser
comunicada por escrito à PREFEITURA para as providências cabíveis.
Com relação aos serviços referidos nestas Especificações Técnicas, quando não
ficar tudo completamente explicitado, e que sejam utilizadas as expressões “indicado”,
“definido”, “determinado” e “discriminado”, terão esclarecimentos nos anexos, quando
existirem, como Projetos, Detalhes, Croquis, Desenhos, Planilhas, Relatórios, Laudos, etc.,
ou conforme a FISCALIZAÇÃO.
A PLANILHA DE QUANTIDADES, parte integrante da documentação fornecida
pela PREFEITURA, servirá também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços,
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através das indicações de características, dimensões, unidades, quantidades e detalhes nela
contidas.
Os serviços, conforme suas quantidades e unidades, serão executados nos locais
indicados, de acordo com o Quadro de Ambientes, quando existir.
Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na
Planilha de quantidades, deverão ser considerados nas composições de custos dos mesmos.
Os serviços de caráter permanente, tais como: pronto socorro, limpeza,
equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na composição do BDI.
Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações, projetos e a
planilha de quantitativos prevalecerão os projetos e a planilha de quantitativos,
respectivamente. Em caso de surgirem dúvidas, caberá à FISCALIZAÇÃO esclarecer.
Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que, todos os casos de
caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendida a
alternativa “ou equivalente técnico”, a juízo da FISCALIZAÇÃO.
Os itens relacionados abaixo não serão objetos de medição e pagamento
separadamente, devendo os Proponentes diluir os respectivos custos em seus preços unitários,
quando da elaboração da Proposta:


Execução e manutenção dos caminhos de serviço e eventuais acessos, inclusive com
iluminação e sinalização dos locais de trabalho, caso aplicável;



Execução e manutenção permanente de desvios de tráfego, bem como da
correspondente sinalização preventiva;



Pagamento de eventuais “royalties” devidos à utilização das áreas de empréstimo e
jazidas, incluindo a total recuperação das mesmas, por meio de cobertura vegetal e
drenagem, conforme orientação da Contratante;
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Seguro contra riscos e danos de qualquer natureza;



Operação e manutenção de todas as instalações de serviços;



Fornecimento e a devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, incluídas
as eventuais perdas, danos, extravios, furtos e roubos;



Provimento de mão-de-obra especializada ou não, local ou não, direta e indireta, em
quantidade e qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem como as
respectivas despesas com assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com
alimentação, além dos custos com horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e
de periculosidade, e todas as demais obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias
afins, previstas em lei;



Os serviços topográficos para fins de locação das obras, bem como para fins de
delimitação de áreas para a medição e acompanhamento dos serviços, que inclui o
provimento de pessoal e equipamentos;



É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores,
por meio de bebedouro, sendo proibido o uso de copos coletivos;



Todas as áreas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e
limpeza, sendo dedetizadas preferencialmente a cada 6 (seis) meses;



Caberá à Contratada, ainda, providenciar, junto à Prefeitura Municipal de Medicilândia,
toda a documentação necessária ao pleno desenvolvimento dos serviços, inclusive
licenças ambientais das jazidas para a obtenção de materiais de construção e para a
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implantação do canteiro de obras, bem como para o início dos serviços, caso aplicável;


Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, a Contratante fará
uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção às Especificações Técnicas,
elementos de projeto e orientações emanadas pela fiscalização da Contratante, sem que
esse fato isente a Contratada de suas responsabilidades;



A Contratada deverá de imediato, tomar, às suas expensas, todas as providências
requeridas para os reparos e/ou correções que se fizerem necessários para que os
serviços estejam plenamente de acordo com as Especificações Técnicas, elementos de
projeto e demais orientações emanadas pela Contratante;



A Contratada deverá ter proteção contra os riscos de acidentes de seus empregados ou
de seus subcontratados, independentemente de transferência destes riscos a companhias
ou institutos seguradores;



Em caso de acidente no canteiro de obras, a Contratada deverá prestar socorro imediato
às vítimas, paralisando os serviços nas circunvizinhanças do local do acidente e, em
seguida, comunicar o fato a contratante;



Deverá ser mantido, preferencialmente na obra, um ou mais técnicos de segurança para
acompanhamento das atividades;



No que concerne ao presente Documento, todas as obrigações imputadas à Contratada
deverão ser estendidas também a seus eventuais subcontratados.

4.2

OCORRÊNCIA E CONTROLE
A CONTRATADA ficará obrigada a manter no canteiro da obra um LIVRO DE
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OCORRÊNCIAS destinado às anotações diárias sobre o andamento da mesma, assim como às
observações a serem feitas pela FISCALIZAÇÃO quando necessário, podendo também
pronunciar-se através de ofício ou memorando, devidamente anotados no livro.
A anotação registrada pela FISCALIZAÇÃO e não contestada pela CONTRATADA
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data da anotação, será considerada como aceita
pela CONTRATADA.
Deverá manter também uma pasta no canteiro da obra, contendo as especificações e a
relação dos itens discriminados nos orçamentos, com as devidas unidades e quantidades, além
de todos os projetos e detalhes fornecidos, e comunicações recebidas.
A CONTRATADA deverá providenciar recolhimento das ART´s ou RRT de todos os
projetos e de execução junto ao CREA/PA / CAU BR, encaminhando cópia das mesmas à
FISCALIZAÇÃO.
Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir, refazer os trabalhos rejeitados e retirar
do local todo o material que tenha sido impugnado pelo Fiscal, logo após o recebimento da
Ordem de Serviço correspondente e dentro do prazo que será devidamente registrado no Livro
de Ocorrências, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses serviços.
4.3

AS BUILT
A CONTRATADA deverá elaborar os projetos “As Built”, o que implica em uma

sistematização de procedimentos, durante a execução de uma obra, com a identificação das
alterações ocorridas e o fiel e tempestivo registro nos projetos correspondentes, retratando as
características efetivamente implantadas, em comparação às inicialmente projetadas, inclusive
aqueles referentes à locação.
A identificação e documentação das alterações observadas visam à atualização do
projeto executivo, compatibilizando-o com a obra executada e servindo como apoio às futuras
obras complementares ou modificações que se fizerem necessárias. Em função de dados e
informações da situação “como construída” será possível também estimar a vida útil futura de
vários componentes da infraestrutura, a partir do desenvolvimento de novos modelos de
previsão de desempenho ou calibração dos modelos existentes.
Ressalta-se que as mudanças necessárias deverão ser atestadas e autorizadas pela
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FISCALIZAÇÃO. Juntamente com os projetos “as built”, deverão ser apresentados todos os
documentos que se fizerem necessários para justificar as alterações, tais como memoriais,
plantas, croquis, desenhos, detalhes, relatórios, etc., sendo o “as built” um dos requisitos para
emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
4.4

MATERIAIS A EMPREGAR
O emprego de qualquer material estará sujeito à FISCALIZAÇÃO, que decidirá sobre

a utilização do mesmo. Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela
FISCALIZAÇÃO, antes da sua aplicação.
Os materiais e equipamentos deverão ser de primeira qualidade e obedecerão às
prescrições das especificações da ABNT, entendendo-se como sendo de primeira qualidade de
um mesmo produto, a gradação de qualidade superior.
A citação de quaisquer marcas sejam elas de materiais, metais, tintas, aparelhos ou
produtos visam somente caracterizá-los, devendo sua interpretação corresponder a materiais
“RIGOROSAMENTE EQUIVALENTES" inclusive nas tonalidades de tintas, pois a cor varia
de acordo com o fabricante.
Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos
fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e às ferramentas apropriadas
a empregar. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade,
com certificação de fabricação ISO 9000, inteiramente fornecidos pela CONTRATADA e
devem satisfazer rigorosamente às presentes especificações.
Poderão ser solicitados pela FISCALIZAÇÃO, a qualquer momento durante a
execução da obra, ensaios de materiais, de acordo com as Normas Brasileiras (ABNT), caso
haja alguma suspeita sobre o desempenho do material que está sendo aplicado na obra. Os
custos destes ensaios serão arcados pela CONTRATADA, não sendo previstos em planilha.
As

amostras

de

materiais

aprovadas

pela

FISCALIZAÇÃO,

depois

de

convenientemente autenticadas por esta e pela CONTRATADA, deverão ser cuidadosamente
conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facilitar, a qualquer tempo,
a verificação de sua perfeita compatibilidade com materiais fornecidos ou já empregados.
Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado
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por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará por escrito à FISCALIZAÇÃO, a
proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento
comparativo, sendo que sua aprovação só poderá ser efetivada quando a CONTRATADA:


Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o CONTRATANTE;



Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em substituição ao
especificado, compreendendo, como peça fundamental, o laudo de exame comparativo
dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, a critério do
CONTRATANTE.
A substituição supracitada somente será efetuada mediante expressa autorização por

escrito da FISCALIZAÇÃO.
Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não
satisfaçam a estas especificações. A CONTRATADA será obrigada a mandar retirar qualquer
material impugnado pelo Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado. Caso o material seja
aplicado sem aprovação da FISCALIZAÇÃO este fato deverá ser devidamente registrado no
Livro de Ocorrências.
Nestas Especificações Técnicas, toda madeira que for citada como “de primeira
categoria”, também deverá ser: da espécie indicada, sem empenamento, imune a cupim e a
punilha, e a outras pragas, maciça, seca, isenta de carunchos, brocas, nós, fendas ou outras
imperfeições que comprometam sua resistência, durabilidade e aparência.
A madeira de primeira categoria que for mencionada, e que tenha função estrutural ou
portante, incluindo a de fundação, deverá ser da classe de resistência C60, conforme o
especificado nos itens 9.6 e 5.3.5 da Norma Brasileira NBR 7190, com o valor mínimo de
resistência característica à compressão fck = 60Mpa.
Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir, refazer os trabalhos rejeitados e retirar
do local todo o material que tenha sido impugnado pelo Fiscal, logo após o recebimento da
Ordem de Serviço correspondente e dentro do prazo que será devidamente registrado no Livro
de Ocorrências, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses serviços.
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4.5

FISCALIZAÇÃO
A FISCALIZAÇÃO será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela

prefeitura.
Durante a execução da obra a CONTRATADA deverá acatar todas as instruções e
determinações da FISCALIZAÇÃO, ressalvadas as possíveis alterações de preços e prazos.
Compete à FISCALIZAÇÃO, junto à empreiteira, em caso de inexistência ou omissão
de projetos, fazer a indicação e proceder às definições necessárias para a execução dos serviços,
como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc.
Qualquer modificação que se fizer necessária, durante a execução da obra, deverá ser
previamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA ficará obrigada a executar
no livro de ocorrências as anotações diárias sobre o andamento da obra, bem assim o registro
de observações feitas pela FISCALIZAÇÃO e as correspondências recebidas.
Cabe ao FISCAL e/ou Equipe de FISCALIZAÇÃO verificar o andamento dos serviços
contratados obedecendo rigorosamente aos projetos e às suas especificações. Serão impugnados
todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais. O pagamento dos serviços
deverá obedecer ao Cronograma físico-financeiro da CONTRATADA, devidamente
executados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, mediante a comprovação da execução das
etapas da obra.
Compete ao Fiscal verificar o andamento dos serviços, e elaborar relatórios e outros
elementos informativos.
O responsável pela FISCALIZAÇÃO respeitará rigorosamente toda a documentação
técnica relativa aos serviços, devendo a PREFEITURA ser consultada quando da necessidade
de qualquer modificação.
A FISCALIZAÇÃO deverá realizar, além das atividades acima, as seguintes
atividades específicas:


Verificar se todas as caixas de passagem e de inspeção, ralos e canalizações foram
corretamente executadas e testadas, antes da execução dos lastros de concreto;
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Verificar, como auxílio de ensaios específicos, quando necessário, se a qualidade e a
uniformidade das peças a serem aplicadas satisfazem às especificações técnicas e se
durante a aplicação são também observadas as recomendações do fabricante;



Acompanhar a execução dos trabalhos, observando principalmente os aspectos
relacionados com o nivelamento do piso e o seu caimento na direção das captações de
água, como grelhas, ralos, valetas etc.



Observar os cuidados recomendados para a limpeza final, e se é respeitado o período
mínimo, durante o qual não é permitida a utilização do local;

4.6



Verificar se as superfícies preparadas para receber os pisos estão limpas.



Verificar a existência de juntas de dilatação em número e quantidade suficientes, quando
necessário.
COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO
A CONTRATADA ficará obrigada a manter no canteiro da obra um LIVRO DE

OCORRÊNCIAS destinado às anotações diárias sobre o andamento da mesma, assim como às
observações a serem feitas pela FISCALIZAÇÃO quando necessário, podendo também
pronunciar-se através de ofício ou memorando, devidamente anotados no livro.
A anotação registrada pela FISCALIZAÇÃO e não contestada pela CONTRATADA
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data da anotação, será considerada como aceita
pela CONTRATADA.
Deverá manter também uma pasta no canteiro da obra, contendo as especificações e a
relação dos itens discriminados nos orçamentos, com as devidas unidades e quantidades, além
de todos os projetos e detalhes fornecidos, e comunicações recebidas
Toda comunicação, e toda solicitação deverão ser registradas no Livro Diário, e
quando necessário através de Ofício ou Memorando.
4.7

PRONTO SOCORRO
Caberá à CONTRATADA a responsabilidade referente à adoção de medidas de
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segurança para eventuais acidentes ocorridos no canteiro da obra.
4.8

ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para

execução da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da Legislação
Trabalhista, Previdenciária e Civil, para o seu pessoal.
A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas.
A CONTRATADA será responsável integralmente para com a obra nos termos do
Código Civil Brasileiro. A atuação da FISCALIZAÇÃO na obra não diminui nem elide a
responsabilidade da CONTRATADA.
Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá:
1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU (entrada e recolhimento) Anotações e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica (ART´s e/ou RRT´s) referentes aos projetos, à
execução e à FISCALIZAÇÃO, objetos do contrato e serviços pertinentes, nos termos
da Lei n.º 6496/77;
2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos serviços objetos do contrato;
3. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos
serviços;
4. Efetuar todas as despesas relativas à Execução de Obras perante os Órgãos Públicos
Federais, Municipais e Estaduais competentes, às Concessionárias de Energia Elétrica,
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de Telefonia, de Abastecimento de água, bem como as despesas relativas ao Habite-se
do prédio.
O prazo máximo para emissão e apresentação à FISCALIZAÇÃO do Alvará de
Licença da Prefeitura Municipal, do local da obra, será de 30 (trinta) dias contados a partir da
entrega da ordem de serviço, sem o qual não será efetivada a 1ª (primeira) medição do contrato.
A vigilância da obra e guarda dos materiais a ela aplicados será ininterrupta e por conta
da CONTRATADA até o seu efetivo recebimento em definitivo.
A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, por ocasião conclusão da
obra, todas as Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes à aquisição de
equipamentos, máquinas e aparelhos, bem assim, acessórios, chaves, “hard locks” e demais
elementos que integrem o conjunto da obra.
A CONTRATADA deverá manter, na direção dos serviços um profissional seu com
conhecimentos técnicos que permitam a execução dos mesmos com perfeição.
A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência, à FISCALIZAÇÃO, o nome
do responsável técnico pelos serviços, com suas prerrogativas profissionais.
A FISCALIZAÇÃO fica no direito de exigir a substituição de todo e qualquer
profissional em atividade no local, no decorrer dos serviços, caso o mesmo não demonstre
suficiente perícia nos trabalhos, ou disposição em executar as ordens da FISCALIZAÇÃO.
Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá ser especializada, oportunidade em que
será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados a cada
caso, visando a melhor segurança de todos. Além do uso de crachás de identificação, desde que
não atrapalhem os seus desempenhos, nem coloquem em risco os seus usuários.
4.9
DA LIBERAÇÃO DAS MEDIÇÕES E DO TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO DE OBRA:
A liberação da Primeira Medição está condicionada a apresentação da seguinte
documentação:
•

ART´s e/ou RRT´s de execução, projetos e FISCALIZAÇÃO;

•

Alvará de Licença da Prefeitura Municipal do local da obra.
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A liberação da Última Medição, da Caução e da Emissão do Termo de Recebimento
Definitivo de Obra está condicionada a apresentação dos seguintes elementos:
•

“As built” de todos os projetos gravados em mídia (arquivo em AutoCad);

•

Notas Fiscais, Certificados de Garantia e documentos referentes à aquisição de

equipamentos, máquinas e aparelhos;

4.10

•

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros quando aplicável (AVCB);

•

Habite-se do prédio.

LIMPEZA
Permanentemente deverá ser executada a limpeza do local dos serviços, para evitar a

acumulação de restos de materiais no canteiro, bem como, periodicamente, todo o entulho
proveniente da limpeza deve ser removido para fora do canteiro, e colocado em local
conveniente.
4.11

EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS
Compete à CONTRATADA providenciar todos os equipamentos, andaimes,

maquinários e ferramentas, necessários ao bom andamento e execução dos serviços, até a sua
conclusão.
Quando houver necessidade da utilização de agregados, eles serão estocados em silos
previamente preparados, com piso em tábuas de madeira forte.
4.12 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
Para a completa execução do objeto a CONTRATADA disponibilizará durante todo o
período de realização dos serviços um profissional responsável, que deverá, obrigatoriamente,
possuir experiência comprovada para gerenciar, fiscalizar e controlar a elaboração dos serviços
específicos, promovendo a harmonia e coerência entre os mesmos e compatibilizando-os.
Os serviços referentes à Administração local deverão ser medidos e pagos
proporcionalmente ao percentual executado, pois o pagamento deste item não pode estar
dissociado do andamento físico da obra (acórdão 2622/2013-TCU).
Os serviços serão medidos e pagos através do produto dos preços unitários
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apresentados na planilha de preços, pela quantidade medida, obedecendo à unidade apresentada
na planilha de quantitativo, considerando sua dimensão de acordo com as instruções emitidas
pela SEDOP e FISCALIZAÇÃO.
A medição dos equipamentos e mobiliários será realizada pela aquisição de cada um
deles, de acordo com aferido pela FISCALIZAÇÃO.
4.13

RECEBIMENTO
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela

FISCALIZAÇÃO, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das
superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas
pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.
4.14

REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA
A obra será executada pelo regime de Empreitada por Preço Unitário, portanto pelos

serviços efetivamente executados.
5 SERVIÇOS
5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1 RELATÓRIO DE IMPÁCTO DE TRÂNSITO
Será de responsabilidade da contratada fornecer relatório de impacto de trânsito, que
é essencial para a aprovação de acesso a novos empreendimentos.
Esses estudos buscam avaliar o impacto causado no tráfego por conta da ocupação de
novas áreas e o consequente aumento do fluxo de veículos.
5.1.2

LICENÇA AMBIENTAL
Será de responsabilidade da contratada obter todas as licenças ambientais, desde

estudos simples aos mais complexos (EIA / RIMAS), para o licenciamento da obra.
5.1.3

PLACA DA OBRA
A placa indicativa da obra será confeccionada dentro dos padrões do governo estadual,

nas dimensões de 1,20m x 2,40m (2,88 m²). Deverá ser colocada em local visível e próximo da
obra. Com dizeres relativos a Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, nome e registro no
CREA do (s) responsável (is) técnico (s) da empresa, em letras legíveis e bem-acabadas, sendo
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a estrutura de suporte em peças de madeira de lei de 6 x 12 cm, fixadas ao solo com concreto
simples de fck 10 MPa. Ao término dos serviços, a Contratada se obriga a retirar a placa da
obra, tão logo seja solicitado pela Fiscalização.
5.1.4

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Será de responsabilidade da contratada todas as despesas de mobilização e

desmobilização de equipamentos para o local da obra bem como das instalações provisórias
necessárias para a sua realização.
Deverão de mobilizados e posteriormente desmobilizados todos os equipamentos
constantes na planilha orçamentária que compõe esse material técnico.
5.1.5

TAPUMES EM METÁLICO
Será de responsabilidade da contratada, o fornecimento de tapumes metálicos a serem

utilizados o perímetro de todas as obras urbanas.
A sustentação vertical das chapas ou placas deve ser feita por elementos de madeira
ou metal, além de uma base interna ao tapume para garantir estabilidade ao conjunto.
5.1.6

BARRACÃO DA OBRA
O Barracão da obra deverá localizar-se junto a obra ou em local a ser determinado pela

Fiscalização e deverá atender todas as adaptações que se fizerem necessárias, para o melhor
andamento e execução das obras e serviços, bem como atender aquelas necessárias a Segurança
do Trabalho, exigidas por lei. Deverá também ser previsto espaço físico para acomodação da
fiscalização.
O mesmo necessitará ser dotado de todas as instalações, destinadas ao perfeito
desenvolvimento dos serviços e ao atendimento à Fiscalização, tais como depósitos, tapumes,
andaimes, e ligações provisórias de água, esgoto, luz, e força, ficando a empresa responsável,
também, pelo pagamento do consumo mensal das mesmas, caso seja necessário.
O eventual aproveitamento de construções e instalações existentes, para
funcionamento como instalações provisórias do canteiro, ficará a critério da Fiscalização, desde
que respeitadas às especificações estabelecidas, e verificado que ditas construções e instalações
não interferem na locação.
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5.1.7

TANQUE SÉPTICO, FILTRO ANAEROBICO, SUMIDOURO E TUBO DE
VENTILAÇÃO
O tanque séptico será executado “in loco“ com capacidade suficiente para atender a

demanda da obra. As cavas para execução dos elementos deverão ser executadas
mecanicamente, e o aterro remanescente retirado para local conveniente.
A fundação para o tanque será constituída em pedra preta argamassada (cimento e areia
grossa) no traço 1:8. Para o tanque acrescenta-se no mínimo 0,20m na largura e no
comprimento, e profundidade tal que atinja o solo com resistência compatível.
Antes do lançamento do concreto ciclópico, as cavas deverão ser cuidadosamente
limpas, isentas de quaisquer materiais nocivos ao concreto, tais como madeiras, solos carreados
por chuvas, etc. No caso de existir água dentro das cavas, deverá haver o esgotamento total, não
sendo permitido a concretagem antes dessa providência.
No caso dos tanques as paredes serão erguidas com tijolo cerâmico, assentados com
argamassa (cimento, areia e barro), obedecendo as dimensões indicadas no projeto, as paredes
internas levarão reboco de argamassa de cimento, areia fina e barro. A espessura do reboco
deverá ter o máximo de 20mm. Os rebocos deverão apresentar acabamento alisado à
desempenadeira.
As tampas dos tanques serão em concreto armado, vedadas lateralmente para se evitar
a propagação de mau cheiro. As caixas de inspeção e caixas de gordura serão locadas conforme
projeto.
O sumidouro será circular devendo ser executados com, mas medidas exatas presentes
nos projetos, em alvenaria de tijolo cerâmico, com tampa de concreto armado.
Os trabalhos de escavação para assentamento de tubulações e das caixas, fossa
séptica, filtro anaeróbio e sumidouro serão executados manualmente ou mecanicamente, com
profundidade e largura da vala adequada ao diâmetro do tubo ou do sistema fossa e filtro. Se
necessário, de acordo com a profundidade ou tipo de solo encontrado, deverão ser feitos
escoramentos adequados. Caso se atinja o lençol freático, ou receberem águas de chuva ou
enxurradas, as águas deverão ser esgotadas para evitar-se desmoronamentos.
Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em
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suas extremidades superiores e estes devem estar a 30 cm acima do forro/laje.
5.1.8

LIMPEZA PERMANENTE COM RETIRADA DE ENTULHO
A Contratada deverá executar a limpeza da vegetação porventura existente, mantendo

o terreno completamente limpo, apto à realização das atividades.
Os materiais provenientes da limpeza serão transportados para bota-fora com distância
média de transporte (DMT) até 2,5 km, em local a ser indicado pela Prefeitura Municipal de
Medicilândia e aprovado pela fiscalização da Contratante.
A medição será executada de acordo com a evolução da obra, sendo medida pela
fiscalização da Contratante.
O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na
Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela execução da limpeza do
terreno, que inclui: mão-de-obra, carga, transporte, descarga e espalhamento para bota-fora com
distância média de transporte (DMT) até 2,5 km e todos os materiais necessários à perfeita
execução dos serviços e demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas
Especificações Técnicas e Normas de Medição e Pagamento.
Durante toda a execução dos serviços será feita a limpeza permanente do local com
varrição e retirada de todos os entulhos.
5.1.9

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
A contratada será responsável pelos custos de fornecimento de água de 0 a 20m³ e

energia elétrica de baixa tensão relativa ao consumo de até 100 kwh mensais durante todos os
meses de obra.
5.1.10 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PROVISÓRIA
Será de responsabilidade da contratada a sinalização de trânsito provisória no local da
obra.
A mesma será executada com elementos de sinalização como: cones com fitas fixadas,
placas semi-reflexivas, gambiarras para sinalização com 20m, incluindo lâmpada e baldes a
cada 20m, barreiras classe I e homens sinalizadores, conforme planilha orçamentária.
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5.1.11 CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS INCLUINDO ENSAIOS DE
MATERIAIS
Os ensaios têm por finalidade informar sobre as propriedades dos materiais utilizados
na obra, como concreto e betumes. Estes ensaios deverão estar obrigatoriamente em
conformidade com as normas ABNT pertinentes ao assunto.
A CONTRATADA deverá enviar tão logo receba, cópias dos laudos dos testes à
FISCALIZAÇÃO. Caso o resultado dos testes detecte alguma irregularidade, a
CONTRATADA prontamente providenciará a correção desta anomalia, para dar continuidade
aos serviços.
O controle tecnológico dos materiais será efetuado por firma especializada, cujo nome
deverá ser informado à FISCALIZAÇÃO pela CONTRATADA, antes do início de qualquer
concretagem.
Os corpos de prova serão moldados no local, devendo o controle das amostras e a
avaliação dos resultados seguir o prescrito na norma NBR 12655. As amostras serão rompidas
em laboratório e, posteriormente, apresentados os laudos à FISCALIZAÇÃO, para liberação
das peças estruturais.
Deverão ser feitos todos os tipos de ensaios listados na planilha orçamentária que
compõe esse material técnico.

5.2 LOCAÇÃO DA OBRA
5.2.1 CONCEITO
Transferir para o terreno, na escala natural, as medidas em planta baixa do projeto
elaborado em escala reduzida, medindo e assinalando no terreno as posições das fundações,
paredes, pilares e outros detalhes fornecidos pelo projeto de arquitetura, marcando os principais
pontos com piquetes.
5.2.2

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS
A locação será feita tomando-se como base a planta baixa do projeto arquitetônico,

onde o terreno em que será feita a obra deverá ser identificado, localizado e delimitado com
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precisão, e seus limites devem ser conferidos com a escritura pública de compra e venda,
quando necessário. Os instrumentos para locação será, nível, prumo, fios de nylon e
instrumentos de topografia, quando houver necessidade.
5.2.3

MÉTODO EXECUTIVO
Inicialmente, com o auxílio dos projetos, marca-se no terreno a posição dos vértices

do prédio a ser construído, com a ajuda dos equipamentos topográficos.
Depois de marcados os cantos do prédio, parte-se então para a construção do gabarito,
espécie de cercado formado por tábuas que circunscreve a futura construção, distando dela em
torno de 1,50 metros.
O gabarito é feito por tábuas, pregadas á cutelo em pontaletes cravados no solo e
distanciados cerca de 1,80m entre si e a 1 metro do solo.
As tábuas devem ser colocadas inteiramente niveladas, pois sobre elas serão marcadas
as

distâncias

indicadas

nas

plantas

–

Figura

Figura 1. Locação do eixo de fundação e pilar.
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De acordo com a Figura 1, após a fixação dos pregos, esticam-se as linhas de nylon,
tomando-se o cuidado de escrever o número do elemento (pilar ou fundação) no gabarito. Para
marcar o local correspondente ao eixo do elemento locado, basta esticar um prumo de centro
que passa pela interseção das linhas: no ponto indicado pelo prumo, crava-se um piquete de
madeira, nivelando-o com a superfície do terreno. Caso se trate de um prédio com pilares
apoiados em estacas coroadas por blocos, a marcação das estacas geralmente é feita a partir da
marcação do pilar, com auxílio de trena.
Este sistema de locação é o mais recomendado devido a permitir o reposicionamento
dos eixos caso haver deslocamento por batidas de carrinhos de mão, tropeços, etc.
O piquete que marcar a posição da estaca, também deve ter o seu número pintado de
cor chamativa para fácil identificação. Para fazer a marcação das posições das alvenarias, devese começar pelo eixo, e em seguida, mede-se o tijolo que será empregado na obra.
A partir do eixo, marcam-se as duas extremidades (faces do tijolo) que definem a
espessura

da

parede,

conforme.

Figura

2

a

seguir.

Figura 2. Locação do eixo de fundação e pilar.

Por exemplo, é hábito nas plantas desenharem as paredes internas e externas a cutelo
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com 10 cm de espessura, onde, após receber o revestimento será de 13 a 15 cm. Essas diferenças
isoladas são insignificantes, mas acumuladas apresentam modificação considerável entre
projeto e execução caso não sejam distribuídas, justificando-se desta forma que a melhor forma
de distribuição é a locação das paredes por eixo, e não por uma das faces – Figura 3.

Figura 3. Locação do eixo de fundação e pilar.

A medição será executada de acordo com a evolução da obra, sendo medida em metro
quadrado (m²), a área da edificação, devidamente locada pela Contratada de acordo com o
Projeto apresentado e aprovado pela fiscalização da Contratante.
O pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na
Planilha de Quantidades e Preços, que é a compensação integral pela realização da construção
do escritório e instalações provisórias do canteiro de obras, que inclui: mão-de-obra,
ferramentas, equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução dos serviços e
demais custos elencados nas CONDIÇÕES GERAIS destas Especificações Técnicas e Normas
de Medição e Pagamento.
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6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
6.1 ENGENHEIRO, MESTRE, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO,
ENCARREGADO, ALMOXARIFE E VIGIAS NOTURNO, TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES.
6.1.1

Tipo: Engenheiro

6.1.1.1 Aplicação:
Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por Engenheiro Civil
júnior, sênior e Pleno.
6.1.1.2 Características técnicas / Especificação:
A contratada deverá manter o funcionário residente, com o cargo comprovado na
carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da CONTRATADA, durante
todo o período da obra.
Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à
FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato.
A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso
julgue necessário.
Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada
procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.
Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a
Contratada deverá providenciar substituto durante o período.
O

engenheiro/arquiteto

responsável

deverá

estar

presente

sempre

que

a

FISCALIZAÇÃO solicitar.
6.1.2

Tipo: Demais Funcionários Administrativos e Técnicos

6.1.2.1 Aplicação:
Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro/arquiteto
supracitado inclui também mestre de obras, encarregado, almoxarife, Topógrafo,
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apontador, vigia diurno, vigia noturno, técnico de segurança, técnico em edificações e
auxiliar técnico de engenharia.
6.1.2.2 Características Técnicas / Especificação:
O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela
CONTRATADA, podendo ainda possuir, apontadores, estagiários, e todo aquele profissional
que julgar necessário.
Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da
CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.
A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos
gabaritados e especialistas nas diversas áreas da obra (estrutura, elétrica, lógica, etc.) de forma
a dirimir as dúvidas de execução, bem como garantir a qualidade da execução dos serviços.
A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas,
sempre que julgarem necessárias.
7 ESTRUTURA DE CONCRETO - ESCAVAÇÃO MANUAL
7.1 ESCAVAÇÃO MANUAL
As cavas para fundações poderão ser executadas manualmente, devendo o aterro
remanescente ser retirado para outro local de preferência, em um dos lados da vala, pelo menos
a 0,50 m de afastamento dessas, permitindo a circulação de ambos os lados da escavação e as
dimensões devem obedecer aos critérios especificados no projeto de fundação.
O processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, sua
topografia, dimensões e volume a remover, visando-se sempre o máximo rendimento e
economia.
As escavações deverão ser executadas com cautelas indispensáveis à preservação da
vida e da propriedade. Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da vala e/ou cava
deverá ser preenchido com areia, pó de pedra ou outro material de boa qualidade com
predominância arenosa.
Só serão considerados nas medições volumes realmente escavados e previstos no
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projeto, com base nos elementos constantes da Ordem de Serviço correspondente. Sempre que
houver necessidade, será efetuado o esgotamento através de bombeamento, tubos de drenagem
ou outro método adequado.
Quando a cota de base das fundações não estiver indicada nos Projetos, ou a critério
da FISCALIZAÇÃO, a escavação deverá atingir um solo de boa qualidade que possua
características físicas de suporte compatíveis com a carga atuante no mesmo.
7.1.1

CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO E MATERIAIS GRANULARES
(m³)
Toda e qualquer carga e descarga de material proveniente de escavações e ou aterros

que serão necessários a execução da obra, deverão ser amontoados e descarregados. Esta
operação exige equipamento adequado como caminhões basculantes de até 14m³ com pá
carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8m³/ 128hp) e ou escavadeira hidráulica com capacidade da
caçamba 0,80 a 1,2m³, conforme assim o terreno exija.
Para efeito de medição e pagamento, que serão efetuados em metros cúbicos,
considerando-se o volume residual de material escavado da limpeza.
7.1.2

TRANSPORTE
Caberá à CONTRATADA o transporte de aterro e outros materiais provenientes de

demolições ou escavações, seja ele para dentro da obra ou bota fora, em veículos adequados à
disposição da obra (caminhão basculante toco e ou basculante 10m³), e a descarga em local a
ser designado pela CONTRATANTE, ficando a cargo da FISCALIZAÇÃO a verificação do
atendimento.
A CONSTRUTORA CONTRATADA deverá realizar o transporte de material
proveniente da demolição, cujo carregamento é feito por pás carregadeiras, e transportado por
caminhão basculante, em capacidade adequada, que possibilite a execução do serviço com a
produtividade requerida.
O material deverá estar distribuído na báscula do caminhão, de modo a não haver
derramamento pelas bordas laterais ou traseira, durante o transporte.
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O local de descarga será definido também pela FISCALIZAÇÃO que indicará ainda, o
trajeto a ser seguido pelo equipamento transportador.
7.1.3

ESPALHAMENTO DE MATERIAL (m³xKm)
O material proveniente do movimento de terra após transportado como bota fora deverá

ser espalhado com tratores de esteiras, conforme planilha orçamentária.
7.1.4

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL BOTA-FORA (m³)
Após as escavações de fundo de vala e transporte do material proveniente dessas

escavações, O espalhamento desse material será executado com tratores esteiras, para após o
solo ser compactado mecanicamente com o uso de rolos compactadores.
Para efeito de medição e pagamento, que serão em metros cúbicos, considera-se o
volume determinados pela cubagem das pistas construídas.
7.1.5

ATERRO APILOADO E OU COMPACTADO MECANICAMENTE(m³)
Os trabalhos de aterro argilo-arenoso deverão ser executados com material de boa

qualidade, do tipo arenoso, sem matéria orgânica, em camadas sucessivas de 0,20m
devidamente molhadas e apiloadas com soquete, ou compactados mecanicamente.
Antes do lançamento do material, deverão ser removidas todas as camadas orgânicas do
solo, a fim de garantir a sua perfeita compactação.
O material proveniente das escavações, desde que seja isento de materiais orgânicos,
poderá ser reaproveitado como aterro.
7.1.6

REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE (m³)
Em situações de reaterro de cavas, o mesmo, na medida do possível, será executado com

material proveniente das escavações, caso estes sejam de boa qualidade. Caso contrário deverá
ser executado com material de boa qualidade, em camadas de 20 cm, devidamente molhadas e
apiloadas mecanicamente com retroescavadeira de modo a assegurar a mais perfeita
compactação.
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O reaterro será isento de material orgânico e compactado em camadas sucessivas não
superiores a 20 cm, de preferência com o emprego de compactadores manuais ou mecânicos.
A vala será preenchida em camadas de aterro, impedindo-se sempre que até 0,30m
acima da geratriz superior da canalização, a terra contenha pedras ou outros materiais que
possam afetá-la, quando for despejada.
7.1.7

PREPARAÇÃO DE FUNDO DE VALAS
O apiloamento do fundo da vala deverá ser realizado golpeando-se em média de 30 a 50

vezes por metro quadrado, a uma altura de queda conforme projeto.
7.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
7.2.1 ESPECIFICAÇÃO
A execução do concreto estrutural deverá obedecer às condições gerais estabelecidas
nas especificações e relacionadas à boa técnica de execução e ao atendimento das Normas
Brasileiras, pertinentes ao assunto.
Estes itens compreendem a execução de concreto estrutural em geral, moldado "in
loco" para fundações, meso e superestrutura, pisos, caixas em geral, poços de visita, canaletas,
fossas, pavimentos, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas,
combustíveis, bem como tudo o que for necessário para a completa e perfeita execução do
serviço incluindo:
Fornecimento de todos os materiais, posto obra;
Elaboração de plano de concretagem para cada peça, para aprovação prévia da
FISCALIZAÇÃO;
Carga, transporte horizontal e/ou vertical, descarga, lançamento, adensamento,
acabamentos, apicoamentos quando necessários, juntas de concretagem, recuperação de
defeitos e cura do concreto, conforme traços e classes indicados no projeto e especificações;
Fornecimento de concreto necessário à moldagem dos corpos de prova;
Aplicação de aditivos quando utilizados por conveniência da CONTRATADA, exceto
nos casos citados em projeto para finalidades especiais, após aprovação prévia da
FISCALIZAÇÃO.
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As estruturas hidráulicas, bem como todas as estruturas auxiliares em contato
permanente com a água, deverão apresentar as seguintes características básicas:
Absoluta estanqueidade
A CONTRATADA deverá esmerar-se no que diz respeito à qualidade dos serviços e
materiais empregados na obra, no sentido de construir uma estrutura de concreto impermeável
que, independentemente de aplicação posterior de sistemas impermeabilizantes de qualquer
natureza, se apresente sem infiltrações de qualquer magnitude, como, por exemplo, através de:


Porosidade ou segregações no concreto;



Juntas de concretagem;



Trincas;



Interface entre o concreto e tubulações;



Juntas de dilatação;



Resistência e estabilidade estruturais
Uma criteriosa e cuidadosa execução das fundações e da estrutura, com a aplicação de

materiais de qualidade e resistência comprovadas e a fiel obediência ao projeto e às
especificações, são requisitos indispensáveis para a construção de uma obra estruturalmente
resistente e estável.
As armaduras deverão ser executadas de acordo com os projetos, observando-se
estritamente, a classe do aço, número de camadas, dobramentos, espaçamentos e bitolas dos
diversos tipos de barras retas e dobradas, fazendo-se perfeitas amarrações das armaduras com
arame recozido de maneira que sejam mantidas nas suas posições durante a concretagem.
Emendas somente serão permitidas nos lugares indicados no projeto estrutural, através de
transpasse ou rosca, não sendo permitido uso de emenda através de solda.
As barras de aço, os dobramentos, a colocação e as demais condições da armadura
devem obedecer rigorosamente aos requisitos estabelecidos NBR-6118 - Preparo e Execução
de Obras de Concreto Armado.
As armaduras colocadas serão perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura,
graxa ou terra. Para isso a Contratante poderá exigir que, antes da colocação ou mesmo antes
da concretagem, que a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas, empregando-se escovas de
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aço ou outro recurso desde que previamente aprovado.
A Contratada evitará que as barras de aço estocadas e as vigas pré-armadas fiquem em
contato com o solo, devendo ser acondicionadas sobre vigas ou toras de madeira, colocadas
sobre terreno previamente drenado, evitando assim deformação e contaminação por produtos
prejudiciais ao concreto.
As armaduras deverão ocupar exatamente as posições previstas no projeto estrutural e
serão fixados por ligações metálicas, espaçadores, pastilhas de concreto, necessários para que
não possam se deslocar durante a operação de concretagem/adensamento e para garantir o
cobrimento previsto no Projeto.
As pastilhas de concreto serão os únicos elementos admitidos em contato com as
formas. A qualidade da argamassa que as compõem deverá ser comparável com a resistência
do concreto a ser utilizado na execução da obra.
Em todas as peças estruturais de concreto armado, o recobrimento das armaduras será
o indicado pela NBR-6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, e nas peças em
concreto aparente o recobrimento mínimo aceitável pela Contratante, será 2,5cm.
A CONTRATADA submeterá à aprovação da FISCALIZAÇÃO a dosagem de
concreto que pretende adotar para atingir e respeitar os limites previstos nos critérios de
durabilidade, a resistência característica da compressão (fck) indicada nos projetos. Para isso
deverá apresentar um certificado de garantia comprovando que tal dosagem cumpre esse
requisito.
A dosagem do concreto deverá ser experimental, de acordo com o item 8.3.1 da NBR6118 da ABNT.
Para alcançar o objetivo pré-fixado, deverão ser feitos, com a devida antecedência,
antes de proceder à concretagem, testes de prova com misturas de diferentes composições. Os
corpos-de-prova

resultantes

dessas

diversas

misturas,

devidamente

catalogados

e

individualizados nos métodos NBR-5738 e NBR-5739 da ABNT, determinarão quais as
dosagens a serem adotadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.
Uma vez determinada a dosagem, esta deverá ser obedecida integralmente na execução
do concreto. Só poderá sofrer alterações se, em ensaios sucessivos, a critério da
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FISCALIZAÇÃO ou sob proposta da CONTRATADA devidamente aprovada, tais mudanças
conduzirem ao mesmo resultado ou a resultados melhores que os obtidos no primeiro ensaio.
Sempre que houver modificação nas características dos materiais componentes do
concreto, ou outros motivos, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverão ser feitos os ajustes
necessários na dosagem.
O proporcionamento dos materiais deverá resultar em um concreto com
trabalhabilidade compatível com as características das peças a serem concretadas,
considerando-se suas dimensões, densidade e espaçamento das armaduras.
Para se obter a resistência e a durabilidade requeridas e dar a adequada proteção às
armaduras contra os efeitos de um meio ambiente desfavorável, as quantidades de cimento não
poderão ser inferiores aos valores mínimos, e a relação água/cimento não poderá ultrapassar os
valores máximos, os quais são apresentados a seguir:
Estruturas em contato com água bruta, água tratada, solos e gases agressivos
Tipos de Cimento:
CPII - E - Cimento Portland Composto com Escória CPII - Z - Cimento Portland
Composto com Pozzolana CPII - F - Cimento Portland Composto com filler
CPIII - Cimento Portland de Alto Forno
CPIV - Cimento Portland Resistente a Sulfatos
Exigência: índice superior a 0,85 no ensaio de Kock & Steinegger, após imersão em
solução de sulfato de sódio.
Consumo mínimo de cimento: 320 kg/m³;
Relação água/cimento máxima: 0,55 l/kg.
Estruturas em contato com esgoto e gases agressivos; estruturas em ambiente marítimo
(a menos de 500 m da orla), e estruturas para tratamento de água.
Tipos de Cimento:
CPIII - Cimento Portland de Alto Forno; CPIV - Cimento Portland Pozzolânico;
CPRS - Cimento Portland Resistente a Sulfatos;
Exigência: índice superior a 0,85 no ensaio de Kock Steinegger, após imersão em
solução de:

Página 39 de 81
Trav. Dom Eurico, N°1035 - B. Centro - CEP: 68.145-000 Medicilândia – PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO CNPJ:34.593.525/0001-08
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA “CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
ESTADO DO PARÁ

Sulfato de cobre (estrutura em contato com esgoto); Sulfato de alumínio (estrutura de
tratamento de água);
Cloreto de sódio (estruturas marítimas e/ou situadas a menos de 500 m da orla);
Consumo mínimo de cimento: 350 kg/m³;
Relação água/cimento máxima: 0,50 l/kg;
Parede Diafragma
Cimento: qualquer, exceto em casos do lençol freático ser agressivo usar o cimento
especificado para estrutura em contato com esgoto;
Consumo mínimo de cimento: 400 kg/m³.
Relação água/cimento: de acordo com abatimento inerente ao processo.
Tubulões (Concreto Estrutural Autoadensável)
Base - utilizar concreto autoadensável com adição de aditivo superfluidificante.
Fuste - utilizar concreto convencional.
Cimento - qualquer tipo.
Consumo mínimo de cimento: O necessário para atender as características exigidas
(físicas e mecânicas).
Relação água/cimento mínima: o necessário para atender as características exigidas
(físicas e mecânicas).
Outras Estruturas (Sarjetas, Meio Fio)
Cimento: qualquer tipo
Consumo mínimo de cimento 270 kg/m³;
Relação água/cimento máxima: 0,57 l/kg.
Concreto não estrutural
Cimento: qualquer tipo
Consumo mínimo de cimento: 150 kg/m³
Relação água/cimento: a ser determinada
Observações:
Somente a FISCALIZAÇÃO poderá autorizar o emprego de cimento em quantidade
superior a 400 kg por m³ de concreto.
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A relação água/cimento será fixada levando-se em conta os seguintes fatores:
Resistências (fck) especificadas no projeto;
Características e necessidades da estrutura, sua exposição ao meio ambiente,
durabilidade, impermeabilidade, etc.;
Outros requisitos, tais como resistência à ação de desgaste, modo de evitar contrações
excessivas etc.;
Natureza e forma dos agregados miúdos.
A relação água/cimento a ser adotada deverá ser a menor possível para alcançar os
objetivos acima citados e apresentar trabalhabilidade compatível com a aplicação.
O teor de umidade dos agregados miúdos deverá ser determinado por um processo
indicado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de modo a poder manter a relação água/cimento
especificada.
A falta de trabalhabilidade provocada pela adoção de baixos fatores água/cimento
poderá ser compensada pela utilização de aditivos, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO
e após ensaios que confirmem a não influência desse aditivo na qualidade final do concreto.
O teor máximo de cloreto de cálcio permitido no interior do concreto, proveniente de
todos os materiais, será de 0,15% sobre o peso de cimento.
7.2.2

MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO
O traço do concreto a ser utilizado deverá obedecer ao resultado obtido nos ensaios

preliminares.
O cimento será sempre medido em peso, tomando-se como unidade o saco de cimento,
previamente aferido, não sendo permitido o uso de frações de saco.
No caso de cimento a granel, a medida deverá ser feita utilizando-se dosadores do
peso, rigorosamente controlados, e aferidos conforme as normas da ABNT, para fornecer a
quantidade exata de cimento requerida.
Quando for utilizado o "controle rigoroso" na execução do concreto, os agregados,
tanto miúdos como graúdos, deverão ser medidos em peso.
No caso do "controle razoável" na execução do concreto, a medição dos agregados
poderá ser feita em volume, utilizando-se caixas de dimensões capazes de fornecer volume, de
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agregados cujo peso seja correspondente ao necessário à mistura. Essas caixas deverão ser
vistoriadas e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.
Qualquer que seja o tipo de controle adotado, em função das características finais do
concreto a que se pretende atingir e a critério da FISCALIZAÇÃO, o concreto só deverá ser
preparado nas quantidades necessárias para o uso.
O concreto em início de pega, devido à demora em sua aplicação não poderá ser
misturado para novo aproveitamento; deverá ser retirado da obra sem ser aplicado, não cabendo
à CONTRATADA nenhuma indenização por essa perda.
A operação de mistura e amassamento do concreto poderá ser efetuada de três modos:
Mistura do concreto em betoneira mecânica na obra;
Mistura do concreto em central de concreto na obra;
Mistura do concreto em central de concreto fora da obra, por empresa especializada.
OBS: Não será permitida, em hipótese alguma, a mistura do concreto efetuada
manualmente.
Em qualquer um dos casos, a CONTRATADA será a única responsável, perante a
FISCALIZAÇÃO, pelo concreto aplicado na obra.
OPERAÇÃO DE MISTURA COM BETONEIRA MECÂNICA NA OBRA
A operação de mistura com betoneira deverá obedecer às especificações abaixo e as
contidas na NBR-6118.
Antes de iniciar a operação de concretagem, o tambor rotativo da betoneira deverá
encontrar-se perfeitamente limpo e sem resquícios de materiais das betoneiras anteriores.
A ordem de colocação dos diferentes componentes na betoneira são as seguintes:
Parte do agregado graúdo (50%) + parte de água;
Cimento + parte de água + areia (100%);
Restante do agregado graúdo (50%);
Ajuste do abatimento adicionando, no máximo, o restante da água que deverá ser
completado antes de decorrer 1/4 do tempo total da mistura.
O tempo de duração mínimo da mistura, depois da última adição de agregado, para
betoneira com capacidade de até 1 m³, será de 2 minutos; para cada 0,4 m³ de acréscimo na
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capacidade, o tempo de mistura será de mais 5 segundos. Findo este tempo, a mistura será
despejada da betoneira, podendo então ser aplicada na obra, desde que homogênea.
A mistura será julgada homogênea quando:
Apresentar cor e consistência uniformes;
A variação no abatimento das amostras, no ensaio de tronco de cone ("slump test"),
tomada no primeiro e no último quarto de descarga, não exceder de 30 mm a média dos dois
valores.
Estes ensaios serão feitos diretamente pela FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA
deverá admitir o fácil acesso para retirada das amostras.
O movimento rotativo do tambor da betoneira deverá ser de 20 rpm (vinte rotações por
minuto), salvo se houver indicações diferentes para o tipo de betoneira usada.
A temperatura dos materiais componentes, bem como a mistura durante a operação,
deverá estar dentro dos limites adequados de modo a não afetar a resistência, nem provocar a
fissuração do concreto.
A betoneira não deverá ser carregada além da capacidade indicada pelo fabricante. No
final de cada betonada, o tambor deverá ser rigorosamente limpo.
7.2.3

MISTURA DO CONCRETO EM CENTRAL DE CONCRETO NA OBRA
A operação de mistura em central de concreto na obra deverá obedecer a todas as

especificações do caso anterior e da NBR-72l2.
O funcionamento da central, sua capacidade e seus elementos de controle do
abastecimento serão vistoriados e aprovados pela FISCALIZAÇÂO, que poderá mandar
substituir qualquer elemento julgado não satisfatório por outro em condições de preencher sua
função.
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7.2.4

TEMPOS MÍNIMOS DE MISTURA

Figura 4. Tempos mínimos para mistura.

7.2.5

MISTURA DO CONCRETO EM CENTRAL DE CONCRETO FORA DA OBRA,
POR EMPRESA ESPECIALIZADA
A operação de mistura e fornecimento deverá obedecer às especificações a seguir e as

contidas na NBR-7212.
Quando o concreto for fornecido por empresa especializada, qualquer entrega na obra
deverá ser acompanhada de um certificado da fonte produtora, na qual deverá constar:


Quantidade de cada componente do concreto;



Volume de concreto;



Hora de início da mistura (primeira adição de água);



Abatimento do tronco de cone ("slump test");



Dimensão máxima característica do agregado graúdo;



Resistência característica do concreto a compressão, quando
especificada;



Aditivo utilizado, quando for o caso;



Quantidade de água adicionada na central;



Quantidade máxima de água a ser adicionada na obra;



Identificação do caminhão-betoneira;



Menção de todos os demais itens especificados no pedido.

A FISCALIZAÇÃO poderá ainda manter um técnico na central de concreto para
controlar os traços preparados, com a finalidade de confirmar os dados fornecidos pela empresa
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produtora.
O fornecimento do concreto deverá ser programado de tal maneira que se possa realizar
uma concretagem contínua, calculando-se intervalos de tempo nas entregas, de modo a impedir
o início de pega das camadas já colocadas antes de receber nova camada.
O transporte do concreto deverá ser feito através de caminhões betoneiras, e o prazo
entre a saída da central e a conclusão de lançamento será de, no máximo, noventa minutos,
salvo os casos de utilização de aditivo retardador de pega, em que deverá ser observado o início
de pega do concreto.
A velocidade de rotação para mistura deverá ser de acordo com as especificações do
equipamento e que confira homogeneidade ao concreto.
Os caminhões deverão estar equipados com contadores de voltas e hidrômetros, para
permitir a verificação desta especificação.
O não cumprimento de qualquer uma das exigências anteriores acarretará na devolução
do concreto, sem ônus para a CONTRATANTE.
Em hipótese alguma, o concreto devolvido poderá ser redosado e entregue na obra.
7.2.6

LANÇAMENTO DO CONCRETO
A FISCALIZAÇÃO deverá ser notificada, no mínimo, setenta e duas horas antes do

lançamento do concreto, para poder vistoriar o estado das formas, armações, espaçamento das
pastilhas, verificar as providências tomadas para fornecimento do concreto, conferir se no
canteiro há material e equipamento suficientes para a execução do serviço e designar pessoa
autorizada para acompanhar a concretagem e realizar o controle tecnológico do concreto, sendo
satisfatória a vistoria, será autorizada a operação, desde que já sejam conhecidos os resultados
dos testes para a determinação da resistência para cada traço de concreto a ser utilizado e a
respectiva relação água/cimento.
O lançamento do concreto, exceto quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO, só
poderá ser feito durante as horas do dia, subordinado à temperatura ambiente, que não poderá
ser inferior a 10ºC nem superior a 32ºC, e levando-se em consideração o estado do tempo. Esta
operação não poderá ser feita em caso de chuva muito forte.
Quando a chuva se iniciar durante a operação de concretagem, a FISCALIZAÇÃO
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poderá autorizar a continuação do trabalho, desde que não venha a prejudicar o concreto,
removendo as partes afetadas pela chuva até então incidentes sobre este.
A FISCALIZAÇÃO poderá autorizar a execução de lançamento nas horas noturnas,
desde que a CONTRATADA tenha instalado no local um sistema de iluminação eficiente,
seguro e suficiente, para o bom andamento da operação e do controle por parte da
FISCALIZAÇÃO.
No caso de temperatura ambiente superior a 32º C, deverão ser tomados cuidados
especiais com respeito ao esfriamento dos agregados, conservação da relação água/cimento e
procedimentos construtivos para se evitar a formação de "juntas-frias" devido ao início de pega
do concreto.
Em dias muito quentes e ventilados, deverá ser evitado o início da concretagem de
lajes no período da manhã, de modo a não permitir que a pega se inicie nas horas mais quentes
do dia, o que facilmente se pode traduzir em fissuração de retração.
Esse tipo de serviço, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO, deverá ser iniciado
no meio da tarde, após se certificar da baixa possibilidade de ocorrência de chuvas.
Em nenhum caso poderá ser excedido o prazo de 45 minutos entre o início e o fim do
lançamento de carga completa de um caminhão-betoneira, para evitar possíveis segregações,
salvo o concreto com utilização de aditivo retardador de pega.
Além desse prazo, a massa pronta e ainda não aplicada será rejeitada e deverá ser
removida do canteiro, não cabendo à FISCALIZAÇÃO nenhum pagamento por essa perda do
material. Em nenhuma hipótese se fará lançamento do concreto após o início de pega, conforme
o item 13.2 da NBR-6118.
O uso de grandes extensões de canaletas ou calhas afuniladas para conduzir o concreto
até as formas será permitido somente quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Se esse
sistema for adotado, e a qualidade do concreto ao chegar à forma e seu manuseio não forem
satisfatórios, a FISCALIZAÇÃO poderá interditar seu uso, substituindo esse método por outros
adequados. Nos locais de grande inclinação, as canaletas ou calhas deverão ser equipadas com
placas de choque ou defletores, ou ser dispostas em trechos curtos com alteração na direção do
movimento.
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Todas as canaletas, calhas ou tubos deverão ser mantidos limpos e livres de quaisquer
resíduos de concreto endurecido. As canaletas e as calhas abertas deverão ser metálicas ou
revestidas de metal devendo aproximar-se o máximo possível do ponto de despejo.
Quando a descarga tiver de ser intermitente, deverá ser instalado uma comporta ou
outro dispositivo de regulagem de descarga. A altura máxima para lançamento do concreto será
de 1,50 m em peças esbeltas, como por exemplo, paredes de 2,00 m e, nos demais casos, a
critério da FISCALIZAÇÃO. A distância entre dois pontos de lançamento do concreto não
poderá ser maior que 2,00 m.
Ao se concretar a laje inferior, também serão, obrigatoriamente, concretados a mísula
e o arranque das paredes, numa altura mínima que permita a sobreposição para montagem da
forma subsequente. Deverá ser elaborado e apresentado com antecedência mínima de setenta e
duas horas o plano de concretagem a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
7.2.7

LANÇAMENTO EM FUNDAÇÕES
A superfície destinada a receber o concreto deverá estar perfeitamente nivelada, limpa

e compactada. Havendo água, esta terá de ser retirada antes do início da concretagem. Qualquer
fluxo de água corrente sobre a camada de concreto depositado deverá ser evitado, para impedir
o empobrecimento do teor de cimento da massa. Caso a superfície da fundação esteja seca,
deverá ser umedecida, antes da concretagem, evitando-se o empoçamento de água.
Se a superfície apresentar rochas detonadas, todas as fendas e rachaduras aparentes
deverão ser preenchidas com argamassa de cimento e areia, antes de se iniciar o lançamento do
concreto.
7.2.8

ELEMENTOS EMBUTIDOS NO CONCRETO
Os elementos das partes hidráulicas, mecânicas e elétricas a serem embutidos no

concreto, tais como canalizações conduítes, caixas de passagem e de controle etc. deverão estar
isentos de óleos, graxas ou outras substâncias prejudiciais à aderência ou ao próprio concreto.
No caso de chumbadores para trilhos, placas de apoio etc., a serem embutidos, a
colocação será feita com concreto ou aditivos para melhorar a trabalhabilidade e diminuir a
retração. As quantidades de água dos traços de concreto ou de argamassa deverão ser as
mínimas possíveis.
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7.2.9

ADENSAMENTO DE CONCRETO
Todo o concreto lançado nas formas deverá ser adensado por meio de vibração. O

número e tipo de vibrações, bem como sua localização, serão determinados pela
FISCALIZAÇÃO.
O concreto lançado nas formas em camadas horizontais, nunca superiores a 3/4 do
comprimento da agulha dos vibradores, sendo logo em seguida submetido à ação destes.
A vibração deverá ser feita com aparelhos de agulha de imersão, com frequência de
5.000 a 7.000 rpm, tomando-se o cuidado de não prejudicar as formas nem deslocar as
armaduras nelas existentes.
A distância de imersão da agulha, entre um ponto e o sucessivo, não deverá ser maior
do que 1,5 vez o raio de ação da agulha empregada; a duração de cada vibração deverá ser
suficiente para remoção do ar incorporado e a eliminação de vazios, findo esse tempo, a agulha
deverá ser retirada lentamente, para evitar a formação de vazios ou de bolsas de ar. De modo
algum a agulha do vibrador deverá ser usada para empurrar ou deslocar o concreto nas formas.
A agulha do vibrador deverá sempre, ser operada na posição vertical, devendo ser
evitado o seu contato com a armadura e a introdução junto às formas.
O adensamento do concreto dos justes de tubulações deverá ser executado,
cuidadosamente, por vibração. Nas bases será utilizado o concreto auto adensável.
7.2.10 CURA DO CONCRETO
As superfícies de concreto serão protegidas contra as condições atmosféricas
causadoras de secagem prematura, de forma a se evitar a perda de água do material aplicado.
A cura do concreto deverá ser cuidadosa, e a aspersão de água deverá prolongar-se por
sete dias. Nas superfícies das lajes deverá ser previsto o represamento de uma delgada lâminad'água, assim que se verifique o início de pega do concreto.
O período de cura, seus métodos e tempos de duração, especificados a seguir, deverão
ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
7.2.11 Cura pela água
O concreto, depois de lançado, deverá ser conservado úmido por um período de tempo
nunca inferior a sete dias. A cura pela água poderá ser executada por irrigação, lençol de água,
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camada de areia úmida ou panos de saco, molhados e espalhados em toda a superfície. A cura
deverá ser do tipo da empregada na concretagem. O período de cura deverá ser aumentado em
até 50% quando:


A menor dimensão da seção da viga ou da laje for maior que 75 cm;



A temperatura ambiente for muito alta, ou o clima muito seco;



Houver contato com líquidos ou solos agressivos;



Cura por pigmentação ou por membranas

A cura por pigmentação ou por membranas somente poderá ser executada com
aprovação da FISCALIZAÇÃO e quando for absolutamente necessário reduzir o tempo de cura
normal. A FISCALIZAÇÃO determinará os métodos e os materiais a serem empregados.
Os produtos de cura são substâncias pulverizadas sobre o concreto logo após o seu
lançamento, para obturar os capilares da superfície e impedir a evaporação da água de
amassamento nos primeiros- dias.
7.2.12 Cura a vapor
O método de cura a vapor poderá ser utilizado quando for necessária a redução ao
tempo de cura e desforma. Deverá ser autorizado pela FISCALIZAÇÃO.
A cura a vapor só será iniciada depois de transcorrido o tempo de início de pega do
concreto.
Empregando-se cimento de alta resistência inicial, o período de cura poderá ser
reduzido, a critério da FISCALIZAÇÃO.
7.2.13 PREPARO DE JUNTAS PARA RETOMADA DE CONCRETAGEM
As juntas de concretagem deverão ser feitas nos locais assinalados no projeto ou
indicados pela FISCALIZAÇÃO.
Todas as juntas deverão ser tratadas antes da retomada da concretagem. O tratamento
deverá ser executado conforme as especificações a seguir:
“Apicoamento manual" removendo toda a camada superficial da nata de cimento.
Este processo só poderá ser executado após trinta e seis horas, no mínimo, do término
da concretagem.
"Corte Verde”: processo que consiste na aplicação de um jato de água e ar sob pressão
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na superfície do concreto, assim que se constatem o início de pega e o endurecimento superficial
do concreto.
Caso o resultado deste não se mostre eficiente, deverá ser executado o apicoamento
manual conforme o item anterior.
OBS: Em ambos os processos, o aspecto final do substrato de concreto deverá estar
com a nata de cimento removida e os agregados firmes e aparentes em 30% (trinta por cento)
da sua extensão, em profundidade.
As bordas da face de todas as juntas expostas deverão ser cuidadosamente acabadas,
em alinhamento e “grade”.
Quando o lançamento do concreto for interrompido por razões de emergência, as juntas
de construção deverão ser localizadas conforme determinação da FISCALIZAÇÃO. Deverão
ser tomadas providências para proporcionar interligação com a camada seguinte, abrindo as
formas, quando necessário, e procedendo ao tratamento indicado a seguir:
Remoção da camada superficial na junta do concreto paralisado (mínimo de 5,0 cm).
Em superfícies planas, deixar o concreto apicoado a 90º, removendo assim, o volume de
concreto com excesso de ar incorporado e com vibração deficiente.
O aspecto final de superfície deverá ser idêntico ao especificado no tratamento do item
anterior.
A sequência de concretagem só será executada após a aprovação da FISCALIZAÇÃO.
Ao se lançar concreto novo sobre concreto já endurecido da etapa anterior, deverão ser
observados:


Intervalo de tempo não inferior a setenta e duas horas;



A superfície da junta deverá estar tratada conforme a metodologia aqui
explicada;



O substrato da junta, as armaduras e as formas deverão ser lavadas com jato de
água limpa sob pressão;



O substrato de concreto deverá estar saturado com superfície seca; condição
que deverá ser mantida durante todo o período da concretagem.
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Não poderá haver água empoçada na superfície da junta por ocasião da
concretagem;



O lançamento do concreto deverá ser executado de modo contínuo, de junta a
junta.



É proibida a aplicação de argamassa ou qualquer outro material ou produto na
junta precedendo a concretagem.

7.2.14 ACABAMENTO SUPERFICIAL
O acabamento do concreto fresco deverá ser feito com réguas de madeira apoiadas nas
guias-mestra e em seguida provido um acabamento final com desempenadeira de madeira.
Todas as superfícies de concreto deverão ter acabamento liso, limpo e uniforme e
apresentar a mesma cor e textura das superfícies adjacentes. Concreto poroso e defeituoso
deverá ser retirado e refeito, em conformidade com as determinações da FISCALIZAÇÃO.
Nenhum serviço de reparo deverá ser levado a cabo sem que a superfície aparente da
concretagem tenha sido anteriormente inspecionada pela FISCALIZAÇÃO. Todos os reparos
deverão ser efetivados no prazo estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.
Fica proibida a execução de argamassa ou de qualquer outro tipo de revestimento em
estruturas concebidas em concreto aparente sobretudo em estruturas hidráulicas.
7.2.15 GRAUTE
Será feita a regularização com Graute FCK 15Mpa. Para preencher vazios de
concretagem, também conhecidos como bicheiras, conforme especificações técnicas e planilha
de quantidades.
7.2.16 LASTRO
Execução de Lastro com seixo
7.2.17 ESPECIFICAÇÃO
Este item compreende o fornecimento e a aplicação de seixo rolado em geral, conforme
determinações de projeto e instruções emanadas da Fiscalização, com o fornecimento de mão
de obra, equipamentos, ferramentas, bem como tudo o que for necessário para completa e
perfeita execução do serviço, incluindo:
Escavação, carga, transportes horizontal e vertical, descarga e lançamentos conforme
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indicações do projeto e instruções da Fiscalização.
A granulometria do seixo rolado, será a determinada pelo projeto, para os fins que se
aplica, ou aquela determinada nas Normas Brasileiras que determinem a melhor técnica para o
material aplicado.
O volume do seixo será o obtido pelas dimensões do local de aplicação estabelecidas
em projeto.
Quando não houver indicação em projeto o volume será medido no local aplicado,
definido pela Fiscalização.
7.2.18 DESFORMA
Desforma em qualquer altura ou profundidade
ESPECIFICAÇÃO
Retirada de escoramentos (exceto cimbramentos), desmontagem das formas, remoção
das madeiras do local e armazenamento para posterior uso, ou carga diretamente em caminhão.
Aplica-se, conforme a altura ou profundidade sejam maiores ou menores que 1,50m,
para efeito de remuneração, o preço correspondente.
7.2.19 CIMBRAMENTOS (m²)
Toda estrutura de suporte provisória será metálica e ou de madeira composta por um
conjunto de elementos que apoiam as fôrmas horizontais (vigas e lajes), suportando as cargas
atuantes (peso próprio do concreto, movimentação de operários e equipamentos, etc.) e
transmitindo-as ao piso ou ao pavimento inferior. Para tanto deve ser dimensionado, entre
outras coisas, em função da magnitude de carga a ser transferida, do pé-direito e da resistência
do material utilizado.

7.2.20 CIMENTO
O cimento deverá satisfazer as prescrições da NBR-5732 – (cimento Portland comum),
NBR-5733 (cimento Portland de alta resistência inicial), NBR-5735 (cimento Portland alto
forno) e NBR-5736 (cimento Portland pozolânico) da ABNT.
Nenhum cimento poderá ser utilizado sem que a Contratante tome conhecimento
prévio da data de validade do lote, não eliminando, porém, a responsabilidade da Contratada
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sobre os materiais utilizados.
O cimento deverá ser estocado no canteiro da obra, em sua própria embalagem, em
local seco e ventilado, sobre estrados impermeáveis, não devendo a pilha ultrapassar 10 sacos.
Esse depósito deve permitir fácil acesso à inspeção e identificação de qualquer lote.
Sua capacidade de estocagem deverá garantir a concretagem por um período mínimo de 30 dias
de produção máxima, sem abastecimento.
O cimento que apresentar condições inadequadas de armazenamento será recusado
pela Contratante. Lotes recebidos em épocas diversas serão guardados em separado, de forma
a facilitar seu emprego na ordem cronológica do recebimento.
Não será empregado cimento proveniente da limpeza de sacos, de outras embalagens
ou de qualquer varredura.
7.2.21 AGREGADO MIÚDO
Será utilizado areia natural que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211.
Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis,
gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outros materiais. O armazenamento da areia será
realizado em baias adequadas, de modo a evitar a sua contaminação.
7.2.22 AGREGADO GRAÚDO
Serão utilizados pedregulho natural ou a pedra britada de rochas estáveis, isentas de
substâncias nocivas ao seu emprego, como torrões de argila, material pulverulento, gravetos e
outros materiais.
O agregado graúdo será uniforme, com pequena incidência de fragmentos de forma
lamelar, enquadrando-se a sua composição granulométrica na especificação da Norma NBR
7211.
O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em baias apropriadas, de modo a
impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado.
A dimensão e característica do agregado variarão entre 4,8 mm e 38 mm, obedecendose os limites determinados pelos espaçamentos entre barras de aço, definidos no projeto
estrutural.
Dimensão adequada em relação à peça a concretar:
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Será no mínimo, menor que ¼ (um quarto) da menor dimensão da referida peça.


Diâmetro < 38 mm – para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor

dimensão for acima de 25 cm;


Diâmetro < 19 mm – para vigas, lajes, pilares e paredes cuja menor

dimensão estiver compreendida entre 25 cm e 8 cm;


Diâmetro < 9,5 mm para peças com dimensões menores que 8 cm.

7.2.23 ÁGUA
A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis,
ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura.
Em princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água
disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físicoquímicas.
Deverão ser observadas as prescrições da Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de
Obras de Concreto Armado.
7.2.24 ADITIVOS
Quando indicado ou a critério da Contratante, poderá ser autorizada a utilização de
aditivos, quer sejam impermeabilizantes, aceleradores ou retardadores de pega, redutores de
água e incorporadores de ar. A autorização para uso será específica para cada tipo, quantidade
e local a ser aplicado.
A Contratante poderá subordinar a autorização do emprego de aditivos a ensaios de
laboratório, a fim de verificar as características e as propriedades mecânicas exigidas para o
concreto.
O fornecimento, a conservação e o armazenamento dos aditivos em local adequado
serão de responsabilidade da Contratada.
7.2.25 PREPARO DO CONCRETO
O preparo do concreto será regido pela NBR 12.655 - Preparo, Controle e Recebimento
de Concreto - Procedimento.
Da técnica de dosagem do concreto, deverá resultar um produto final homogêneo e de
traço tal que assegure:
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Uma massa plástica trabalhável de acordo com as dimensões e moldagens das peças;



Durabilidade e resistência conforme especificado no projeto.
Sempre que necessário a Contratada deverá acrescentar no volume programado para

lançamento, a quantidade de 60 litros do concreto produzido para moldagem de Corpos de
Provas para ensaios de resistência à compressão em atendimento ao fck de projeto, se solicitado
pela Contratante.
Caberá a Contratante aprovar a dosagem do concreto, a fim de atender os requisitos
supracitados.
7.2.26 DOSAGEM DO CONCRETO
Antes do início das operações de concretagem, a Contratada estabelecerá os critérios
baseados em dosagens racionais para todos os tipos de concreto a serem utilizados na obra. Os
traços assim estabelecidos deverão ser aprovados pela Equipe de engenharia.
A quantidade de cimento por metro cúbico de concreto será compatível com a
finalidade e a resistência pretendida.
O concreto deve ser preparado racionalmente e de maneira que seja obtida uma
mistura, homogênea e com os coeficientes de variação pretendida, com quantidade de cimento
necessária e de baixo Slump (conforme NBR NM-67 - Determinação da Consistência pelo
Abatimento do Tronco de Cone).
A consistência e a granulometria devem estar de acordo com as dimensões da peça e
da distribuição das armaduras no seu interior para garantir os processos de lançamento e
adensamento. Os materiais componentes devem ser medidos em peso. É facultada a medida em
volume dos agregados miúdos e graúdos, desde que sejam observadas e cumpridas
rigorosamente as prescrições constantes na NBR 6118 - Projeto e Execução de Obras de
Concreto Armado. Excepcionalmente e em conformidade rigorosa com as prescrições da NBR
12.655 - Preparo, Controle e Recebimento de Concreto, a dosagem empírica poderá ser
admitida unicamente em obras de pequeno porte, a critério da Contratante e mediante
autorização expressa desta.
7.2.27 AMASSAMENTO DO CONCRETO
O amassamento do concreto só será permitido por processos mecânicos. O tempo de
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mistura dos componentes do concreto será de no mínimo, 3 (três) minutos, medidos após todos
os componentes, exceto a totalidade de água, terem entrado na betoneira.
A Contratante poderá reservar-se o direito de aumentar o tempo de mistura, quando as
operações de carga e de betonagem não produzirem uma mistura de componentes
uniformemente distribuídos e de consistência uniforme.
O concreto descarregado da betoneira deverá ter composição e consistência uniformes
em todas as suas partes e nas diversas descargas, exceto quando forem necessárias variações de
composição ou consistência. A água deverá ser acrescentada no início e durante a operação de
carga na betoneira. Precauções anteriores ao lançamento do concreto:
Antes do lançamento, as fôrmas serão limpas para que as superfícies em contato com
o concreto fiquem isentas de impurezas que possam influenciar na qualidade e no acabamento.
As fôrmas de madeira serão molhadas até a saturação. Deverão ser previstos furos para
o escoamento da água em excesso, embora posteriormente deva ser totalmente vedada a fim de
evitar o escoamento de nata e defeitos nas estruturas concretadas.
7.2.28 TRANSPORTE E LANÇAMENTO
O transporte e o lançamento do concreto deverão ser feitos por métodos que evitem a
segregação ou perda dos componentes do concreto.
Na concretagem das peças estruturais, não será permitida qualquer queda vertical
maior que 2,00 m (dois metros). Os limites assim estabelecidos somente poderão ser
ultrapassados quando utilizado um equipamento apropriado que impeça a segregação do
concreto, e onde especificado pela Contratante.
Serão rejeitados concretos que tenham, entre o fim de sua preparação e o início de seu
lançamento, um período superior a 30 minutos, não sendo admitido o uso de concreto
remisturado.
Todo o concreto lançado sobre terra deverá ser despejado sobre superfícies firmes,
limpas, úmidas e isentas de água. Todas as superfícies deverão ser umedecidas antes da
colocação do concreto e, quando necessário, cobertas com cerca de 1cm de argamassa com a
mesma resistência do concreto. Concretagem em contato com alvenaria e outros elementos
cerâmicos exigem o prévio e abundante umedecimento destas superfícies.
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7.2.29 ADENSAMENTO
Cada camada de concreto lançada será vibrada mecanicamente por meio de vibradores
de imersão ou de parede, para que seja conseguida a resistência mínima definida no projeto.
Deverão ser tomadas as precauções para que não se formem “ninhos”, não se altere a posição
da armadura, nem traga quantidade excessiva de água para a superfície do concreto ou ocorra à
segregação dos componentes do concreto.
O vibrador operará preferencialmente na vertical e sua penetração no concreto será
possível com o seu peso próprio. Deve ser evitado o contato direto do vibrador com a armadura,
evitando-se vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. Serão observadas as prescrições da
Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. Os diâmetros dos
vibradores de imersão deverão ser compatíveis com as dimensões do elemento a ser concretado.
7.2.30 JUNTAS DE CONCRETAGEM
Quando o lançamento do concreto for interrompido e criar-se uma junta de
concretagem, serão tomadas as providências necessárias para que, ao reiniciar-se o novo
lançamento, exista uma ligação do trecho endurecido com o novo concreto.
Será executada a colagem com resina epóxi, se recomendada pela Contratante ou
indicada no projeto. Deverá ser obedecida a Norma NBR 6118 – Projeto e Execução de Obras
de Concreto Armado.
7.2.31 ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES
As superfícies não cobertas por fôrmas e que não receberem nova camada de concreto,
nem revestimento posterior, terão os acabamentos indicados no projeto. Na falta de qualquer
indicação, o concreto deverá ser apenas desempenado.
Salvo especificado em contrário, o acabamento de todas as superfícies de concreto será
normalmente obtido com uma forma rígida e estanque. A reparação dos defeitos das superfícies
de concreto será exigida pela Contratante quando surgirem falhas (ninhos) ou onde, devido à
deformação das fôrmas, aparecerem defeitos nas superfícies do concreto, excedendo 5 cm em
3,00 m, e defeitos abruptos ou nas arestas excedendo a 3 cm.
Em todas as superfícies de concreto, aparente ou enterrado, deverão ser removidas as
partes dos tirantes metálicos até 2 cm, para dentro da superfície do concreto, devendo o furo ser
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preenchido com argamassa de cimento e areia, da mesma cor que o concreto original.
As superfícies dos pisos, calçadas, pátios, e outras, serão acabados nas cotas indicadas
no projeto e não deverão apresentar depressões ou saliências maiores que 5 mm em 2,50 m.
7.2.32 CURA
Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo
de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de
endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem,
mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações, que possam produzir fissuras ou
prejudicar a aderência com a armadura.
Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente
umedecidas com água durante pelo menos 3 dias após o lançamento.
Como alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície
seja protegida com a formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido
por fôrma e todo aquele já desformado deverão ser curados imediatamente após ter endurecido
o suficiente para evitar danos na superfície. O método de cura dependerá das condições no
campo e do tipo de estrutura.
7.2.33 REPAROS
As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas
superfícies após a desforma, serão reparadas de modo a restabelecer as características do
concreto. As rebarbas e saliências que eventualmente ocorrerem serão reparadas.
A Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no
preenchimento de eventuais falhas de concretagem.
A Contratada eventualmente poderá apresentar sugestão de traços para execução
destes reparos. Todos os serviços de reparos serão inspecionados e aprovados pela Contratante.
7.3

FORMAS
As fôrmas atenderão as dimensões de projeto e deverão possuir rigidez suficiente para

não se deformar quando submetidas às cargas e esforços resultantes do lançamento do concreto,
das pressões provocadas pelos vibradores, nem pela ação dos fatores ambientais. Serão tomadas
precauções especiais para garantir as contra-flexas e os acabamentos indicados no projeto.
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As dimensões, nivelamento, verticalidade das fôrmas deverão ser verificadas,
cuidadosamente, antes da concretagem. Será removido do interior das fôrmas todo pó de serra,
aparas de madeira e outros restos de material. Em pilares, nos quais o fundo é de difícil acesso,
poderão ser deixadas janelas provisórias para facilitar esta operação.
A execução das fôrmas será de maneira que facilite a desforma, evitando-se assim
esforços e choques violentos sobre o concreto na etapa de cura. A montagem das formas e seu
escoramento deverão ser cuidadosamente verificados antes da concretagem, que acontecerá
somente após liberação prévia da fiscalização da Contratante.
Antes que o concreto seja lançado, as superfícies das formas serão lubrificadas com
um tipo de óleo que impeça efetivamente a aderência e não manche as superfícies do concreto.
Após a lubrificação, será removido o excesso de óleo das superfícies. Para permitir a execução
da cura especificada e facilitar a rápida correção das imperfeições das superfícies, as formas
serão cuidadosamente removidas tão logo o concreto tenha endurecido e adquirido suficiente
resistência, para que a remoção não resulte em trincas, desagregação ou quebra das superfícies,
ou outros danos para o concreto.
7.3.1

Materiais
Os materiais utilizados nas fôrmas serão tais que produzam os acabamentos requeridos

nos projetos e especificações. Para as partes da estrutura “aparentes”, serão utilizadas chapa de
compensado plastificado, sempre em conformidade com as exigências do projeto e destas
Especificações Técnicas.
7.3.2

Escoramentos
Os escoramentos deverão ser capazes de resistir aos esforços atuantes, mantendo as

fôrmas rigidamente nas posições determinadas em projeto.
Para os escoramentos não serão admitidos pontaletes de madeira de seção menor que
5 x 5 cm ou seção circular equivalente. Os pontaletes com comprimento superior a 3,00 m
deverão ser contraventados e estes, deverão ter apenas uma emenda a qual será feito no terço
médio de seu comprimento.
Aberturas, furos e peças embutidas:
Os “blockouts” para os embutidos elétricos, hidráulicos e estruturais serão
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posicionados na fôrma antes da concretagem.
7.4

DESFORMA
Deverá ser aplicado, antes da concretagem, um produto desmoldante para faciliar a

desforma.
Os fundos das fôrmas serão mantidos até que o concreto tenha adquirido resistência
para suportar com segurança o seu peso próprio, demais cargas atuantes e que as superfícies
tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma.
As fôrmas deverão ser cuidadosamente retiradas para não danificar a estrutura
concretada e prevendo a sua reutilização, devendo obedecer a Norma NBR 6118 que estabelece
os prazos mínimos conforme tabela abaixo, ou a critério da Contratante:


Faces laterais: 3 dias;



Faces inferiores com pontalete: 14 dias;



Faces inferiores sem pontalete: 21 dias

Em casos especiais o prazo de retirada das fôrmas poderá ser reduzido, após ensaios
de laboratório, que comprovem que a resistência à compressão do concreto seja superior a 75%
do fck especificado em projeto, a critério da Fiscalização da Contratante.
As armaduras, antes do início da concretagem, deverão estar livres de contaminações,
tais como incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou tintas, escamas de laminação ou de
ferrugem, terra ou qualquer outro material que, aderido às suas superfícies, reduza ou destrua
os efeitos de aderência entre o aço e o concreto.
A FISCALIZAÇÃO deverá inspecionar e aprovar a armadura em cada elemento
estrutural depois que estas tenham sido colocadas, para que se inicie a montagem das formas.
As armaduras instaladas em desacordo com esta regulamentação serão rejeitadas pela
FISCALIZAÇÃO e removidas pela CONTRATADA, sem ônus para a FISCALIZAÇÃO.
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8 ALVENARIA
8.1 TIJOLOS
As paredes em alvenaria serão erguidas com blocos cerâmicos de 9x19x39cm,
assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo ligante de fabricação industrial na
dosagem definida na planilha orçamentaria, obedecendo as dimensões e alinhamento indicados.
Os blocos deverão ser assentados formando fiadas, perfeitamente niveladas,
alinhadas e aprumadas. A espessura das juntas deverá ser no máximo de 1,5cm, ficando
regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.
Ocorrendo falhas no preenchimento das juntas, deverá ser procedida uma tomada
de junta, antes de ser iniciado o revestimento.
8.2

CHAPISCO
Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e

umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço
de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm.
Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto,
montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria,
inclusive fundo de vigas.
Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e
mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.
8.3

MASSA ÚNICA – REBOCO
O reboco será executado com argamassa virada na obra e ter espessura entre 5 a 25mm.
A execução do reboco será iniciada após 48 horas do lançamento do emboço, com a

superfície limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-á verificar se
os marcos, batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados.
Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada
qualquer ondulação ou desigualdade na superfície. O acabamento final deverá ser executado
com desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha macia.
Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não será
iniciada ou, caso já o tenha sido, será interrompida. Na eventualidade da ocorrência de
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temperaturas elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terão as
suas superfícies molhadas ao término dos trabalhos.
Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e
mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.
8.4

COBOGÓ
A parte superior da alvenaria será executada com elemento vazado de concreto

(cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com Preparo em betoneira. Af_05/2020.
8.5

DIVISÓRIA EM GRANITINA/GRANITO OU MARMORE
Colocação de divisórias em granito cinza na espessura de (0,03)m, sendo que a

divisória de divisão dos sanitários terá dimensões de ( 1,40 x 2,00 )m, sendo que a mesma
deverá estar afastada do piso aproximadamente (0,10 )m, os pés da divisória deverá ser
executado no próprio granito, as divisórias de granito externo deverá seguir as medidas que
constam no projeto arquitetônico, sendo que a base do granito deverá ir até o piso sem espaço
entre o piso e a divisória.
8.6

GRADIL E BARRA DE FERRO
Colocação e acabamento de gradil em barra de aço, inclusive com quadro em tubo

industrial quadrado conforme projeto. RECOMENDAÇÕES: Deverá ser observada a cota do
piso pronto. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI). PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO: Executar furos no piso para a fixação
dos montantes do gradil. Escorar o gradil até o completo endurecimento do concreto utilizado
no chumbamento dos montantes. Após a retirada do escoramento, efetuar o acabamento com
argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, nos pontos do piso
onde os montantes foram colocados. UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a
unidade de medição é o metro quadrado.
9

ESTRUTURA METÁLICA
A estrutura metálica deverá atender ao projeto executivo e a esta Especificação

Técnica, levando em consideração os limites de escoamento do aço devido à variação de
temperatura da atmosfera e os efeitos do vento sobre a estrutura e oitões, devidamente
considerados, segundo a NBR 6123.
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A estrutura da cobertura deverá atender fielmente ao projeto executivo, no tocante as
dimensões e espessura dos perfis metálicos.
A fabricação da estrutura deverá ser conduzida dentro da melhor técnica, por
profissionais qualificados obedecendo às recomendações de dimensões (máximas e mínimas),
alinhamentos, distorções, tipos de solda indicadas pelas normas brasileiras e internacionais
pertinentes: NBR 8800, normas da Petrobrás S/A, ASTM, ANSI.
Toda a matéria prima deverá ser adquirida de fabricante, com qualidade comprovada
e deverá estar coberta por Certificado de Qualidade emitido pelo produtor, em aço ASTM A36.
As peças deverão estar convenientemente marcadas para facilitar a sua montagem. Não
será permitida à abertura de furos com maçarico.
Sempre utilizar suportes temporários tais como: estais, contraventamentos, andaimes,
ou outros elementos necessários para garantir a estabilidade da estrutura durante o processo de
montagem.
As superfícies para pintura deverão apresentar-se lisas e uniformes, isentas de graxa,
umidade, rebarbas e sem resíduos de escória e oxidação superficial.
Os eventuais sinais de oxidação deverão ser removidos quer seja por processo
mecânico (aplicação de escova de aço seguida de lixamento e remoção do pó com estopa
umedecida em benzina), quer seja por processo químico (lavagem com ácido clorídrico diluído,
água de cal) ou outro método previamente aprovado pela Contratante.
Deverá ser aplicada uma demão de fundo anticorrosivo, tipo zarcão ou a base de
fosfato ou óxido de zinco de 30 micras por demão.
Cada aplicação de tinta terá no mínimo, uma película de 30 micras por demão e deverá
ser observado um intervalo mínimo de doze horas entre as aplicações.
A Contratante se reserva ao direito de vetar a utilização de qualquer material que não
atenda aos requisitos técnicos requeridos nesta Especificação e Normas Técnicas para execução
da obra.
Serão rejeitados os aços que se apresentarem em processo de corrosão e ferrugem, com
redução na seção efetiva de sua área maior do que 10%.
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O armazenamento deverá ser feito separadamente para cada bitola, evitando-se colocar
no mesmo lote, bitolas diferentes. Deverá também ser tomado cuidado para não torcer as barras,
evitando-se a formação de dobras e o emaranhamento nos feixes recebidos.
A FISCALIZAÇÃO fará uma inspeção, onde deverá ser verificado se a partida está de
acordo com o pedido e se apresenta homogeneidade geométrica, assim como isenção de defeitos
prejudiciais, tais como: bolhas, fissuras, esfoliações, corrosão, graxa e lama aderente.
Os aços utilizados deverão apresentar a designação da categoria, da classe do aço e a
indicação do coeficiente de conformação superficial, especialmente quando este for superior ao
valor mínimo exigido para a categoria.
A CONTRATADA deverá apresentar certificado expedido pelo fabricante para cada
partida do material que chegar à obra, devendo a critério da FISCALIZAÇÃO, providenciar às
suas expensas, ensaios de amostrar de acordo com a NBR 7480 para os lotes a serem
certificados e para aqueles em que em sua inspeção considerar necessária.
Os resultados dos ensaios serão analisados pela FISCALIZAÇÃO, a quem compete
aceitar ou rejeitar o material, de acordo com a especificação correspondente.
Os materiais rejeitados deverão ser removidos imediatamente do canteiro de obras sem
ônus para a FISCALIZAÇAO.
Os desenhos de armação e relação de ferros, indicando o tipo, bitola, dimensões e corte
e dobramentos, serão fornecidos pela FISCALIZAÇÃO em tempo hábil, para que a
CONTRATADA possa programar seus trabalhos.
9.1

CALHA
Nas bordas das águas dos telhados será instalada calha de chapa galvanizada nº 24,

com 55 cm de desenvolvimento dobrada mecanicamente, devidamente apoiada na própria
tesoura da cobertura, em berço de madeira apropriado.
A calha deverá ter a dobra do eixo com a mesma inclinação do telhado. As emendas
deverão estar apoiadas sobre o berço, devidamente arrebitadas e soldadas com solda apropriada
para o tipo de chapa, com a sobreposição no sentido do fluxo.
E na captação das águas pluviais, elas serão conduzidas por dutos em pvc de 100mm
de diâmetro até as caixas de areias feitas por alvenaria para ter sua destinação correta.
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9.2

TELHAMENTO
Produto confeccionado através do processo de perfilação, que passa por uma seqüência

de roletes, até chegar à sua forma ondulada, garantindo comprimentos que variam de 1.000mm
até 12.000mm, conforme a necessidade da obra.
A colocação das telhas deverá ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a
cumeeira, em ambos os lados das coberturas, obedecendo à inclinação prevista em projeto.
9.3

CUMEEIRA
A cumeeira dever ser executada com mesmo material da cobertura, também

obedecendo a inclinação da cobertura.
9.4

ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA
A estrutura metálica sobre a área externa que dá acesso aos banheiros deverá ser

revestida com ACM, na cor que será estipulada pela fiscalização municipal, tanto nas laterais
quanto na parte superior.
9.5

FORRO EM PVC
Será executado em toda a unidade residencial Forro em Réguas de PVC, frisado

branco, de boa qualidade, com estrutura de fixação em metalon inclusive meia cana, roda-teto
e entarugamento.
O forro deverá ser executado em réguas de pvc, liso, para ambientes residenciais,
inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p. Com acabamentos para forro (roda-forro em perfil
metálico e plástico). af_05/2017.
10 PAVIMENTAÇÃO
Nas superfícies indicadas em projeto deverá ser aplicada uma camada de argamassa
impermeável com espessura mínima de 3 cm, obedecendo eventuais desníveis, executada com
taliscas e régua de alumínio. A argamassa será constituída de cimento e areia na proporção
volumétrica 1:3, adicionando liquido impermeabilizante na proporção indicada pelo fabricante.
10.1 PISOS
10.1.1 Pátio
Deverá ser executado pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x
25 cm, espessura 8 cm. af_12/2015.
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10.1.2 Banheiros
Será executado revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014. Com rodapé
cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. af_06/2014.
10.1.3 Barracão
Deverá ser executado piso em granilite, marmorite ou granitina.
10.1.4 Rodapé
Nas áreas citadas a seguir, deverá ser executado rodapé cerâmico de 7cm de altura com
placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. af_06/2014:


Box 01;



Box 02;



Box 03;



Box 04;



Box 05;



Banheiros Masculinos;



Banheiros femininos;



WCPCD.

10.2 GRAMA
O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa
camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma camada de
no mínimo 5 centímetros de terra fértil. O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da
colocação das placas de grama.
As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com
terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² de grama
por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio.
Para que a grama possa atingir sua forma plena, sem riscos de perda é preciso
acompanhar cada etapa de seu desenvolvimento, suprindo-a em todas as suas necessidades
básicas. A manutenção consistirá nas seguintes operações:
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Irrigações iniciais dirias e abundantes (durante o primeiro mês),

sempre nos períodos do dia de menor insolação) horários mais frescos do dia).


Irrigar até atingir uma profundidade de 20cm.



Não usar jato forte de água diretamente, utilizar bico aspersor.



O solo deverá manter-se úmido durante todo o dia, evitando-se

que haja acumulo de água, o que pode ser extremamente prejudicial para as
plantas, causando maior incidência de doenças.


Realizar o manejo e o controle de plantas invasoras, pragas e

doenças de acordo com a necessidade.
11 ESQUADRIAS
11.1 PORTAS
As esquadrias de madeira, serão executadas em madeira de primeira categoria sendo de
lei e ou compensada, e=3,5 cm, de acordo com as vistas das fachadas e dimensões contidas no
projeto arquitetônico. As portas em madeira de primeira categoria deverão ser envernizadas,
com caixilho e aduela e alisar, no padrão indicado no Projeto e conforme a Planilha de
Quantidades.
Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentarem sinais de empenamento,
descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.
Os arremates das guarnições, com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes,
merecerão, por parte do empreiteiro, cuidados especiais. Sempre que necessários tais arremates
serão objetos de desenhos de detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da
Fiscalização.
Todas as ferragens para as esquadrias serão obrigatoriamente de latão cromado, de
primeira qualidade, do padrão da “LA FONTE”, inteiramente novas e em perfeitas condições
de funcionamento.
As fechaduras das portas deverão ser de embutir, com maçaneta do tipo alavanca, de
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trinco pela chave com duas voltas. As chaves deverão ser fornecidas em duplicata.
As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, com anel de 3 ½” x 3”
e serão no mínimo de três unidades por folha.
As fechaduras das portas dos sanitários deverão ser do tipo “Livre-Ocupado”, de
embutir, com espelho.
Os rebaixos ou encaixes terão a forma das ferragens não sendo toleradas folgas que
exijam emendas, enchimento com taliscas de madeira, etc.
A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem
evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista.
Os locais de assentamento das ferragens serão determinados pela Fiscalização, se não
identificável pelo sentido de abertura das esquadrias.
As maçanetas das portas, salvo em condições especiais, serão localizadas a 105cm do
piso acabado.
Antes do assentamento, as ferragens deverão ser aprovadas pela Fiscalização.
11.1.1 Entrada do Barracão
Os portões de acesso ao barracão deverão ser executados em porta de ferro, de abrir,
tipo grade com chapa, com guarnições.
11.1.2 Acesso ao Mercado
Os portões do acesso principal devem ser executados com abertura de correr em gradil
fixo de barra de ferro chata de 3 x 1/4" na vertical, sem requadro, acabamento natural, com
trilhos e roldanas.
11.1.3 Boxes
As portas dos boxes 1,2,3,4 e 5, serão do tipo de enrolar manual completa, perfil meia
cana cega, em aço galvanizado com pintura eletrostática, chapa número 24 " (sem instalação),
conforme item 7.1 da planilha orçamentaria.
11.1.4 WCPCD
Levando em consideração a funcionalidade e comodidade dos usuários a porta do
WCPCD deverá ser executada com kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem
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e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.
af_12/2019.
11.1.5 Banheiros
As portas de acesso principal aos banheiros deverão ser executadas em madeira para
verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens
inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação. af_12/2019.
11.2 JANELAS
11.2.1 Banheiros
Serão do tipo janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive
alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. af_12/2019.
11.2.2 WCPCD
Tipo janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura
anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação.
af_12/2019.
12 PINTURA E REVESTIMENTOS
Será aplicada, sobre a superfície de paredes, uma camada regular de argamassa forte
denominada chapisco.
O chapisco será feito com argamassa fluida na proporção volumétrica de 1:3 (cimento
e areia grossa), quando indicado, com adição de aditivo adesivo.
A argamassa deverá ser aplicada energicamente, com uso de colher de pedreiro, contra
a superfície a ser revestida com chapisco, se fará tanto nas superfícies verticais ou horizontais
de estruturas de concreto, como também nas superfícies verticais de alvenaria, para posterior
revestimento. A espessura do chapisco mínima recomendada é de 5 mm.
A aplicação terá de ser feita sobre superfície limpa com vassoura e previamente
umedecida o suficiente para que não ocorra a absorção da água necessária à cura da argamassa.
A próxima camada (reboco ou emboço) só poderá ser aplicado quando o chapisco se
tornar tão firme que não possa ser removido com a mão e depois de decorridas, no mínimo 24
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horas de sua aplicação.
Será aplicada sobre a superfície chapiscada tanto nas paredes internas como nas
paredes externas, onde indicado no desenho de projeto, uma camada de argamassa para emboço
de cimento, cal e areia fina peneirada na proporção volumétrica de 1: 2: 8, com espessura de 20
mm, sendo tolerada em casos excepcionais e mediante autorização prévia da Contratante, a
espessura máxima de 25 mm. A aplicação de emboço é prevista em superfície vertical que
receberá revestimento cerâmico, diferenciando-se pelo acabamento superficial, mais rugoso
para melhoria da aderência.
A argamassa depois de aplicada será desempenada com régua de alumínio e alisada
com desempenadeira de madeira.
No respaldo do alicerce (vigas baldrame) o revestimento será de argamassa com
aditivo impermeabilizante com espessura mínima de 15 mm, descendo lateralmente (nas duas
faces) no mínimo 15 centímetros. A dosagem deverá ser aquela indicada na embalagem do
fabricante.
Excepcionalmente, a critério da Contratante, em terreno ou região da construção onde
a incidência da umidade for muito alta, o revestimento externo será executado com aplicação
de argamassa com produto hidrófugo.
12.1 LIXAMENTO
Após a cura do reboco que se dará em torno de 7 dias, as paredes serão lixadas e as
imperfeições profundas serão corrigidas com argamassa de cimento e areia na proporção
volumétrica 1:6.
Em seguida as paredes serão limpas com solução a base de água e 5% de amônia para
que sejam removidas as manchas de graxa, mofo e outras impurezas, depois de secas as paredes
serão levemente lixadas.
As imperfeições existentes na superfície de base, tais como furos, trincas, fissuras,
saliências e reentrâncias de pequenos portes serão os reparados com massa látex, a aplicação
da massa deverá seguir criteriosamente a orientação do fabricante.
Depois de 6 horas, aplica-se a massa corrida, em camadas finas e sucessivas, com
auxílio de uma desempenadeira de aço para corrigir defeitos ocasionais da superfície, e deixá-
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la bem nivelada.
Depois de seca a massa corrida será lixada, de modo que a superfície fique
completamente plana, com aspecto contínuo, sem rugosidades ou depressões. Serão utilizadas
lixas de diferentes gramaturas para massa acrílica em função da aspereza da superfície.
A Contratada fará a aquisição da massa acrílica de fabricante reconhecido no mercado
nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferido dentro das padronizações das NBR’s.
Depois de definida a marca pela Contratada e aprovada pela fiscalização da
Contratante, não será permitido o uso de outras marcas na mesma obra.
12.2 FUNDO SELADOR
Após a cura do reboco que se dará em torno de 7 dias, as paredes serão lixadas e as
imperfeições profundas serão corrigidas com argamassa de cimento e areia na proporção
volumétrica 1:6.
Em seguida as paredes serão limpas com solução a base de água e 5% de amônia para
que sejam removidas as manchas de graxa, mofo e outras impurezas, depois de secas as paredes
serão levemente lixadas.
Depois do lixamento das paredes será aplicada uma demão de selador acrílico com
intervalo de 6 horas entre demãos, a aplicação do selador deverá seguir criteriosamente as
orientações do fabricante.
A Contratada fará a aquisição do selador, de fabricante reconhecido no mercado
nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das
NBR’s.
Depois de definida, a marca do selador acrílico, pela Contratada e aprovada pela
fiscalização da Contratante, não será permitido o uso de outra marca na mesma obra.
12.3 PINTURA
A superfície a ser pintada sempre deverá estar coesa, limpa, seca, lixada, sem
esfarelamento de cimento (soltando pó) e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de
pintura velha, pó, brilho, partículas de borracha, etc.
Depois da massa acrílica lixada e seca ao toque, será aplicada à primeira demão da
pintura de acabamento. Cada demão deve constituir uma película contínua, devendo ser
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aplicadas 2 (duas) demãos, com espessura uniforme e livre de poros e de descontinuidades, até
a cobertura total da parede. As falhas na película deverão ser corrigidas, sendo necessário
aguardar o tempo de secagem antes da aplicação da demão subsequente.
A tinta será sempre aplicada sobre superfície seca para não provocar enrugamento. A
pintura recém executada deve ser protegida contra incidência, mesmo por contatos acidentais,
de poeira e água durante a secagem.
A Contratada fará a aquisição da tinta látex acrílica de fabricante reconhecido no
mercado nacional que tenha seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações
das NBR’s.
Depois de definida a marca da tinta látex acrílica pela Contratada e aprovada pela
fiscalização da Contratante, não será permitido o uso de outras marcas na mesma instalação.
OBS: todas as cores serão determinadas pela fiscalização.
12.4 REVESTIMENTO
Todos os boxes e banheiros deverão receber revestimento cerâmico até altura de forro,
conforme tipo e especificações presentes na planilha orçamentaria e projeto arquitetônico.

13 BANCADAS
13.1 BANCADAS DOS BOXES
Todos os boxes serão equipados com bancadas em mármore ou granito com uma cuba,
dimensões 2,0 x 0,60 m.

13.2 BANCADAS DOS BANHEIROS
Os banheiros serão equipados com bancadas em mármore ou granito com 4 cubas com
dimensões 2,90 X 0,60 m.
14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA
A execução de todo o serviço referente a qualquer das instalações hidrossanitárias
deverá ser feita por profissional habilitado, obedecendo: I - As prescrições da ABNT, relativas
à execução do serviço e especificações para cada instalação; II - As disposições constantes de
atos legais do Estado, dos municípios e das concessionárias; III- As recomendações e
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prescrições do fabricante, para diversos tipos de materiais.
14.1 ÁGUA FRIA
A rede de água fria será executada com tubos de PVC rígido, soldáveis e conexões
(Fortilit, Astra, Akros), sendo que as conexões dos pontos de água serão do tipo S.R.M.
(conexões com bucha de latão azul) e o suprimento de cada unidade será regularizado sempre
por meio de reservatório plástico cilíndrico de 2000 litros em poliuretano (Fibra D´água,
Imbralit, Infibra) assentado sobre assoalho composto de placa de madeirite, tábuas de 4x25cm
e viga com bitola 6x12cm. Deve-se fazer teste com água em todas as caixas e tubulações. A
caixa d’água deve ficar totalmente apoiada sobre o assoalho.
As caixas de areia nas dimensões internas de 80x80x100 cm serão confeccionadas em
alvenaria de tijolos cerâmicos 10x20x20 cm, paredes com 10 cm de espessura, com acabamento
interno em chapisco e reboco, fundo e tampa de concreto armado com 10 cm de espessura.
15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Será executado com tubos de PVC soldável e conexões do mesmo material. A
declividade mínima de 1% será uniforme entre as sucessivas caixas de inspeção, não se
permitindo depressões que possam formar depósitos no interior das canalizações. Observar
recobrimento mínimo de 30cm.


As caixas de inspeção serão executadas conforme projeto, em concreto prémoldado 40x40mm e a laje de fundo será executada com declividade de 10%
no sentido da entrada para a saída. Não se permitirá formação de depósito no
fundo da caixa. A tampa da caixa de inspeção será em concreto armado com
espessura de 5cm, de fácil remoção com acabamento concordando com o piso
da calçada.



As caixas de gordura serão em PVC 40x40mm, com tampa facilmente
removível, o fecho hídrico deverá ser de 0,07m e o fundo terá declividade de
10% no sentido da saída para a entrada.



As fossas sépticas e sumidouros serão em locais desprovidos de serviços
públicos de coleta de esgoto. Serão empregados fossa séptica para tratamento
primário de esgotos domiciliares e sumidouro, conforme detalhes. As tampas
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deverão ser executadas em concreto armado de maneira que fiquem aparentes
na superfície. O fundo da fossa séptica terá um lastro de concreto com 5cm de
espessura. O filtro anaeróbio destina-se ao tratamento secundário após o
tratamento primário do TANQUE SÉPTICO. A unidade é de forma retangular,
constituída de leito filtrante de brita n° 4, completado com uma lâmina d’água
e bordo livre de 0,30m. As características construtivas seguem as mesmas do
TANQUE SÉPTICO.
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
O quadro de distribuição será fabricado em conformidade com a especificações
projetuais. O mesmo será dotado de chapa de proteção dos circuitos e nesta deverá ser descrito
o número e endereço de cada circuito.
A disposição dos circuitos no quadro deverá obedecer com fidelidade às indicações do
desenho de projeto.
O quadro deverá ter o dispositivo de abertura da porta confeccionado na própria chapa
não sendo permitido utilização de dobradiças soldadas no chassi.
A fechadura deverá ser eficiente com acabamento cromado dotado de chave reserva e
puxador metálico com dispositivo de segurança.
Na porta do quadro será fixado uma placa indicativa (perigo eletricidade). As ligações
dos circuitos nos disjuntores deverão atender as Generalidades das Instalações Elétricas
anteriormente descritas.
A Contratada deverá fazer a aquisição do quadro de fabricantes reconhecidos no
mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações
das NBR’s.
16.2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO
As instalações deverão ser executadas, seguindo estritamente o projeto elétrico, sendo
observadas as disposições, circuitos terminais, materiais, segundo as diretrizes normativas.
Deve-se ter cuidado adicional ao energizar-se as instalações, bem como nas atividades
de manutenção na rede elétrica. Atividades que representem risco extremo devem ser
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precedidas de ordem de serviço, descrevendo as atividades que serão realizadas.
A equipe deve estar apta e qualificada para realização das atividades e os locais devem
estar sempre bem sinalizados, limpos e quadros elétricos desobstruídos, bem como extintores
de incêndio.
16.2.1 Descrição
Entendem-se como Instalações Elétricas o conjunto de peças, fios e cabos agrupados
tecnicamente, destinados ao fornecimento de energia elétrica, sendo a energia elétrica para
acionamento de motores, painéis, motor-bomba e iluminação interna e externa.
16.2.2 Generalidades
As instalações elétricas deverão obedecer à norma NBR-5410 da ABNT, normas da
concessionária local e onde estas forem omissas as normas do NATIONAL CODE, na sua mais
recente edição.
Antes de sua aquisição, deverá ser apresentado para prévia aprovação da Contratante,
modelo padrão de material elétrico, de acordo com a descrição da Planilha de Quantidades e
Preços e destas Especificações Técnicas.
Nos Quadros de Distribuição deverão ser colados, no lado interno das portas, os
adesivos do seu diagrama unifilar com a identificação dos circuitos.
16.2.3 Alimentação
Na alimentação do quadro de distribuição deverá ser usado cabo ante chama a base de
cloreto de polivinila (PVC/A) 70ºC 0.6/1 kV.
16.2.4 Circuitos de Distribuição
Dos Quadros de Distribuição partirão circuitos, em condutores de cobre com
isolamento termoplástico, ante chama, em eletroduto de PVC rígido conforme projeto
executivo.
Todos os circuitos de força e iluminação serão em tensão 127 V ou 220 V.
Quadro de Distribuição, Definição: Quadro de distribuição é definido como sendo
equipamento destinado a receber energia elétrica através de cabos ou fios e distribuí-la a um ou
mais circuitos, podendo também desempenhar funções de proteção, seccionamento, controle
e/ou medição.
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Não será permitido o uso de caixas ou quadros de madeira ou de materiais inflamáveis.
16.2.5 Condutor Elétrico
Quaisquer derivações e emendas na fiação deverão ser feitas em caixas de passagem
com conectores apropriados e isolantes plásticos, compatíveis com os condutores utilizados.
Os condutores deverão obedecer a seguinte codificação:

Figura 5. Condutores - identificação

Os cabos componentes de um mesmo circuito e lançados numa calha de piso ou teto
deverão ter amarração a cada 1,5 m com utilização de braçadeiras de velcro e identificação em
cada caixa de passagem.
As tomadas deverão ser identificadas quanto à tensão de serviço. De acordo com a
tensão e bitola do cabo, as emendas serão protegidas com fita de alta fusão e fita isolante;
Nos circuitos polifásicos em que a seção dos condutores fase for igual ou inferior a 16
mm² (em cobre), e nos circuitos monofásicos, seja qual for à seção do condutor fase, o condutor
neutro terá a mesma seção que os condutores fase, até Ø 6 mm². Acima dessa bitola,
16.2.6 Eletroduto de PVC rígido
Os eletroduto de PVC rígidos são do tipo roscáveis, cujos diâmetros e classes serão
indicados nos projetos executivos. Deverão ser instaladas nos terminais dos eletroduto buchas
e arruelas nas entradas dos quadros e caixas em geral.
Durante a instalação os eletrodutos deverão ser deixados arames ou outro material guia
para auxílio na passagem de cabos e fios.
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16.2.7 Dispositivo de Proteção
O sistema de aterramento será obrigatório para os quadros de alimentação observandose as diretrizes abaixo:
O condutor neutro deverá ser aterrado na origem da instalação junto ao quadro pelo
menos com uma haste terra de aço-cobre de 5/8” x 2,40 m.
O condutor de aterramento deverá ser de cobre nu ou isolado, dimensionado conforme
projeto executivo, observando-se que este cabo de aterramento deverá ser acondicionado em
eletroduto até o nível do terreno.
Todas as ligações de condutores ao sistema de aterramento deverão ser feitas com
conectores apropriados ou solda exotérmica.
A Contratante se faculta o direito de efetuar a medição da resistência do aterramento,
em qualquer tempo, antes ou depois de sua execução.
Deverá ser prevista no sistema de aterramento, a execução de uma caixa padrão
CELPA, para proteção, inspeção e medição do sistema, em local de fácil acesso.
16.3 PCCI
O sistema de prevenção e combate a incêndio para o Mercado Municipal em questão
será constituído extintores manuais, iluminação de emergência, placas de sinalizações e
sinalização de rota de fuga. O sistema de extintores manuais deverá ser implantado conforme
as recomendações da ABNT e Corpo de Bombeiros, na quantidade, capacidade extintora e
posições de instalação.
O sistema de iluminação de emergência, composta por blocos autônomos, e sistema
de sinalização de rota de fuga composta por placas foto-luminescentes e sinalização iluminada
conforme norma ABNT.
16.3.1 SINALIZAÇÃO
As portas de saída deverão ser sinalizados por placas do tipo fotoluminescentes,
conforme especificados pela NBR 13.434, assim como os extintores de incêndio e local de risco
pontual. Toda a simbologia utilizada esta normatizada e constante na NBR 14.100.
16.3.2 EXTINTORES 6KG – ABC
O Extintor de incêndio portátil é o aparelho manual constituído de recipiente e
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acessórios contendo agente extintor destinado a combater princípios de incêndio.
A Sinalização é composta de toda marcação de piso, parede, coluna e ou teto que esteja
destinada a indicar a presença de extintor.
O sistema de proteção contra incêndio por extintores portáteis foi projetado
considerando-se:
• A classe de risco a ser protegida e suas respectivas áreas;
• A natureza do fogo a ser extinto;
• O tipo de agente extintor a ser utilizado;
• A capacidade extintora dos extintores;
•. As distâncias a serem percorridas.
Qualquer modificação destes parâmetros originais acarretará uma reavaliação do
sistema de proteção projetado.
As edificações deverão ser protegidas por extintores de incêndio distribuídos,
numerados e identificados conforme projeto.
As identificações dos extintores deverão cumprir com as normas da ABNT.
Os extintores deverão ser instalados conforme descrição abaixo:
• A uma altura entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior
respectivamente;
•. Em local desobstruído de fácil acesso e visível, conforme projeto;
• Fora de qualquer caixa de escada;
•. Fixado em suportes resistentes, com prazo de validade da manutenção de carga e
hidrostática atualizados;
•. Preferencialmente localizados junto aos acessos principais, sinalizados por placas
fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face, visíveis de qualquer parte do prédio,
•. Permaneçam protegidos contra intempéries e danos físicos em potencial. Os suportes
dos extintores, quando fixados em paredes ou colunas, deverão resistir a três vezes a massa total
do extintor.
16.3.3 ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
O sistema de iluminação de emergência deverá atender, quanto à instalação e
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funcionamento, o prescrito na NBR 10.898.
O sistema de iluminação de emergência do albergue deverá ter autonomia mínima de
funcionamento de 1 hora, deverá ser composto por blocos autônomos (30 leds), com potência
mínima de 2W, instalados a uma altura máxima de 3,75 do piso acabado, devendo seguir o
especificado no projeto de PPCI.
17 LIMPEZA DE OBRA E INAUGURAÇÃO
17.1 PLACA DE INAUGURAÇÃO
A Contratada deverá fornecer e instalar uma placa de inauguração em aço inoxidável,
medindo 30x40cm, com os dizeres a serem fornecidos pela CONTRATADA. Esta placa será
instalada na parede do MERCADO MUNICIPAL, em local a ser definido
17.2 LIMPEZA GERAL DE OBRA
As instalações novas serão testadas, e verificadas as suas condições de funcionamento.
Os serviços serão entregues totalmente acabados, com a limpeza geral do local, inclusive
dos aparelhos e acessórios, e com a eliminação de todos os entulhos.
Ficarão sob a responsabilidade da Contratada as providências para as ligações definitivas
de água, energia, telefone, etc. Junto aos órgãos competentes
O recebimento da obra somente será efetivado quando for constatado pela Contratante,
que a mesma se encontra limpa, livre de resíduos, acessos desobstruídos, bota-fora
perfeitamente espalhado e nivelado.
Na limpeza final deverá ser removida qualquer sujeira ou mancha que existirem, tendo
para isso que a Contratada use produtos e ferramentas adequadas e mão-de-obra orientada e
treinada para este tipo de serviço.
Utilizando sempre materiais adequados para cada tipo de serviço, (flanelas, pano de chão,
álcool, detergentes, sabão, vassoura, rodo, etc.), os acessórios, escadas de madeira e metálicas,
andaimes e outros deverão ter as extremidades em contato com os pisos e paredes totalmente
protegidos com tecidos e ou borrachas para não os riscar.
As limpezas das paredes e tetos serão executadas, com espanadores e panos seco para
retirada de poeira. Caso persista alguma mancha ou marcas, serão repintadas sem deixar
emendas na pintura.
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O revestimento cerâmico será lavado com sabão neutro e seco, em seguida com pano
limpo. Depois do piso completamente seco, aplica-se cera incolor com polimento executado
com enceradeira industrial.
Os pisos cimentados deverão ser varridos, para retirar a sujeira solta e com auxílio de
espátula retirar os materiais aderidos. Depois de a varredura lavar a superfície com sabão neutro
e escovão. Se persistirem algumas manchas, lavar toda a superfície com ácido clorídrico na
proporção 1:10 (ácido clorídrico, água) e escovão. Retiradas as manchas, lavarem novamente o
piso usando sabão neutro.
As pedras naturais polidas serão limpas com água e sabão e receberá duas demãos de cera
líquida incolor. Nas esquadrias verificar a existência de manchas e respingos de tintas nas
ferragens, se caso afirmativo removê-las com solvente apropriado, sem danificar a pintura da
esquadria e em seguida limpar com pano úmido.
Todos os metais serão limpos com removedor apropriado e polidos até recuperar o brilho
natural.
As louças sanitárias e bancadas diversas serão abundantemente lavadas, removendo-se
cuidadosamente todo o excesso da massa utilizada na colocação das peças. Remover a sujeira
aderente com palha de aço fino e sabão neutro em seguida enxaguar e secar com pano limpo e
seco.
As luminárias, quadros e demais acessórios aparentes das instalações elétricas serão
limpos com solução de água e sabão neutro.
17.3 LIXEIRAS
Deverão ser executados lixeiras em madeira c/ estrutura tubular em aço nos
locais que serão indicados pela fiscalização municipal.
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18 ENCERRAMENTO
Este relatório é composto por 81 folhas impressas e numeradas, foi elaborado pelo
Arquiteto e Urbanista JOÁS DE ARAÚJO GOMES, CAU A 138927-0 que o subscreve.

Medicilândia, 03 de maio 2022.

de
JOAS DE Assinado
forma digital
JOAS DE
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_________________________________

Joás de Araújo Gomes
CAU A 138927-0
Arquiteto e Urbanista
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