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COMPOSIÇÃO DE B.D.I. (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS) - REVISÃO IV
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) IND. ADOTADOS (%)

1 CUSTOS DIRETOS 5,36
1.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00
1.2 TAXA DE SEGUROS (S) E GARANTIAS (G) 0,80
1.3 TAXA DE RISCOS (R) 0,97
1.4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59
2 INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS ( I ) 10,65

2.1 PIS 0,65
2.2 COFINS 3,00
2.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - I.S.S.Q.N. 5,00
2.4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 2,00
3 TAXA DE LUCRO (L) 6,16

3.1 LUCRATIVIDADE BRUTA 6,16

BDI = (1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1
( 1 - I )

BDI = 1,0477 x x 1,0616 - 1,00
0,8935

BDI = 25,22 %

PREÇO DE CUSTO R$ 307.235,06
TAXA DE B.D.I. (%) R$ 103.592,15 25,22%
PREÇO DE VENDA R$ 410.827,21 -

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

1,0059
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVISÃO IV
ITEM DISCRIMINAÇÃO EXECUÇÃO DA OBRA - DIAS CORRIDOS TOTAL

DOS SERVIÇOS 30 60 90 120 150 180 EXECUTADO
1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA

Cronograma físico 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Cronograma Financeiro 7.884,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.884,23

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
Cronograma físico 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Cronograma Financeiro 2.601,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.601,03

3 SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Cronograma físico 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Cronograma Financeiro 17.898,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.898,57

4 MOVIMENTO DE TERRA
Cronograma físico 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Cronograma Financeiro 5.785,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.785,19

5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO - ÁREA EXTERNA
Cronograma físico 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Cronograma Financeiro 11.404,13 11.404,13 11.404,13 11.404,13 0,00 0,00 45.616,52

6 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
Cronograma físico 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Cronograma Financeiro 40.949,69 27.299,80 0,00 0,00 0,00 68.249,49

7 CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS
Cronograma físico 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 100,00%
Cronograma Financeiro 9.541,70 38.166,85 38.166,85 38.166,85 38.166,85 28.625,13 190.834,23

8 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO
Cronograma físico 60,00% 40,00% 100,00%
Cronograma Financeiro 7.984,43 5.322,95 13.307,38

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Cronograma físico 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
Cronograma Financeiro 0,00 0,00 0,00 17.016,67 17.016,67 22.688,88 56.722,22

10 LIMPEZA
Cronograma físico 100,00% 100,00%
Cronograma Financeiro 1.928,35 1.928,35

TOTAL 55.114,85 90.520,67 76.870,78 66.587,65 63.167,95 58.565,31
EXECUTADO 55.114,85 145.635,52 222.506,30 289.093,95 352.261,90 410.827,21

DESEMBOLSO 53.628,78 88.079,95 74.798,10 64.792,23 61.464,74 56.986,20
DO CONCEDENTE 53.628,78 141.708,73 216.506,83 281.299,06 342.763,80 399.750,00
DESEMBOLSO DO 1.486,07 2.440,72 2.072,68 1.795,42 1.703,21 1.579,11

PROPONENTE 1.486,07 3.926,79 5.999,47 7.794,89 9.498,10 11.077,21

ELABORAÇÃO:

0,00%

410.827,21

399.750,00

11.077,21
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PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS - ABRIL/2015

COM DESONERAÇÃO
HORISTAS MENSALISTAS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS % %
A1 INSS -                     -                              
A2 SESI 1,50                    1,50                            
A3 SENAI 1,00                    1,00                            
A4 INCRA 0,20                    0,20                            
A5 SEBRAE 0,60                    0,60                            
A6 Salário-Educação 2,50                    2,50                            
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00                    3,00                            
A8 FGTS 8,00                    8,00                            
A9 SECONCI -                     -                              
A TOTAL 16,80                  16,80                          

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBERAM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,15                  NÃO INCIDE
B2 Feriados 4,16                    NÃO INCIDE
B3 Auxilio- Enfermidade 0,93                    0,69                            
B4 13º Salário 11,17                  8,33                            
B5 Licença Paternidade 0,09                    0,06                            
B6 Faltas Justificadas 0,74                    0,56                            
B7 Dias de Chuva 2,84                    NÃO INCIDE
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,13                    0,09
B9 Férias Gozadas 11,95                  8,91
B10 Salário Maternidade 0,03                    0,02
B TOTAL 50,19                  18,66                          

GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBERAM INCIDÊNCIA DO GRUPO A
C1 Aviso Prévio Indenizado 7,67                    5,72                            
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,18                    0,13                            
C3 Férias Indenizadas 2,58                    1,93                            
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,22                    3,89                            
C5 Indenização Adicional 0,65                    0,48                            
C TOTAL 16,30                  12,15                          

GRUPO D - REINCIDÊNCIA DO GRUPOA SOBRE O GRUPO B
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,43                    3,13                            

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e    
Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,64                    0,48                            

D TOTAL 9,07                    3,61                            

TOTAL(A+B+C+D+E) 92,36                  51,22                          
ELABORAÇÃO:

CÓDIGO DESCRIÇÃO

D2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REVISÃO III
IMPLANTAÇÃO DA OBRA
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA
*PERÍMETRO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO = 492,78 m

* Medida tomada com utilização de ferramentas do programa AUTOCAD

38,27 + 90,12 = 128,39 m
PERÍM. h
128,39 x 2,20 = 282,46 m²

BARRACÃO DA OBRA
LARG. COMPRIM.
4,50 x 4,00 = 18,00 m²

PLACA DA OBRA
LARG. h
3,00 x 2,20 = 6,60 m²

SERVIÇOS PRELIMINARES
*ÁREA TOTAL DE IMPLANTAÇÃO

* Medida tomada com utilização de ferramentas do programa AUTOCAD = 4.484,54 m²
SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
MEIO FIO

12,29 + 13,78 + 12,29 + 13,78 + 16,40 = 68,54 m
13,00 + 10,67 + 10,70 + 10,08 + 11,56 = 56,01 m

= 124,55 m
BOCA DE LÔBO

= 2,00 UNID.
TUBO Ø800mm

10,00 + 5,00 = 15,00 m
BOCA P/ BUEIRO (LANÇAMENTO)

= 1,00 UNID.
MOVIMENTO DE TERRA
REGULARIZAÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE CAVA
PASSEIOS

1.671,31 + 186,83 = 186,83 m²
ATERRO COMPACTADO

Apasseio hcamada
186,83 x = 56,05 m³

INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO - ÁREA EXTERNA
ÁREA EXTERNA
ELETRODUTO PVC Ø1" 16,30 + 13,42 + 7,31 + 11,45 = 48,48 m

10,80 + 9,61 + 9,22 + 5,20 = 34,83 m
7,78 + 15,87 + 8,06 + 6,62 = 38,33 m
9,77 + 9,79 + 11,25 + 0,00 = 30,81 m

** O PERÍMETRO CONSIDERADO COMPREENDE O FECHAMENTO DA LATERAL DIREITA (38,27m) E FECHAMENTO FRONTAL
(90,12m)

0,30
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REVISÃO III
= 152,45 m

CABO 6mm²
152,45 x 3,00 = 457,35 m

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
*ÁREA TOTAL = 2.535,17 m²

* Medida tomada com utilização de ferramentas do programa AUTOCAD
GRAMA ACADEMIAS
530,24 + 214,60 + 119,02 = 863,86 m²

ÁREA A PAVIMENTAR (PASSEIOS INTERNOS)
2.535,17 - = 1.671,31 m²

PASSEIO (ORLA DO RIO)
12,29 + 13,78 + 12,29 + 13,78 + 16,40 = 68,54 m
13,00 + 10,67 + 10,70 + 10,08 + 11,56 = 56,01 m

= 124,55 m
larg.

124,55 x 1,50 = 186,83 m²
CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS
PERÍMETROS - CINTAS, VIGAS E PAREDES

12,32 + 12,41 + 2,95 + 2,97 = 30,65 m
5,70 + 9,20 + 5,90 + 6,50 = 27,30 m
3,40 + 2,50 + 3,00 + 4,00 = 12,90 m
1,20 + 2,00 + 1,50 + 0,00 = 4,70 m
2,22 x 2,00 + 1,50 x 4,00 = 10,44 m
1,00 x 4,00 + 2,10 x 4,00 = 12,40 m

= 98,39 m
*ÁREA (LOCAÇÃO)

* Medida tomada com utilização de ferramentas do programa AUTOCAD = 153,62 m²
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL
BLOCOS - 0,70 x 0,70 x 0,50 m - 19,00 UNID.

dimensão h quant.
1,10 x 1,10 x 0,60 x 19,00 = 13,79 m³

REATERRO
0,70 x 0,70 x 0,50 x 19,00 = 4,66 m³

Vol. escav. Vol. conc. VB
13,79 - 4,66 = 9,14 m³

INFRAESTRUTURA
BLOCOS - 0,70 x 0,70 x 0,50 m - 19,00 UNID.
Lastro

dimensão da peça e quant.
0,70 x 0,70 x 0,10 x 19,00 = 0,93 m³

Concreto
dimensão da peça h quant.

0,70 x 0,70 x 0,50 x 19,00 = 4,66 m³
Forma

perím. da peça h quant.
0,70 x 4,00 x 0,50 x 19,00 = 26,60 m²

Armadura
Vol. conc. Kg/m³

4,66 x 78,00 = 363,09 Kg

PLAY

863,86
ATOTAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REVISÃO III
CINTAMENTO INFERIOR (CI) - 0,15 x 0,30 m - P = 98,39 m
Forma

perím. da forma
0,30 x 2,00 + 0,15 = 0,75 m
0,75 x = 73,79 m²

Concreto
seção da peça P

0,15 x 0,30 x 98,39 = 4,43 m³
Armadura

Vol. conc. Kg/m³
4,43 x 78,00 = 345,35 Kg

SUPERESTRUTURA
PILARES - 0,15 x 0,30 m
Forma

h = 2,66 m - 5,00 UNID.
perím. da peça

0,15 x 2,00 + 0,30 x 2,00 = 0,90 m
h quant.

0,90 x 2,66 x 5,00 = 11,97 m²
h = 3,84 m - 4,00 UNID.

perím. da peça
0,15 x 2,00 + 0,30 x 2,00 = 0,90 m

h quant.
0,90 x 3,84 x 4,00 = 13,82 m²

h = 7,85 m - 13,00 UNID.
perím. da peça

0,15 x 2,00 + 0,30 x 2,00 = 0,90 m
h quant.

0,90 x 7,85 x 13,00 = 91,85 m²
11,97 + 13,82 + 91,85 = 117,64 m²

Concreto
h = 2,66 m - 5,00 UNID.

h quant.
0,15 x 0,30 x 2,66 x 5,00 = 0,60 m³

h = 3,84 m - 4,00 UNID.
h quant.

0,15 x 0,30 x 3,84 x 4,00 = 0,69 m³
h = 7,85 m - 13,00 UNID.

h quant.
0,15 x 0,30 x 7,85 x 13,00 = 4,59 m³

0,60 + 0,69 + 4,59 = 5,88 m²
Armadura

Vol. conc. Kg/m³
5,88 x 78,00 = 458,79 Kg

VIGAM. INTERMEDIÁRIO (VI) - 0,15 x 0,30 m - P = 98,39 m
Forma

perím. da forma
0,30 x 2,00 + 0,15 = 0,75 m

P
98,39

seção da peça

seção da peça

seção da peça

P
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REVISÃO III
0,75 x = 73,79 m²

Concreto
seção da peça P

0,15 x 0,30 x 98,39 = 4,43 m³
Armadura

Vol. conc. Kg/m³
4,43 x 78,00 = 345,35 Kg

VIGAMENTO SUPERIOR (VS) - 0,15 x 0,30 m
PERÍMETRO

12,32 + 12,41 + 3,12 + 2,96 = 30,81 m
11,47 + 1,82 + 1,73 + 0,00 = 15,02 m

= 45,83 m
Forma

perím. da forma
0,30 x 2,00 + 0,15 = 0,75 m
0,75 x = 34,37 m²

Concreto
seção da peça P

0,15 x 0,30 x 45,83 = 2,06 m³
Armadura

Vol. conc. Kg/m³
2,06 x 78,00 = 160,86 Kg

VIGAM. DA COBERTURA (VC) - 0,15 x 0,30 m
PERÍMETRO

12,32 + 12,41 + 5,91 + 5,68 = 36,32 m
Forma

perím. da forma
0,30 x 2,00 + 0,15 = 0,75 m
0,75 x = 27,24 m²

Concreto
seção da peça P

0,15 x 0,30 x 36,32 = 1,63 m³
Armadura

Vol. conc. Kg/m³
1,63 x 78,00 = 127,48 Kg

LAJE (PISO)
* Medidas tomadas com utilização de ferramentas do programa AUTOCAD

81,24 + 44,62 = 125,86 m²
Concreto

ÁREA e
125,86 x 0,08 = 10,07 m³

Armadura
Vol. conc. Kg/m³

10,07 x 78,00 = 785,46 Kg
FECHAMENTOS
ALVENARIA
Paredes intermediárias

h = 2,66 m
5,70 + 9,20 + 5,90 + 6,50 = 27,30 m
3,40 + 2,50 + 3,00 + 4,00 = 12,90 m

98,39

P
45,83

P
36,32

Circul.Palco
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REVISÃO III
1,20 + 2,00 + 1,50 + 0,00 = 4,70 m

= 44,90 m
44,90 x 2,66 = 119,43 m²

h = 2,00 m
2,22 x 2,00 + 1,50 x 4,00 = 10,44 m
1,00 x 4,00 + 2,10 x 4,00 = 12,40 m

12,40 x 2,00 = 24,80 m²
h = 3,20 m

= 11,47 m
11,47 x 3,20 = 36,70 m²

TOTALIZAÇÃO
345,35 + 119,43 + 24,80 + 36,70 = 526,28 m²

COBOGÓ
3,44 x 0,41 + 1,75 x 0,41 = 2,13 m²
1,79 x 0,41 + 1,72 x 0,41 = 1,44 m²
1,82 x 0,41 + 3,19 x 0,41 = 2,05 m²
2,50 x 0,41 x 16,00 = 16,40 m²

= 22,02 m²
COBERTURA
*ÁREA (PLANA)

* Medida tomada com utilização de ferramentas do programa AUTOCAD = 139,33 m²
INCLIN.

139,33 x 1,15 = 160,23 m²
RUFO

13,32 + 13,41 = 26,73 m
INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS
CABO #1.5mm²

6,50 + 6,50 = 13,00 m
CABO #2.5mm²

50,96 + 50,96 + 35,90 + 50,60 = 188,42 m
CABO #4.0mm²

= 212,52 m
ELETRODUTO Ø1"

CABO #1.5mm² #2.5mm² #4mm²
13,00 + 188,42 + 212,52 = 413,94 m

HIDRÁULICAS
TUBO PVC DN 50mm

9,00 + 4,00 + 4,00 + 0,00 = 17,00 m
TUBO PVC DN 25mm

2,85 + 0,53 + 2,13 + 2,45 = 7,96 m
2,85 + 0,53 + 2,13 + 0,00 = 5,51 m
1,50 x 4,00 + 0,60 x 5,00 = 9,00 m

= 22,47 m
SANITÁRIAS
TUBO PVC DN 100mm

8,50 + 7,50 + 7,00 + 7,00 = 30,00 m
1,70 + 2,00 + 2,02 + 0,91 + 1,39 = 8,02 m

= 38,02 m
TUBO PVC DN 50mm

3,34 + 1,00 + 3,70 + 3,75 = 11,79 m
3,75 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 3,75 m

= 15,54 m



PRAÇA-MTUR-ORÇAM-PM P BOI-JAN-2016-REV IV Página 6 de 11
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BAIRRO CENTRO - ÁREA URBANA
CT Nº1015991-32 - SINCONV Nº807559/MTUR/2014

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REVISÃO III
TUBO PVC DN 40mm

0,72 + 0,72 + 0,62 + 0,62 = 2,68 m
0,97 + 0,96 + 2,38 + 1,03 + 5,60 = 10,94 m

= 13,62 m
13,62 x 2,00 = 27,24 m

REVESTIMENTOS
CERÂMICA 20x20cm
Banheiro Masculino

2,12 x 2,00 + 1,35 x 2,00 + 3,67 = 10,61 m
10,61 x 2,51 = 26,63 m²

Banheiro Feminino
2,12 x 2,00 + 1,35 x 2,00 + 3,67 = 10,61 m

10,61 x 2,51 = 26,63 m²
26,63 + 26,63 = 53,26 m²

CHAPISCO
Aalven. nº de faces
526,28 x 2,00 = 1.052,56 m²

REBOCO
Acerâmica

1.052,56 - 53,26 = 999,30 m²
PISOS/PAVIMENTAÇÕES
PISO CERÂMICO
PAVIMENTO TÉRREO
BANHº FEMININO 24,59 + 8,20 = 32,79 m²
BANHº MASCULINO 24,59 + 8,20 = 32,79 m²
CIRCULAÇÃO = 55,63 m²
PAVIMENTO SUPERIOR
PALCO = 81,24 m²
CIRCULAÇÃO = 44,62 m²

= 247,07 m²
CALÇADA DE PROTEÇÃO

1,00 + 13,32 + 7,34 + 10,00 = 31,66 m
6,25 + 1,00 = 7,25 m

larg. = 38,91 m
38,91 x 1,00 = 38,91 m²

ESQUADRIAS
PORTAS

1,40 x 2,50 x 2,00 = 7,00 m²
1,00 x 2,10 x 2,00 = 4,20 m²
0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 m²
0,50 x 1,80 x 8,00 = 7,20 m²

= 21,76 m²
PINTURA
PAREDES = 1.052,56 m²
ESQUADRIAS

Aesquad. nº de faces
21,76 x 2,00 = 43,52 m²

SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO
CANTEIROS / ACADEMIAS / PLAY GROUND

h

h

nº BANHº
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CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
Av. JOÃO GOMES PEDROSA - MARGEM OESTE DO RIO PEIXE BOI 

BAIRRO CENTRO - ÁREA URBANA
CT Nº1015991-32 - SINCONV Nº807559/MTUR/2014

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REVISÃO III
*ÁREAS

* Medidas tomadas com utilização de ferramentas do programa AUTOCAD
Grama em placas
GRAMADO 01 = 63,40 m²
GRAMADO 02 = 63,40 m²
GRAMADO 03 = 163,56 m²
GRAMADO 04 = 41,16 m²
GRAMADO 05 = 103,31 m²
GRAMADO 06 = 95,41 m²

= 530,24 m²
Piso em concreto simples
ACADEMIA 01 = 73,83 m²
ACADEMIA 02 = 140,77 m²

= 214,60 m²
Camada de areia
PLAY GROUND = 119,02 m²

e
119,02 x 0,30 = 35,71 m²

PERÍMETROS - tento em concreto simples - 0,12 x 0,15 m
GRAMADO 01 = 39,75 m
GRAMADO 02 = 39,75 m
GRAMADO 03 = 60,73 m
GRAMADO 04 = 30,43 m
GRAMADO 05 = 45,60 m
GRAMADO 06 = 51,83 m
ACADEMIA 01 = 36,16 m
ACADEMIA 02 = 47,46 m
PLAY GROUND = 52,80 m

= 404,51 m
Forma em madeira

P hpainel nº de faces
404,51 x 0,15 x 2,00 = 121,35 m²

Concreto
404,51 x 0,15 x 0,12 = 7,28 m³

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Bancos em concreto armado - ext. = 2,00 m - 20,00 UNID.
CONFORME INDICADO NA FOLHA Nº11
BLOCOS - 0,4 x 0,40 x 0,40 - 40,00 UNID.
Escavação

h quant.
0,80 x 0,80 x 0,50 x 40,00 = 12,80 m³

Concreto
h quant.

0,40 x 0,40 x 0,40 x 40,00 = 2,56 m³
Reaterro

12,80 - 2,56 = 10,24 m³
Lastro

e quant.
0,40 x 0,40 x 0,10 x 40,00 = 0,64 m³

Forma
h quant.

0,40 x 4,00 x 0,40 x 40,00 = 25,60 m²
Armadura
10.0mm - consumo = 0,63 Kg / m

perím. da peça

A

seção da peça

seção da vala

seção da peça
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CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
Av. JOÃO GOMES PEDROSA - MARGEM OESTE DO RIO PEIXE BOI 

BAIRRO CENTRO - ÁREA URBANA
CT Nº1015991-32 - SINCONV Nº807559/MTUR/2014

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REVISÃO III
6,00 x 0,55 + 6,00 x 0,85 x 40,00 = 207,30 m

0,63 x 207,30 = 130,60 Kg
CONCRETO
Apoio larg. h e quant.

0,20 x 0,35 x 0,15 x 40,00 = 0,42 m³
Assento ext. larg. e

2,00 x 0,50 x 0,10 x 20,00 = 2,00 m³
= 2,42 m³

FORMA DE MADEIRA - consumo = 2,71 m² / UNID.
2,71 x 20,00 = 54,20 m²

ARMADURA
5.0mm - consumo = 1,31 Kg / UNID.

1,31 x 20,00 = 26,20 Kg
6.3mm - consumo = 11,50 Kg / UNID.

11,50 x 20,00 = 230,00 Kg
10.0mm - consumo = 9,74 Kg / UNID.

9,74 x 20,00 = 194,80 Kg
= 451,00 Kg

GUARDA CORPO MISTO - METÁLICO/CONCRETO ARMADO
TUBO EM AÇO GALVANIZADO

51,00 x 2,50 x 2,00 = 255,00 m
VOLUME DE CONCRETO
Viga de Coroamento

seção da peça extensão
0,20 x 0,30 x 127,50 = 7,65 m³

Pilaretes - a cada 2,50 m
Nº de pilaretes = 51,00 UNID.

nº de pilaretes seção da peça
51,00 x 0,15 x 0,15 x 1,00 = 1,15 m³

Totalização de Concreto
viga de coroamento Pilaretes

7,65 + 1,15 = 8,80 m³
Consumo de armadura por volume de concreto

consumo de aço/m³ vol. total de concreto
80,00 x 8,80 = 703,80 Kg

ÁREA DE FORMAS
Viga de Coroamento

perímetro da forma extensão
0,30 x 2,00 x 127,50 = 76,50 m²

Pilaretes
seção da peça h quant.

0,15 x 4,00 x 1,00 x 51,00 = 30,60 m²
Totalização de Forma

viga de coroamento Pilaretes
76,50 + 30,60 = 107,10 m²

CONSTRUÇÃO DE ARENA
Movimento de terra

quant. espaçam. nº de linhas
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CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
Av. JOÃO GOMES PEDROSA - MARGEM OESTE DO RIO PEIXE BOI 

BAIRRO CENTRO - ÁREA URBANA
CT Nº1015991-32 - SINCONV Nº807559/MTUR/2014

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REVISÃO III
CORTE

hmédia
635,13 x 1,20 = 762,16 m³

Fundações
BLOCOS DE FUNDAÇÃO 0,40 x 0,40 m - h = 0,40 m - 57,00 UNID
Escavação

dim. da escavação
0,60 x 0,60 x 0,50 x 57,00 = 10,26 m³

Lastro
0,40 x 0,40 x 0,10 x 57,00 = 0,91 m³

Forma
perím. do bloco
0,40 x 4,00 x 0,40 x 57,00 = 36,48 m²

Concreto
0,40 x 0,40 x 0,40 x 57,00 = 3,65 m³

Arquibancada
CINTAMENTO - 0,15 x 0,15 x 1,30 m - 19,00 UNID
Escavação

0,50 x 0,50 x 1,50 x 19,00 = 7,13 m³
Forma

0,15 x 1,30 x 2,00 x 19,00 = 7,41 m²
Concreto

0,15 x 0,15 x 1,30 x 19,00 = 0,56 m³
ASSENTO
Perímetro 3,00 + 10,04 + 23,21 + 10,04 + 3,00 = 49,29 m

2,65 + 10,53 + 23,70 + 10,53 + 2,65 = 50,06 m
Concreto

dim. e perím.
0,70 x 0,10 x 49,29 = 3,45 m³
0,60 0,10 x 50,06 = 3,00 m³

= 6,45 m³
PILARETES - 0,15 x 0,15 - 21,00 UNID
Forma

h = 0,3 m
h quant.

0,15 x 4,00 x 0,30 x 21,00 = 3,78 m²
h = 0,7 m

h quant.
0,15 x 4,00 x 0,70 x 21,00 = 8,82 m²

h = 1,2 m
h quant.

0,15 x 4,00 x 1,20 x 21,00 = 15,12 m²
= 27,72 m²

Concreto
h = 0,3 m

h quant.
0,15 x 0,15 x 0,30 x 21,00 = 0,14 m³

h = 0,7 m
h quant.

0,15 x 0,15 x 0,70 x 21,00 = 0,33 m³
h = 1,2 m

h quant.

seção da peça

seção da peça

área

quant.
e

h quant.

h

perím. da peça

seção da peça

perím. da peça

perím. da peça
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CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
Av. JOÃO GOMES PEDROSA - MARGEM OESTE DO RIO PEIXE BOI 

BAIRRO CENTRO - ÁREA URBANA
CT Nº1015991-32 - SINCONV Nº807559/MTUR/2014

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REVISÃO III
0,15 x 0,15 x 1,20 x 21,00 = 0,57 m³

= 1,04 m³
Armadura

cons. de aço/m³ vol. total de concreto
80,00 x 1,04 = 83,16 Kg

BLOCOS DE FUNDAÇÃO 0,40 x 0,40 m - h = 0,40 m - 16,00 UNID
Escavação

dim. da escavação
0,60 x 0,60 x 0,50 x 16,00 = 2,88 m³

Lastro
0,40 x 0,40 x 0,10 x 16,00 = 0,26 m³

Forma
perím. do bloco
0,40 x 4,00 x 0,40 x 16,00 = 10,24 m²

Concreto
0,40 x 0,40 x 0,40 x 16,00 = 1,02 m³

PILARETES - 0,15 x 0,15 - 16,00 UNID - h = 1,20 m
Forma

h quant.
0,15 x 4,00 x 1,20 x 16,00 = 11,52 m²

Concreto
h quant.

0,15 x 0,15 x 1,20 x 16,00 = 0,43 m³
Armadura

cons. de aço/m³ vol. total de concreto
80,00 x 0,43 = 34,56 Kg

Fechamento - Alvenaria de tijolo cerãmico
Perím h

38,24 x 1,20 = 45,89 m²
Revestimentos
Chapisco/Reboco

Aalvenaria nº de faces
45,89 x 2,00 = 91,78 m²

Fechamento 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO

h = 0,3 m
3,00 + 10,04 + 23,21 + 10,04 + 3,00 = 49,29 m

49,29 x 0,30 = 14,79 m²
h = 0,7 m

2,65 + 10,53 + 23,70 + 10,53 + 2,65 = 50,06 m
50,06 x 0,70 = 35,04 m²

h = 1,2 m
2,30 + 11,03 + 24,20 + 11,03 + 2,30 = 50,86 m

50,86 x 1,20 = 61,03 m²
14,79 + 35,04 + 61,03 = 110,86 m²

Revestimentos
Chapisco/Reboco

Aalvenaria nº de faces

seção da peça

quant.
e

h quant.

h

perím. da peça
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CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
Av. JOÃO GOMES PEDROSA - MARGEM OESTE DO RIO PEIXE BOI 

BAIRRO CENTRO - ÁREA URBANA
CT Nº1015991-32 - SINCONV Nº807559/MTUR/2014

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REVISÃO III
110,86 x 2,00 = 221,72 m²

Movimento de terra
Aterro compactado

h = 0,7 m
2,65 + 10,53 + 23,70 + 10,53 + 2,65 = 50,06 m

h P larg.
0,70 x 50,06 x 0,50 = 17,52 m³

h = 0,3 m
3,00 + 10,04 + 23,21 + 10,04 + 3,00 = 49,29 m

h P larg.
0,30 x 49,29 x 0,50 = 7,39 m³

= 24,91 m³
Vol. de aterro empolam.

24,91 x 1,30 = 32,39 m³
Pavimentação

* = 635,13 m²
* MEDIDA TOMADA COM FERRAMENTAS DO PROGRAMA AUTOCAD/2014

Pintura de Piso = 635,13 m²

ELABORAÇÃO:
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE BOI

MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR
APOIO À PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
Av. JOÃO GOMES PEDROSA - MARGEM OESTE DO RIO PEIXE BOI 

BAIRRO CENTRO - ÁREA URBANA
CT Nº1015991-32 - SINCONV Nº807559/MTUR/2014

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REVISÃO IV
REFERÊNCIA: SINAPI-ABRIL/2015 (COM DESONERAÇÃO) - BDI 25.22%

CÓDIGO ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO R$
SINAPI UNIT. S/ BDI UNIT. C/ BDI TOTAL

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 1,92% 7.884,23
74210/001 1.1 Barracão para depósito em tábuas de madeira m² 18,00 229,78 287,72 5.178,96
74209/001 1.2 Placas da obra em chapa de aço galvanizado m² 6,60 327,35 409,89 2.705,27

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,63% 2.601,03
73822/002 2.1

Limpeza mecanizada do terreno, c/ remoção de camada 
vegetal, utilizando motoniveladora m² 4.484,54 0,47 0,58 2.601,03

3 SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 4,36% 17.898,57
74223/001 3.1

Meio-fio de concreto pré-moldado, dim.:12x15x30x100cm, 
incluindo rejuntamento m 124,55 36,94 46,25 5.760,44

74012/001 3.2 Sarjeta em concreto, preparo manual, largura 40cm,  e=8cm m 124,55 36,11 45,21 5.630,91

83659 3.3
Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com 
argamassa traço 1:3, sobre lastro de concreto 10cm, com 
tampa em concreto armado UNID 2,00 582,85 729,81 1.459,62

73856/003 3.4
Boca para bueiro simples tubular, Ø80cm, em concreto 
ciclópico, inc. formas, escavação, reaterro e materiais - ALA 
DE LANÇAMENTO UNID 1,00 893,74 1.119,10 1.119,10

73490 3.5
Tubo CA-1, Ø800mm, fornecimento e assentamento - ALA 
DE LANÇAMENTO m 15,00 209,16 261,90 3.928,50

4 MOVIMENTO DE TERRA 1,41% 5.785,19
5622 4.1 Regularização e compactação do fundo de valas m² 186,83 3,66 4,58 855,68

73904/001 4.2 Aterro interno, incluindo compactação m³ 56,05 70,24 87,95 4.929,51
5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO - ÁREA EXTERNA 11,10% 45.616,52

73783/006 5.1
Poste de concreto seção circular h=7 m, carga nominal no 
topo 200Kg, inclusive escavação, fornecimento e colocação UNID. 16,00 540,91 677,30 10.836,80

83478 5.2
Luminária fechada p/ iluminação pública p/ lâmpadas de 
250/500w, fornecimento e instalação, excluindo lâmpada UNID. 64,00 224,40 280,98 17.982,72

73831/002 5.3
Lâmpada vapor de mercurio c/ reator 250w/220v, 
fornecimento e instalação UNID. 64,00 20,28 25,39 1.624,96

170973 Reator p/ lâmpada vapor de mercúrio 250w UNID. 64,00 76,29 95,52 6.113,28
83399 5.4

Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 
220v/1000w, fornecimento e instalação UNID. 16,00 36,88 46,17 738,72

73860/010 5.5
Cabo de cobre isolado PVC 450/750v, 6mm², resistente à 
chama, fornecimento e instalação  m 457,35 5,10 6,38 2.917,89

68069 5.6 Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3,00m c/ conector UNID. 16,00 47,62 59,62 953,92

74104/001 5.7
Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm revestida 
internamente, com tampa pré moldada de concreto e fundo 
de concreto, escavação e confecção 

UNID.
16,00 115,35 144,43 2.310,88

74252/001 5.8
Eletroduto de PVC rígido roscável DN 1", inclusive conexões, 
fornecimento e instalação  m 152,45 11,20 14,02 2.137,35

6 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 16,61% 68.249,49
6.1 Passeios internos

73892/002 6.1.1
Piso em concreto 12mpa, preparo mecânico, e=7cm, incluso 
junta de dilatação em madeira, lançamento e adensamento m² 1.671,31 29,34 36,73 61.387,22

6.2 Passeio - Orla do rio

ENCARGOS SOCIAIS: ATENDE AO SINAPI, TABELA REFERENCIAL COM DESONERAÇÃO, JÁ
INCLUSO NO CUSTO UNITÁRIO
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73892/002 6.2.1
Piso em concreto 12mpa, preparo mecânico, e=7cm, incluso 
junta de dilatação em madeira, lançamento e adensamento m² 186,83 29,34 36,73 6.862,27

7 CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS 46,45% 190.834,23
7.1 Serviços preliminares 1.413,30

73992/001 7.1.1 Locação convecional da obra (gabarito) - 10 vezes (reaprov.) m² 153,62 7,35 9,20 1.413,30
7.2 Movimento de terra 651,02

79517/001 7.2.1 Escavação manual profundidade até 1.5m (BLOCOS) m³ 13,79 22,23 27,83 383,89
73964/004 7.2.2 Reaterro compactado de vala com material da obra  m³ 9,14 23,35 29,23 267,13

7.3 Infraestrutura 13.970,57
7.3.1 Blocos de fundação 6.521,91

5652 7.3.1.1
Lastro em concreto não estrutural, 150Kg/m³, preparo 
manual m³ 0,93 272,34 341,01 317,48

5651 7.3.1.2
Forma em tábua concreto em fundação, com 
reaproveitamento de 5x m²        26,60 25,49 31,91 848,81

73942/002 7.3.1.3
Aço CA-50, 3.4 a 6.3mm², fornecimento, corte, dobra  e 
montagem Kg      363,09 6,33 7,92 2.875,67

73972/002 7.3.1.4 Concreto fck 20mpa, virado em betoneira, sem lançamento m³          4,66 352,00 440,75 2.051,69
74157/004 7.3.1.5 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³          4,66 73,48 92,00 428,26

7.3.2 Cintamento Inferior 7.448,66
5651 7.3.2.1

Forma em tábua concreto em fundação, com 
reaproveitamento de 5x m²        73,79 25,49 31,91 2.354,72

73942/002 7.3.2.2
Aço CA-50, 3.4 a 6.3mm², fornecimento, corte, dobra  e 
montagem Kg      345,35 6,33 7,92 2.735,17

73972/002 7.3.2.3 Concreto fck 20mpa, virado em betoneira, sem lançamento m³          4,43 352,00 440,75 1.951,44
74157/004 7.3.2.4 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³          4,43 73,48 92,00 407,33

7.4 Superestrutura 36.753,13
7.4.1 PILARES 11.495,14

84215 7.4.1.1
Forma p/ estrutura de concreto chapa de madeira 
compensada resinada, 1,10x2,20m, e=12mm, 
reaproveitamento de 3x m²      117,64 32,10 40,19 4.727,91

73942/002 7.4.1.2
Aço CA-50, 3.4 a 6.3mm², fornecimento, corte, dobra  e 
montagem Kg      458,79 6,33 7,92 3.633,62

73972/002 7.4.1.3 Concreto fck 20mpa, virado em betoneira, sem lançamento m³          5,88 352,00 440,75 2.592,47
74157/003 7.4.1.4 Lançamento/aplicação manual de concreto em estrutura m³          5,88 73,48 92,00 541,14

7.4.2 VIGAMENTO INTERMEDIÁRIO 8.059,66

84215 7.4.2.1
Forma p/ estrutura de concreto chapa de madeira 
compensada resinada, 1,10x2,20m, e=12mm, 
reaproveitamento de 3x m²        73,79 32,10 40,19 2.965,72

73942/002 7.4.2.2
Aço CA-50, 3.4 a 6.3mm², fornecimento, corte, dobra  e 
montagem Kg      345,35 6,33 7,92 2.735,17

73972/002 7.4.2.3 Concreto fck 20mpa, virado em betoneira, sem lançamento m³          4,43 352,00 440,75 1.951,44
74157/003 7.4.2.4 Lançamento/aplicação manual de concreto em estrutura m³          4,43 73,48 92,00 407,33

7.4.3 VIGAMENTO SUPERIOR 3.754,16

84215 7.4.3.1
Forma p/ estrutura de concreto chapa de madeira 
compensada resinada, 1,10x2,20m, e=12mm, 
reaproveitamento de 3x m²        34,37 32,10 40,19 1.381,43
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73942/002 7.4.3.2
Aço CA-50, 3.4 a 6.3mm², fornecimento, corte, dobra  e 
montagem Kg      160,86 6,33 7,92 1.274,01

73972/002 7.4.3.3 Concreto fck 20mpa, virado em betoneira, sem lançamento m³          2,06 352,00 440,75 908,98
74157/003 7.4.3.4 Lançamento/aplicação manual de concreto em estrutura m³          2,06 73,48 92,00 189,74

7.4.4 VIGAMENTO DA COBERTURA 2.975,14

84215 7.4.4.1
Forma p/ estrutura de concreto chapa de madeira 
compensada resinada, 1,10x2,20m, e=12mm, 
reaproveitamento de 3x m²        27,24 32,10 40,19 1.094,78

73942/002 7.4.4.2
Aço CA-50, 3.4 a 6.3mm², fornecimento, corte, dobra  e 
montagem Kg      127,48 6,33 7,92 1.009,64

73972/002 7.4.4.3 Concreto fck 20mpa, virado em betoneira, sem lançamento m³          1,63 352,00 440,75 720,36
74157/003 7.4.4.4 Lançamento/aplicação manual de concreto em estrutura m³          1,63 73,48 92,00 150,36

7.4.5 LAJE (PISO DO PALCO) 10.469,03

74202/002 7.4.5.1
Laje pré moldada para piso, sobrecarga de 200Kg/m², com  
capeamento em concreto fck 20mpa, e=8cm, incluindo 
escoramento e ferragem negativa, reaproveitamento 3x m²      125,86 66,43 83,18 10.469,03

7.5 Fechamentos 21.372,65

87489 7.5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados  na 
horizontal de 9x19x39cm (espessura 9cm), de paredes com 
área líquida maior ou igual a 6m² e argamassa preparada em 
betoneira m² 526,28 28,10 35,18 18.514,53

9875 7.5.2
Cobogó cerâmico 9x20x20cm, assentado com argamassa 
traço 1:4 de cimento e areia m² 22,02 103,66 129,79 2.858,12

7.6 Cobertura 20.554,17
72111 7.6.1 Estrutura metálica de tesouras ou treliças p/ vãos de 15m m² 160,23 65,00 81,39 13.041,12
84040 7.6.2

Telhamento em aço zincado, trapezoidal, e=0.5mm, incluindo 
acessórios m² 160,23 28,20 35,31 5.657,72

68058 7.6.3 Rufo em concreto armado, largura 40cm, e=7cm m 26,73 55,44 69,41 1.855,33
7.7 Instalações 22.743,27

7.7.1 Elétricas 11.172,51
74131/004 7.7.1.1

Quadro de distribuição em chapa metálica p/ 18 disjuntores, 
c/ barramento, fornecimento e instalação UNID. 2,00 333,76 417,91 835,82

74130/001 7.7.1.2
Disjuntores termomagnéticos - monopolar de 10 a 30A, 
fornecimento e instalação UNID. 8,00 9,42 11,79 94,32

74130/003 7.7.1.3
Disjuntores termomagnéticos - bipolar de 10 a 50A, 
fornecimento e instalação UNID. 10,00 43,47 54,43 544,30

74130/004 7.7.1.4
Disjuntores termomagnéticos - tripolar de 10 a 50A, 
fornecimento e instalação UNID. 1,00 61,74 77,30 77,30

74130/005 7.7.1.5
Disjuntores termomagnéticos - tripolar de 60 a 100A, 
fornecimento e instalação UNID. 1,00 82,85 103,74 103,74

74130/005 7.7.1.6
Disjuntores termomagnéticos - tripolar de 125 a 150A, 
fornecimento e instalação UNID. 1,00 237,58 297,48 297,48

68069 7.7.1.7 Haste cooperweld c/ conector 5/8x3.00m UNID. 2,00 47,62 59,62 119,24
230262 7.7.1.8 Ponto de tomada p/ ar condicionado UNID. 2,00 227,77 285,20 570,40

74252/001 7.7.1.9 Eletroduto de PVC rígido roscável Ø1", inc. conexões m 413,94 11,20 14,02 5.803,44
73860/007 7.7.1.10

Cabo de cobre isolado PVC 450/750v, 1.5mm², resistente à 
chama, fornecimento e instalação m 13,00 1,94 2,42 31,46
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73860/008 7.7.1.11
Cabo de cobre isolado PVC 450/750v, 2.5mm², resistente à 
chama, fornecimento e instalação m 188,42 2,56 3,20 602,94

73860/009 7.7.1.12
Cabo de cobre isolado PVC 450/750v, 4mm², resistente à 
chama, fornecimento e instalação m 212,52 3,76 4,70 998,84

83540 7.7.1.13
Tomada de embutir 2p+T-10A/250V c/ placa - Fornecimento 
e instalação UNID. 20,00 10,11 12,65 253,00

72331 7.7.1.14
Interruptor simples 1 tecla- 10A/250V- Fornecimento e 
instalação UNID. 3,00 8,43 10,55 31,65

72332 7.7.1.15
Interruptor simples 2 teclas- 10A/250V- Fornecimento e 
instalação UNID. 1,00 15,80 19,78 19,78

74094/001 7.7.1.16 Luminária tipo "spot", p/ uma lâmpada fluorescente compacta UNID. 17,00 24,19 30,28 514,76
170998 7.7.1.17

Lâmpada fluorescente 15w-127/220v - Fornecimento e 
Instalação UNID. 17,00 12,88 16,12 274,04

7.7.2 Hidráulicas 1.739,40
89356 7.7.2.1

Tubo PVC soldável Ø25mm, instalado em ramal ou sub 
ramal de água fria, fornecimento e instalação m 17,00 11,23 14,06 239,02

89449 7.7.2.2
Tubo PVC soldável Ø50mm, instalado em prumada de água 
fria, fornecimento e instalação m 22,47 7,79 9,75 219,08

73663 7.7.2.3
Registro de gaveta c/ canopla DN 25mm, fornecimento  
instalação UNID.          5,00 65,72 82,29 411,45

89351 7.7.2.4
Registro de pressão, bruto, roscável, Ø3/4", fornecimento  
instalação UNID.          4,00 17,73 22,20 88,80

74058/003 7.7.2.5 Torneira de bóia real 1" (25mm) com balão plástico UNID.          1,00 52,28 65,46 65,46
88503 7.7.2.6 Caixa d´água em polietileno 1000l com acessórios UNID. 1,00 571,49 715,59 715,59

7.7.3 Sanitárias 7.649,48

74197/001 7.7.3.1
Fossa septica em concreto armado, dimensões externas 
1,90x1,10x1,40m, 1500l, revestida, com tampa em concreto 
armado, esp= 10cm UNID. 1,00 1.060,67 1.328,12 1.328,12

180417 7.7.3.2 Filtro anaeróbio em concreto armado, D=1.40m - h=1.80m UNID. 1,00 1.767,23 2.212,84 2.212,84
180486 7.7.3.3

Sumidouro em concreto armado Ø80cm, h=1,40m, 
capacidade para 40 pessoas UNID. 1,00 856,24 1.072,14 1.072,14

89495 7.7.3.4
Ralo sifonado PVC 100x40mm, junta soldável, fornecimento 
e instalação UNID. 4,00 6,38 7,98 31,92

89708 7.7.3.5 Cx. Sifonada 150x185x75mm c/ grelha redonda branca UNID. 4,00 43,69 54,70 218,80
89714 7.7.3.6

Tubo PVC, série normal, esgoto predial DN 100mm, inclusive 
conexões - fornecimento e aplicação m 38,02 29,51 36,95 1.404,84

89712 7.7.3.7
Tubo PVC, série normal, esgoto predial DN 50mm, inclusive 
conexões - fornecimento e aplicação m 15,54 15,47 19,37 301,01

89711 7.7.3.8
Tubo PVC, série normal, esgoto predial DN 40mm, inclusive 
conexões - fornecimento e aplicação m 27,24 10,49 13,13 357,66

74104/001 7.7.3.9
Caixas pré moldadas 60x60cm com tampa de concreto  
armado - Inspeção, Passagem e Gordura UNID. 5,00 115,35 144,43 722,15

7.7.4 Lógica 1.337,40
170683 7.7.4.1 Ponto de lógica - UTP UNID. 4,00 267,02 334,35 1.337,40

7.7.5 Proteção e Combate a Incêndio 844,48
72553 7.7.5.1

Extintor de incêndio tipo PÓ QUÍMICO 4Kg, fornecimento e 
colocação UNID. 4,00 168,61 211,12 844,48
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7.8 Revestimentos 24.140,33

87879 7.8.1
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas como em 
alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro, 
argamassa traço 1:3, preparo em betoneira 400l m² 1.052,56 2,51 3,14 3.305,04

87551 7.8.2

Reboco para recebimento de pintura em argamassa traço 
1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em faces 
internas e externas de paredes em abintes maio que 10m², 
esp. 10mm, com execução de taliscas m² 999,30 13,84 17,32 17.307,88

87550 7.8.3
Emboço para recebimento de cerâmica em argamassa traço 
1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em faces 
internas e externas, esp. 2cm m² 53,26 15,50 19,40 1.033,24

87265 7.8.4
Revestimento cerâmico esmaltada 20x20cm, 1a linha, 
padrão médio, assentado com argamassa pré fabricada de 
cimento colante, rejuntamento. m² 53,26 37,40 46,83 2.494,17

7.9 Pisos/Pavimentações 17.384,00
87645 7.9.1 Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia), e=2cm m² 247,07 22,46 28,12 6.947,61
87248 7.9.2

Revest. cerâmico p/ piso c/ placas tipo Grês de dim.: 
35x35cm. aplicada em ambiente de área maior que 10 m² m² 247,07 28,43 35,59 8.793,22

73892/001 7.9.3
Execução de calçada em concreto (cimento/areia/seixo 
rolado), preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação 
em madeira, incluindo adensamento e lançamento m² 38,91 33,73 42,23 1.643,17

7.10 Esquadrias 4.392,20

73910/011 7.10.1
Porta de madeira lisa compensada para pintura, 
160x210x3.5cm, duas folhas, incluindo aduela, alizar e 
dobradiças UNID. 2,00 362,59 454,01 908,02

73910/008 7.10.2
Porta de madeira lisa compensada para pintura, 
120x210x3.5cm, duas folhas, incluindo aduela 2ª, alizar e 
dobradiças UNID. 2,00 342,61 429,00 858,00

73910/005 7.10.3
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
80x210m, espessura 3.5cm, incluindo dobradiças UNID. 2,00 255,00 319,29 638,58

74139/002 7.10.4
Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira 
compensada, revestida com laminado texturizado, 
60x160cm, uma folha, incluindo marco e dobradiças UNID. 8,00 198,42 248,45 1.987,60

7.11 Pintura 23.198,15
88497 7.11.1

Aplicação e lixamento de massa látex em paredes - DUAS 
demãos m² 1.052,56 8,15 10,20 10.736,11

88489 7.11.2
Aplicação de pintura com tinta látex acrílica sobre paredes - 
DUAS demãos m²   1.052,56 8,36 10,46 11.009,78

74133/002 7.11.3 Emassamento em madeira, base a óleo - DUAS demãos m²        43,52 15,08 18,88 821,66
73739/001 7.11.4 Pintura esmalte acetinado em madeira, DUAS demãos m²        43,52 11,58 14,49 630,60

7.12 Aparelhos, Louças e Metais 4.261,44

86931 7.12.1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 
padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 
1/2" x 40cm - fornecimento e instalação UNID.          4,00 299,52 375,04 1.500,16

86906 7.12.2
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório, padrão popular, 
fornecimento e instalação UNID.          8,00 31,79 39,80 318,40

86889 7.12.3
Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha, 
1.50x.60m, fornecimento e instalação UNID.          2,00 296,66 371,46 742,92
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86901 7.12.4
Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm, fornecim. e 
instalação UNID.          8,00 88,81 111,20 889,60

11680+7608-
INSUMOS 7.12.5

Chuveiro plastico branco simples, 5", incluindo haste com 
canopla plástica 1/2"- fornecimento e instalação UNID.          4,00 8,55 10,70 42,80

11703-INSUM 7.12.6 Papeleira de parede em metal cromado, sem tampa UNID.          4,00 18,98 23,76 95,04
88571 7.12.7

Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em 
aço inoxidável - fornecimento e instalação UNID.        12,00 31,16 39,01 468,12

37399-INSUM 7.12.8 Cabide em metal cromado UNID.          8,00 12,57 15,73 125,84
89349 7.12.9

Registro de pressão bruto, latão, roscável, Ø1/2", 
fornecimento e instalação UNID.          4,00 15,69 19,64 78,56

8 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 3,24% 13.307,38
8.1 Guia - contorno dos canteiros - dim.: 12x15x100cm 5.539,36

74007/001 8.1.1
Forma tábua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 
10x m² 121,35 20,12 25,19 3.056,81

5652 8.1.2
Concreto não estrutural, consumo 150Kg/m³ prep. mecânico, 
sem lançamento m³ 7,28 272,34 341,01 2.482,55

8.2 Paisagismo 7.768,02
74236/001 8.2.1 Plantio de grama em placas m² 530,24 10,37 12,98 6.882,52
73967/001 8.2.2 Plantio Arbusto maior que 1.00m UNID.        10,00 70,72 88,55 885,50

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13,81% 56.722,22
9.1 BANCOS EM CONCRETO ARMADO - DIM.: 2.00x.50m 9.930,95

9.1.1 Fundações
79517/001 9.1.1.1 Escavação manual profundidade até 1.5m m³ 12,80 22,23 27,83 356,22
73964/004 9.1.1.2 Reaterro compactado de vala com material da obra  m³ 10,24 23,35 29,23 299,32

5652 9.1.1.3 Lastro em concreto não estrutural, 150Kg/m³, preparo manual m³ 0,64 272,34 341,01 218,25
74007/001 9.1.1.4

Forma tábua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 
10x m² 25,60 20,12 25,19 644,86

74254/002 9.1.1.5
Aço CA-50, 6.3 a 12.5mm², fornecimento, corte, dobra e 
montagem Kg 130,60 6,46 8,08 1.055,24

6042 9.1.1.6
Concreto não estrutural, consumo 210Kg/m³, preparo em 
betoneira, sem lançamento m³ 2,56 303,02 379,42 971,32

74157/004 9.1.1.7 Lançamento de concreto em fundações m³ 2,56 73,48 92,00 235,52
9.1.2 Estrutura (Apoio/Assento)

74007/001 9.1.2.1
Forma tábua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 
10x m² 54,20 20,12 25,19 1.365,30

74254/002 9.1.2.2
Aço CA-50, 6.3 a 12.5mm², fornecimento, corte, dobra e 
montagem Kg 451,00 6,46 8,08 3.644,08

6042 9.1.2.3
Concreto não estrutural, consumo 210Kg/m³, preparo em 
betoneira, sem lançamento m³ 2,42 303,02 379,42 918,20

74157/004 9.1.2.4 Lançamento de concreto em estrutura m³ 2,42 73,48 92,00 222,64
9.2 GUARDA CORPO MISTO - METÁLICO/CONCRETO ARMADO 22.479,90

74007/001 9.2.1
Forma tábua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 
10x m²      107,10 20,12 25,19 2.697,85

74254/002 9.2.2
Aço CA-50, 6.3 a 12.5mm², fornecimento, corte, dobra e 
montagem Kg      703,80 6,46 8,08 5.686,70

73972/002 9.2.3 Concreto fck 20mpa, virado em betoneira, sem lançamento m³          8,80 352,00 440,75 3.877,50
73976/007 9.2.4 Tubo de Fº Gº Ø2.1/2" m      255,00 32,00 40,07 10.217,85
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9.3 BRINQUEDOS / EQUIPAMENTOS 8.136,69
9.3.1 Brinquedos em tubo de aço carbono zarconizado 5.820,29

COTAÇÃO 9.3.1.1 Gangorra de 03 pranchas UNID.          1,00 1.215,00 1.521,36 1.521,36
COTAÇÃO 9.3.1.2 Escorregador UNID.          1,00 1.000,00 1.252,15 1.252,15
COTAÇÃO 9.3.1.3 Balanço tipo andorinha c/ 03 cadeiras UNID.          1,00 1.243,24 1.556,72 1.556,72
COTAÇÃO 9.3.1.4 Carrossel UNID.          1,00 1.190,00 1.490,06 1.490,06

9.3.2 Lixeiras 2.316,40
COTAÇÃO 9.3.2.1 Lixeiras c/ estrutura mista metal/madeira UNID.        10,00 185,00 231,64 2.316,40

9.4 CONSTRUÇÃO DE MALOCAS UNID. 6,00         - 2.695,78 16.174,68
9.4.1 Construção de Malocas coberta com telhas de barro 2.695,78

9.4.1.1 Serviços Preliminares
73992/001 9.4.1.1.1 Locação convecional da obra (gabarito) - 10 vezes (reaprov.) m2 7,26         7,35 9,20 66,79

9.4.1.2 Movimento de terra
79517/001 9.4.1.2.1 Escavação manual profundidade até 1.5m m3 2,01         22,23 27,83 55,94

55835 9.4.1.2.2 Aterro interno compactado manualmente m3 2,51         38,91 48,72 122,29
9.4.1.3 Infraestrutura

74007/001 9.4.1.3.1
Forma tábua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 
10x m² 2,01         20,12 25,19 50,63

73361 9.4.1.3.2
Concreto ciclópico fck 10mpa, com pedra de mão, inclusive 
lançamento m³ 0,67         368,62 461,56 309,25

9.4.1.4 Cobertura
73931/003 9.4.1.4.1 Estrutura de madeira - pç aparelhada - apoiada em parede m2 11,70       62,82 78,66 920,32
73938/002 9.4.1.4.2 Telha de barro tipo PLAN m2 11,70       40,21 50,34 588,98
73938/007 9.4.1.4.3 Emboçamento de telha cerâmica c/ argamassa traço 1:2:8 m 11,70       8,44 10,56 123,55

050217 9.4.1.4.4 Pilar em madeira 4"x4", incl. Bloco em concreto ciclópico UNID. 1,00         152,84 191,37 191,37
9.4.1.5 Pavimentação

73892/002 9.4.1.5.1
Piso em concreto 12mpa, preparo mecânico, e=7cm, incluso 
junta de dilatação em madeira, lançamento e adensamento m2 7,26         29,34 36,73 266,66

10 LIMPEZA 0,47% 1.928,35
9537 16.1 Limpeza final da obra m2 4.484,54 0,35 0,43 1.928,35

TOTAL GERAL 410.827,21
90822 CÓDIGO SEDOP/PA - ABRIL/2015

37399-INSUM CÓDIGO DA PLANILHA DE INSUMOS - SINAPI/PA - ABRIL/2015

ELABORAÇÃO:
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PESO CONCEDENTE PROPONENTE TOTAL

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 1,92% 7.671,65 212,58 7.884,23
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,63% 2.530,90 70,13 2.601,03
3 SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 4,36% 17.415,97 482,60 17.898,57
4 MOVIMENTO DE TERRA 1,41% 5.629,20 155,99 5.785,19
4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO - ÁREA EXTERNA 11,10% 44.386,55 1.229,97 45.616,52
5 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 16,61% 66.409,27 1.840,22 68.249,49
6 CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS 46,45% 185.688,73 5.145,50 190.834,23
7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO 3,24% 12.948,57 358,81 13.307,38

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13,81% 55.192,80 1.529,42 56.722,22
15 LIMPEZA 0,47% 1.876,36 51,99 1.928,35

DESEMBOLSO TOTAL DO CONCEDENTE (R$) 399.750,00
CONTRAPARTIDA DO PROPONENTE (R$) 11.077,21

TOTAL GERAL (R$) 410.827,21

TOTAL Nº DE FAMÍLIAS R$/FAMÍLIA
CUSTO MÉDIO POR FAMÍLIA 410.827,21 1.500,00 273,88

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RESP. PELO PROPONENTE:

ANTÔNIO MOZART CAVALCANTE FILHO
Prefeito

RECURSOS - FONTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE BOI

MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR
APOIO À PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
Av. JOÃO GOMES PEDROSA - MARGEM OESTE DO RIO PEIXE BOI 

BAIRRO CENTRO - ÁREA URBANA
CT Nº1015991-32 - SINCONV Nº807559/MTUR/2014
RELAÇÃO DE DESENHOS - REVISÃO II

FOLHA No DESCRIÇÃO DESENHO
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

01 CURVAS DE NÍVEL / PLANO GERAL DE COTAS / IMAGENS:
ÁREA URBANA; ÁREA DA PRAÇA PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-TOPOG-01/01
PROJETO DE URBANIZAÇÃO

02 ARRANJO GERAL / LAY OUT PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-URBAN-01/03
03 PLANTA BAIXA GERAL PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-URBAN-02/03
04 SEÇÃO C-01 PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-URBAN-03/03

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ÁREA EXTERNA

05 PLANTA BAIXA GERAL ÁREA EXTERNA PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-ELET-01/03
PALCO PARA EVENTOS

06 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO / PLANTA BAIXA PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-ELET-02/03
PAVIMENTO SUPERIOR

07 QUADROS DE CARGAS / DIAGRAMAS UNIFILARES PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-ELET-03/03
PROJETO ARQUITETÔNICO
CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA EVENTOS

08 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO / SUPERIOR
CORTE C-01 PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-PALCO-01/02

09 PLANTA DE COBERTURA / ELEVAÇÃO 01 E 02 PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-PALCO-02/02
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CONSTRUÇÃO DE GUARDA CORPO MISTO

10 DETALHES ARQUITETÔNICOS / ESTRUTURAIS PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-COMPLEM-01/06
CONSTRUÇÃO DE BANCOS E LIXEIRAS

11 BANCOS - DETALHES ARQUITETÔNICOS / ESTRUTURAIS
LIXEIRAS - DETALHES ARQUITETÔNICOS / ESTRUTURAIS PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-COMPLEM-02/06
BRINQUEDOS - PLAY GROUND

12 ESCORREGADOR - PLANTA BAIXA / CORTE / ELEVAÇÕES PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-COMPLEM-03/06
13 GANGORRA - PLANTA BAIXA / ELEVAÇÕES PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-COMPLEM-04/06
14 CARROSSEL - BALANÇO - PLANTA BAIXA / CORTE "AA" PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-COMPLEM-05/06

CONSTRUÇÃO DE MALOCAS
15 PLANTA BAIXA / PLANTA DE COBERTURA / CORTE 01 /

ELEVAÇÃO 01 PMPB/PA-MTUR-PRAÇA-COMPLEM-06/06
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I - INTRODUÇÃO 
Estas Especificações Técnicas se aplicam às obras para CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, 
localizada à Av. JOÃO GOMES PEDROSA - MARGEM OESTE DO RIO PEIXE BOI, 
Bairro Centro, município de Peixe Boi, no Estado do Pará. 
A fiel observância destas Especificações Técnicas pela CONTRATADA, assim como das 
orientações e recomendações emanadas da CONTRATANTE, são condições básicas 
para a aceitação das obras realizadas. 
 II - CONDIÇÕES GENERALIDADES 
A fiel observância destas Especificações Técnicas pela CONTRATADA, assim como das 
orientações e recomendações emanadas da FISCALIZAÇÃO, é condição básica para a 
aceitação das obras realizadas e sua medição e pagamento, em conformidade com as 
Normas de Medição e Pagamento. 
Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que forem aplicadas: 
I.1 - O Decreto 52.147 de 25.06.63 estabelece as normas e métodos de execução para 
obras e edifícios públicos. 
I.2 - As normas brasileiras aprovadas pela ABNT. 
I.3 - Regulamentos especificações e recomendações da CELPA, COSANPA, TELEMAR, 
Corpo de Bombeiros, IBAMA e SEMA/PA. 
As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar o local e o 
logradouro onde a obra será executada, antes de apresentarem suas propostas, para 
que certifiquem a situação real dos serviços que serão realizados, observando suas 
particularidades com relação à energia e abastecimento de água. 
Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os desenhos dos 
projetos, prevalecerão as especificações. 
Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na 
planilha de quantidade, deverão ser considerados nas composições de custos dos 
referidos serviços. 
Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de 
caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendida 
a alternativa “ou similar” a critério da FISCALIZAÇÃO. 
A CONTRATADA ficará obrigada a manter na obra um livro de diário de obras e 
ocorrências, destinado a anotações pela contratada, sobre o andamento da obra, bem 
como observações a serem feitas pela fiscalização. 
O emprego de qualquer material a ser utilizado na obra, estarão sujeitos a fiscalização, 
que decidirá sobre a utilização e aplicação dos mesmos. 
Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO antes de 
sua aplicação. 
A CONTRATADA será obrigada a retirar qualquer material impugnado pelo fiscal de 
campo dentro do prazo estipulado, caso o mesmo não esteja previsto na especificação 
da obra. 
A empresa deverá manter na obra uma sala com mesa e prancheta destinada à 
utilização pela fiscalização. 
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Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro de diário de obras e 
quando necessário através de ofício ou memorando. 
A CONTRATADA deverá manter na obra um local, para atendimento de emergência e 
pronto socorro dos seus operários que venham sofrer acidentes no canteiro de obras. 
A contratada deverá manter na direção da obra, engenheiros e técnicos que permita a 
execução com perfeição de todos os serviços além dos demais elementos necessários à 
perfeita administração da obra, como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc. 
A vigilância será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definitivo da 
obra. 
 III - CONDIÇÕES GERAIS 
Os itens relacionados abaixo não serão objetos de medição e pagamento 
separadamente, devendo a CONTRATADA diluir os respectivos custos em seus preços 
unitários: 
-Seguro contra riscos e danos de qualquer natureza; 
-Fornecimento, 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 aos serviços 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; 
-Fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletivo; 
-Todos os serviços necessários à realização das obras serão executados em 
conformidade com os projetos, especificações e normas técnicas e orientações 
emanadas pela CONTRATANTE, relacionadas ao objeto contratado, mesmo que para 
estes serviços não existam preços unitários específicos nas Planilhas de Quantidades e 
Preços, aplicando-se neste caso o disposto no Contrato; 
-Remoção de entulhos e restos de materiais provenientes das obras e transporte para 
áreas de bota-fora a serem indicadas pela CONTRATANTE; 
-Testes de todas as instalações; 
-Honorários advocatícios e despesas processuais, além dos custos com eventuais 
reclamações trabalhistas do pessoal da CONTRATADA; 
-Depreciação, operação e manutenções preventiva e corretiva de equipamentos; 
-Todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas, impostos 
e outros tributos de qualquer natureza, conforme o estabelecido na legislação vigente; 
-Juros e encargos financeiros, excluídos as despesas financeiras referidas ao período de 
processamento das faturas, tendo em vista a legislação em vigor; 
Administração e lucro da CONTRATADA e tudo o mais necessário à perfeita execução 
dos serviços. 
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IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 1. IMPLANTAÇÃO DA OBRA 
 1.1 - Barracão da obra (Item 1.1 da planilha orçamentária) 
Será construído, com dimensões de 4.50x4.00m, em madeira aparelhada com pintura 
adequada, cobertura com telhas de fibrocimento 4mm, contendo dependências para 
Escritório (Administração da obra, Fiscalização, Desenhos), Almoxarifado e Banheiro. 
Incluem-se neste item de serviço, consumos de água, luz, telefone, força, além de 
móveis e equipamentos necessários para o bom desempenho das atividades exigidas 
pela obra. A Empresa construtora é responsável pela segurança, guarda e conservação 
de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações de obra, além 
da manutenção da ordem dos locais de trabalho, inclusive as necessárias providências 
para garanti-las.  
 1.2 - Placas da obra em chapa de aço galvanizado (Item 1.2 da planilha 
orçamentária) 
Entende-se como placa da obra (CONTRATANTE), a estrutura confeccionada em 
painéis de madeira revestida com chapa de aço, com a superfície pintada e sobre esta 
descrita em letras legíveis com todas as informações da empresa CONTRATANTE.   
Deverá ser afixada placa contendo todas as informações sobre a obra, em local a ser 
definido no início dos Serviços pela Fiscalização, obedecendo ao modelo fornecido pelo 
caixa Econômica Federal dimensões de (3.00x2.20m), sobre quatro peças de madeira 
4”x 4”. 
As placas deverão ser fixas, conforme projeto, e deverão ser utilizadas de acordo com a 
recomendação da fiscalização. 
As placas deverão ser colocadas sobre o solo, ao lado das obras em execução, 
utilizando-se estrutura de madeira, de acordo com suas dimensões, conforme indicado 
pela Fiscalização. 
Deverão ser observadas e retiradas previamente, as interferências com galhos, arames e 
etc., para assegurar a colocação e a perfeita visualização das placas. 
As placas de obra serão executadas em chapas metálicas, prévia e convenientemente 
tratadas para receber a pintura dos símbolos e mensagens. 
O fornecimento abrange as operações de corte, tratamento e pintura das placas. Será 
utilizada chapa preta de laminação a frio, recozimento azul com dureza T  
4/5 universal, bitola 16, em dimensões variadas de acordo com a solicitação da 
fiscalização. 
Para se obter pintura adequada é essencial a preparação da superfície metálica, de 
forma a livrá-la de graxa e ferrugem e protegê-la contra oxidação. Procede-se, para isso, 
as seguintes operações: 
- Decapagem; 
- Fosfatização; 
- Uma camada de “wash-primer”; 
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- Uma camada de “primer” (acabamento); 
- Uma camada de tinta de acabamento. 
Os suportes serão de seção quadrada com 7,5 cm de lado e 3,0m de altura, de madeira 
de lei da região, imunizado com tratamento em autoclave a vácuo e pressão com 
preservativo hidrossolúvel Wolmanit – CB, de acordo com a determinação da lei 58.016 
de 18.03.66, chanfrados nos quatro cantos, tendo uma das extremidades a forma bisel 
duplo. As travessas terão seção de 3x5cm. 
Os parafusos serão tipo francês, galvanizado. Como proteção adicional serão colocados 
ilhoses de borracha especial nos furos das placas (“Gromnetc”) ou ilhoses de alumínio 
assentados sobre arruelas de fibra. 
Os locais e quantidades de placas de obra serão determinados pela fiscalização, que 
emitirá autorização para a sua colocação. 
A colocação abrange todos os serviços necessários à instalação das placas nos locais 
determinados pela fiscalização, sendo obedecidas as orientações do fornecedor da placa 
para a correta fixação das mesmas. 
Estão inclusos neste item todos os equipamentos, materiais e mão de obra, necessários 
ao fornecimento, transporte e colocação das placas no campo inclusive a fixação das 
mesmas nos locais indicados. 
O fornecimento e colocação das placas em campo deverão seguir as instruções da 
FISCALIZAÇÃO através dos projetos executivos ou instruções de campo, determinando 
a maneira de sua aplicação e locais. 
 
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 
2.1 - Limpeza mecanizada do terreno, c/ remoção de camada vegetal, utilizando 
motoniveladora (Item 2.1 da planilha orçamentária) 
O terreno deverá ser totalmente limpo, com a utilização de uma motoniveladora, bem 
como, todo o entulho proveniente desta limpeza ser retirado do local para uma perfeita 
locação da obra. 
                                                                                                                                                                                                                   3. SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
3.1 Meio-fio de concreto pré-moldado, dim.:12x15x30x100cm, incluindo 
rejuntamento (Item 3.1 da planilha orçamentária) 
3.2 Sarjeta em concreto, preparo manual, largura 40cm,  e=8cm (Item 3.2 da 
planilha orçamentária) 
Meio-fio de concreto pré-moldado rejuntado com argamassa e cimento e areia, traço 1:1, 
medindo 12x15x30x100cm  e Sarjeta em concreto estrutural não usinado, com 40cm de 
base, 26cm de altura e 8cm de espessura. 
 MEIO FIO 
Serão utilizados guias (meios-fios) pré-moldados em concreto, (dosado para uma 
resistência característica à compressão fck 15mpa, aos 28 dias) com dimensões de 12x15x30x100cm de comprimento (nas extensões de curvas esse espaçamento poderá 
ser modificado para permitir melhor concordância). 
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 Materiais: 
a) Cimento Portland; 
b) Areia, limpa e isenta de materiais nocivos; 
 Pedra britada, com granulometria entre 4,8 mm e 50,8 mm. 
O cimento Portland poderá ser de qualquer tipo desde que satisfaça às exigências de 
norma. Os agregados graúdos e miúdos deverão atender às exigências da norma. 
O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas Normas ABNT 
NBR-6118 e ABNT NBR-7187. 
Equipamentos: Caminhão basculante, Caminhão de carroceria fixa, Betoneira ou 
caminhão-betoneira, Motoniveladora, Pá-carregadeira, Rolo compactador metálico, 
Retro-escavadeira ou valetadeira e Máquina automotriz para execução de perfis pré-
moldados de concreto de cimento. 
 SARJETA 
A sarjeta será assentada sobre a camada fina de areia ou brita colocada sobre a base 
preparada, de espessura uniforme e da mesma largura prevista para a sarjeta. 
Formas 
Para fazer face aos esforços laterais, as formas devem ser feitas com pranchas de 3,8 
cm de espessura, mais ou menos, e 3m de comprimento. Nos trechos em curva essa 
medida poderá ser reduzida e convenientemente ajustada. Essas pranchas deverão ser 
firmemente fixadas e travadas de forma a impedir a sua movimentação. As pranchas 
deverão ser assentadas de forma que assegurem à superfície da sarjeta um caimento 
conforme detalhe existente no projeto. 
Preparo, Lançamento e Acabamento do Concreto: 
O concreto deverá ter plasticidade, e umidade tais que possa ser facilmente lançado nas 
formas, onde, convenientemente apiloado e alisado, deverão constituir uma massa 
compacta sem buracos ou ninhos. 
A mistura deverá ser executada por processos mecânicos. Antes do lançamento do 
concreto devem ser umedecidas a base e as formas. 
Nas formas, deve o concreto ser convenientemente apiloado de modo a bem se adensar, 
sem vazios e falhas. Junto às paredes das formas deverá ser usada uma ferramenta do 
tipo de uma colher de pedreiro com cabo longo, que ao mesmo tempo em que seja 
apiloado, afasta de junto das paredes as pedras maiores, produzindo superfícies 
uniformes e lisas. Após o adensamento, a superfície da sarjeta deverá ser modelada com 
gabarito e acabada com auxilio de desempenadeiras, até apresentar uma superfície lisa 
e uniforme. 
Quando o pavimento for asfáltico, a aresta de sarjeta deverá ser chanfrada num plano 
formando um ângulo de 45 graus com a superfície. 
  O controle tecnológico do concreto empregado será realizado pelo rompimento de 
corpos de prova à compressão simples, aos sete dias com base no que dispõe a ABNT 
NBR-5739. O ensaio de consistência do concreto será feito de acordo com a ABNT NBR-
7223 ou a ABNT NBR-9606, sempre que ocorrer alteração no teor de umidade dos 
agregados, na execução da primeira amassada do dia após o reinicio dos trabalhos, 
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desde que tenha ocorrido interrupção por mais de duas horas e cada vez que forem 
moldados corpos de prova. 

 Juntas 
As juntas serão do tipo seção enfraquecida com espaçamento de 4 a 6m. A altura das 
juntas deverá estar compreendida entre 1/3 e 1/4 da espessura da sarjeta e, sua largura, 
não deverá exceder a 1cm. 
Após o endurecimento do concreto, as juntas deverão ser perfeitamente limpas com 
escova de aço ou jato de ar e enchidas com mistura asfáltica à quente composta de 
cimento asfáltico de penetração 50/60 e cimento portland, na proporção em peso de 1:1. 
 3.3 Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa traço 1:3, 
sobre lastro de concreto 10cm, com tampa em concreto armado (Item 3.3 da 
planilha orçamentária) 
A caixa coletora tipo Boca de Lobo (BL), será dispositivos construídos em pontos, 
conforme indicado na FOLNHA Nº16, para propiciar uma melhor captação de águas 
superficiais e conduzi-las a locais de descarga mais favoráveis através de tubos em 
concreto armado. 
Os materiais a serem empregados na construção deverão atender as prescrições e 
exigências da ABNT, devendo estar ainda de acordo com o estipulado no projeto 
executivo apresentado. 
A Bocas de Lobo deverá ser construída de modo a adquirir as dimensões e formas 
apresentadas no projeto, assim como as larguras, comprimentos, cotas, alinhamento e 
demais elementos do projeto. As caixas serão executadas em alvenaria de tijolos cerâmicos, conforme indicado nos 
desenhos, perfeitamente niveladas, aprumadas e alinhadas. Os tijolos serão assentados 
com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, e revestidos do lado interno com 
argamassa de cimento e areia, também no traço 1:3, com uma espessura mínima de 
1,5cm. 
Os tijolos deverão ser assentados com regularidade, executando-se fiadas de modo a 
evitar revestimento com espessura excessiva. Deve-se tomar cuidado para evitar as 
juntas abertas ou secas. 
A tampa será em concreto armado, conforme detalhado na FOLHA Nº17. 
 3.4 Boca para bueiro simples tubular, Ø80cm, em concreto ciclópico, inc. formas, 
escavação, reaterro e materiais (Item 3.4 da planilha orçamentária) 
A execução desses itens de serviços obedecerá à seguinte sequência: 
Escavação mecânica  
As valas para assentamento das bocas para bueiro serão escavadas segundo a 
orientação da Fiscalização, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas em 
projeto. A largura útil das bocas obedecerá a orientação da FISCALIZAÇÃO. A medição 
e pagamento serão efetuados por unidade confeccionada. 
Reaterro 
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Após a confecção das bocas para bueiro, as valas serão reaterradas com material de 
característica arenosa, aplicado convenientemente até a cota inferior da camada de sub-
base, em camadas individuais de máximo 0,15m de espessura. A compactação será 
procedida por compactadores manuais de placas vibratórias ou soquetes apropriados. 
Nenhum material, escavado de valas, poderá ser utilizado para reaterro, salvo 
autorização da Fiscalização se julgar o material de boa qualidade e não saturado. O 
volume do reaterro foi determinado pela cubagem da vala, excluídos os volumes do 
lençol de areia e dos tubos.  
Forma em madeira branca  
Entende-se como fôrma de madeira para concreto estrutural, inclusive desforma, o 
conjunto de elementos confeccionados em madeira que dá as formas e a rigidez 
necessária à estrutura de concreto armado, e sua retirada após o tempo de cura 
necessário da Norma NBR 6118. 
As fôrmas atenderão as dimensões de projeto e deverão possuir rigidez suficiente para 
não se deformar quando submetida 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-flechas e os 
acabamentos indicados no projeto. 
As dimensões, nivelamento, verticalidade das fôrmas deverão ser verificadas, 
cuidadosamente, antes da concretagem. Serão removidos 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, deverão ser deixadas janelas provisórias, para facilitar esta operação. 
A execução das fôrmas será de forma que facilite a desforma, evitando-se assim 
esforços e choques violentos sobre o concreto na etapa de cura. 
A execução da montagem das fôrmas e seus escoramentos deverão ser 
cuidadosamente revistos antes da concretagem, que acontecerá somente após liberação 
prévia da CONTRATANTE. 
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 
5x6cm ou seção circular equivalente.  
Os “blockouts” para os embutidos elétricos, hidráulicos e estruturais serão posicionados 
na fôrma antes da concretagem. 
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 a 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 
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Norma NBR 6118. Os diâmetros dos vibradores de imersão deverão ser compatíveis 
com as dimensões do elemento a ser concretado. 
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. 
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 retirada afim de não danificar a 
estrutura concretada e prevendo a sua reutilização, devendo obedecer as Normas 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 CONTRATANTE. 
 3.5 Tubo CA-1, Ø800mm, fornecimento e assentamento (Item 3.5 da planilha 
orçamentária) 
A construção da Rede de Drenagem em tubos de concreto de diâmetro 800mm, 
obedecerá a indicação da Fiscalização, obedecendo ao que segue:  
Os tubos em concreto armado deverão ser carregados, transportados, descarregados, 
manuseados e armazenados de acordo com as normas específicas para cada material e 
com as recomendações dos fabricantes. 
A partir do manuseio para a retirada, carga, transporte e descarga, qualquer dano 
causado ao material será de exclusiva responsabilidade da contratada, devendo esta 
repor qualquer material eventualmente danificado. 
Os tubos deverão ser armazenados diante do canteiro de serviços ou, a critério da 
fiscalização ao longo do caminhamento das valas. A carga e descarga deverão ser 
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efetuadas com os devidos cuidados, evitando-se choques, rolamento e, sempre que 
necessário, utilizando-se meios mecânicos. 
Antes de ser assentado o tubo, ele deverá ser limpo e examinado, não podendo ser 
assentado aquele que apresentar trincas visíveis, quebras ou outros defeitos, 
contrariando as especificações e normas da ABNT. 
A colocação na vala será efetuada de tal forma que não hajam choques que possam 
causar danos ao material. 
O assentamento da tubulação deverá ser feita sobre berço com material e espessura 
definida pela fiscalização e de jusante para montante. 
A cota do fundo da vala deverá ser determinada considerando-se a cota de 
assentamento da tubulação e a base necessária ao assentamento, função do solo 
encontrado. 
A tubulação deverá ser assentada de forma que a bolsa fique sempre voltada para 
montante, exceto nas linhas de recalque onde são aceitáveis quaisquer dos dois 
sentidos. 
O nivelamento das linhas de tubos poderá ser feito por meio de gabarito (fio fortemente 
estirado), cruzeta ou outro método, somente se aprovado pela fiscalização. Devem, no 
entanto, ser observadas as distâncias máximas de 10m para o emprego de gabarito e de 
30m para o emprego de cruzeta. 
O assentamento dos tubos deverá obedecer rigorosamente as dimensões indicadas no 
projeto. 
Antes da execução das juntas, deverá ser verificado se as extremidades dos tubos estão 
perfeitamente limpas. 
Para sua montagem, observar os seguintes preceitos: 
a) colocar juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo, centrar e introduzir na bolsa de 
espera; 
b) com ferramenta apropriada (estopador), ajustar a juta no fundo da bolsa, de modo a 
proporcionar um espaço vazio de 5cm a contar da extremidade da bolsa; 
c) colocar argamassa de cimento e areia lavada, no traço 1:3 em volume, na bolsa e 
centrar perfeitamente a ponta em relação à bolsa, avaliando o nivelamento da geratriz 
inferior interna dos tubos, o fornecimento de todos esses materiais ficará por conta da 
contratada; 
d) respaldar externamente a argamassa, deixando uma inclinação de 45° em relação à 
superfície do tubo e a partir da aresta externa da extremidade da bolsa; 
No caso de assentamento, onde o subsolo contém água, as juntas deverão ser 
obrigatoriamente protegidas por um encapeamento de argamassa de cimento e areia, no 
traço 1:1 em volume, contendo material impermeabilizante. 
 
4. MOVIMENTO DE TERRA 
4.1 Regularização e compactação de fundo de vala (Item 4.1 da Planilha 
Orçamentária) 
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As valas para que receberão a camada de concreto de composição do alicerce corrido 
serão escavadas segundo a orientação da Fiscalização, sendo respeitados o 
alinhamento e as cotas indicadas em projeto. A largura útil da vala será devidamente 
compactada manual ou mecanicamente, para garantir uma superfície adequada para 
recebimento da camada de concreto. 
 4.2 – Aterro compactado manualmente (Item 4.2 da Planilha Orçamentária) 
Entende-se como aterro compactado com material coesivo de 1ª categoria o 
preenchimento da parte interna da fundação do terreno natural até a altura do contrapiso, 
estimada em 30cm. 
Serão executados aterros compactados com material coesivo selecionado de 1ª 
categoria, previamente aprovado pela CONTRATANTE. Deverá ser isento de matéria 
orgânica, lançada em camadas sucessivas de no máximo 15 cm de espessura, 
criteriosamente regada e apiloadas com soquete de madeira que na sua queda provoque 
um impacto de 30kg, ou compactador mecânico, ou pneumático (sapos), ou qualquer 
outro, que atenda a energia necessária de compactação exigida no projeto. E de 
responsabilidade da CONTRATADA a extração, corte, carga, transporte, espalhamento 
e compactação do material para execução destes serviços.  
As áreas indicadas para serem aterradas deverão estar limpas e isentas de matéria 
orgânica. 
 
5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO – ÁREA EXTERNA 
Generalidades 
Entrada e Medição de Energia 
Os serviços relacionados com a entrada de energia serão entregues completos, com a 
ligação definitiva à rede pública, em perfeito funcionamento. 
A execução da instalação de entrada de energia deverá obedecer aos padrões de 
concessionária de energia elétrica local. A CONTRATADA terá a responsabilidade de 
manter com a concessionária os entendimentos necessários à aprovação da instalação e 
à ligação da energia elétrica. 
As emendas dos condutores serão efetuadas por conectores apropriados; as ligações às 
chaves serão feitas com a utilização de terminais de pressão ou compressão. 
Onde houver tráfego de veículos sobre a entrada subterrânea, deverão ser tomadas 
precauções para que a tubulação não seja danificada, as caixas de passagem de rede 
deverão ter tampas de concreto. 
Instalação de Eletrodutos 
Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, 
conforme disposição da NBR 5410. 
Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90º, conforme NBR 
5410. O número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90º ou 
equivalente a 270º, conforme disposição da NBR 5410. 
A curvatura dos eletrodutos em PVC rígido será executada adotando os seguintes 
procedimentos: 
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-cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva 
a executar e abrir roscas nas duas extremidades; 
-vedar uma das extremidades por meio de um tampão rosqueado, de ferro, provido de 
punho de madeira para auxiliar o manuseio da peça, e preencher à seguir o eletroduto 
com areia. Após o adensamento da areia, bater lateralmente na peça vedando a outra 
extremidade com um tampão idêntico ao primeiro; 
-mergulhar a peça em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140ºC, por tempo 
suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do 
líquido serão os estritamente necessários à operação; 
-retirar em seguida a peça aquecida da cuba e procurar encaixá-la num molde de 
madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual 
ao da curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva. O 
resfriamento da peça deve ser natural. 
As roscas deverão ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte deverá ser 
feito aplicando as ferramentas na seqüência correta e, no caso de cossinetes, com ajuste 
progressivo. 
O rosqueamento deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a 
execução das roscas, as extremidades deverão ser limpas com escova de aço para a 
eliminação de rebarbas. 
Os eletrodutos ou acessórios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas 
ou fios cortados deverão ser rejeitados, mesmo que a falha não se situe na faixa de 
aperto. 
As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões 
apropriadas, tais como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da 
superfície interna, bem como a continuidade do eletroduto. Serão utilizadas graxas 
especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão, sem que fique 
prejudicada a continuidade elétrica do sistema. 
Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de 
passagem e conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas 
proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. Nos eletrodutos dos 
circuitos reserva, após a limpeza das roscas, deverão ser colocados tampões adequados 
em ambas as extremidades, com sondas constituídas de fios de aço galvanizado16 
AWG. 
Os eletrodutos embutidos nas lajes serão colocados sobre os vergalhões da armadura 
inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serão fechadas para impedir a penetração 
de nata de cimento durante a colocação do concreto nas formas. Os eletrodutos nas 
peças estruturais de concreto armado serão posicionados de modo a não suportarem 
esforços não previstos, conforme disposição da NBR 5410. 
Nas juntas de dilatação, a tubulação será seccionada e receberá caixas de passagens, 
uma de cada lado das juntas. 
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Em uma das caixas, o duto não será fixado, permanecendo livre. Outros recursos 
poderão ser utilizados, como por exemplo, a utilização de uma luva sem rosca do mesmo 
material do duto para permitir o seu livre deslizamento. 
Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serão montados antes de serem executados os 
revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serão fixadas nas caixas por meio de 
buchas e arruelas rosqueadas. 
As curvas nos tubos de PVC rígido não deverão causar deformações ou redução do 
diâmetro interno, nem produzir aberturas entre as espiras metálicas de que são 
constituídos. O raio de qualquer curva em tubo metálico flexível não poderá ser inferior a 
12 vezes o diâmetro interno do tubo. 
A fixação dos tubos de PVC rígido não embutidos será feita por suportes ou braçadeiras 
com espaçamento não superior a 30 cm. Os tubos de PVC rígido serão fixados às caixas 
através de buchas e arruelas. Não serão permitidas emendas em tubos de PVC rígido, 
formando trechos contínuos de caixa a caixa. 
As extremidades dos eletrodutos, quando não rosqueadas diretamente em caixas ou 
conexões, deverão ser providas de buchas e arruelas roscadas.  
Caixas e Conduletes 
Deverão ser utilizadas caixas: 
-nos pontos de entrada e saída dos condutores; 
-nos pontos de emenda ou derivação dos condutores; 
-nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos; 
-nas divisões dos eletrodutos; 
-em cada trecho contínuo 15 m de eletrodutos, para facilitar a passagem ou substituição 
de condutores. 
Poderão ser usados conduletes: 
-nos pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação; 
-nas divisões dos eletrodutos. 
Nas redes de distribuição, a utilização de caixas será efetuada da seguinte forma, 
quando não indicadas nas especificações ou no projeto: 
-octogonais de fundo móvel, nas lajes, para ponto de luz; 
-octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados paralelos, nos extremos 
dos ramais de distribuição; 
-retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou 
interruptores em número igual ou inferior a 3; 
-quadradas estampadas com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de passagem ou para 
conjunto de tomadas e interruptores em número superior a 3. 
As caixas a serem embutidas nas lajes deverão ficar firmemente fixadas à forma. 
Somente poderão ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber 
ligação de eletrodutos. As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento 
da alvenaria; será nivelado e aprumado de modo a não provocar excessiva profundidade 
depois do revestimento. 
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As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às paredes, presas a pontos 
dos condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter 
uma ligação perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas 
caixas, deverão também ser providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente 
para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois 
de colocadas as tampas. 
As caixas com interruptores e tomadas deverão ser fechadas por espelhos, que 
completem a montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 
100 x 50 mm (4"x2") serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso. 
As caixas com equipamentos, para instalação aparente, deverão seguir as indicações de 
projeto. As caixas de arandelas e de tomadas altas serão instaladas de acordo com as 
indicações do projeto, ou se este for omisso, em posição adequada, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. As diferentes caixas de uma mesma sala serão perfeitamente 
alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto. 
Enfiação 
Só poderão ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V, ou mais, e que 
tenham proteção resistente à abrasão. 
A enfiação só poderá ser executada após a conclusão dos seguintes serviços: 
-telhado ou impermeabilização de cobertura;  
-revestimento de argamassa; 
-colocação de portas, janelas e vedação que impeça a penetração de chuva; 
-pavimentação que leve argamassa. 
Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos com estopa e limpos pela 
passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiação, 
poderão ser usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar 
a enfiação poderão ser usados fios ou fitas metálicas. 
As emendas de condutores somente poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida 
a enfiação de condutores emendados, conforme disposição da NBR 5410. O isolamento 
das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos 
condutores utilizados. 
A enfiação será feita com o menor número possível de emendas, caso em que deverão 
ser seguidas as prescrições abaixo: 
-limpar cuidadosamente as pontas dos fios a serem emendados; 
-para circuitos de tensão entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita isolante 
até formar espessura igual ou superior à do isolamento normal do condutor; 
-executar todas as emendas dentro das caixas. 
Nas tubulações de pisos, somente iniciar a enfiação após o seu acabamento. Todos os 
condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados no mesmo eletroduto. 
Condutores em trechos verticais longos deverão ser suportados na extremidade superior 
do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificação do isolamento na 
saída do eletroduto, e não aplicar esforços nos terminais. 
Cabos 
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Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de 
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de junção, chaves e onde mais se 
faça necessário. 
As emendas dos cabos de 240V a 1000V serão feitas com conectores de pressão ou 
luvas de aperto ou compressão. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, 
deverão ser revestidas com fita de borracha moldável até se obter uma superfície 
uniforme, sobre a qual serão aplicadas, em meia sobreposição, camadas de fita isolante 
adesiva. A espessura da reposição do isolamento deverá ser igual ou superior à camada 
isolante do condutor. 
As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverão ser executadas 
conforme recomendações do fabricante. 
Circuito de áudio, radiofreqüência e de computação deverão ser afastados de circuitos 
de força, tendo em vista a ocorrência de indução, de acordo com os padrões aplicáveis a 
cada classe de ruído. As extremidades dos condutores, não deverão ser expostas à 
umidade do ar ambiente, exceto pelo espaço de tempo estritamente necessário à 
execução de emendas, junções ou terminais. 
Em linhas subterrâneas, os condutores não poderão ser enterrados diretamente no solo, 
devendo, obrigatoriamente, ser instalados em manilhas, em tubos de aço galvanizado a 
fogo dotado de proteção contra corrosão ou, ainda, outro tipo de dutos que assegurem 
proteção mecânica aos condutores e permitam sua fácil substituição em qualquer tempo. 
Os condutores que saem de trechos subterrâneos e sobem ao longo de paredes ou 
outras superfícies deverão ser protegidas por meio de eletroduto rígido, esmaltado ou 
galvanizado, até uma altura não inferior a 3m em relação ao piso acabado, ou até 
atingirem a caixa protetora do terminal. 
Na enfiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão estar sujeitos a 
esforços de tração capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos 
condutores. 
Todos os condutores de um circuito deverão fazer parte do mesmo duto. 
Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuições exteriores, deverão ser 
empregados condutores com proteção à prova de tempo, suportados por isoladores 
apropriados, fixados em postes ou em paredes. O espaçamento entre os suportes não 
excederá 20m, salvo autorização expressa em contrário. 
Os condutores ligando uma distribuição aérea exterior à instalação interna de uma 
edificação, deverão passar por um trecho de conduto rígido curvado para baixo, provido 
de uma bucha protetora na extremidade, devendo os condutores estar dispostos em 
forma de pingadeira, de modo a impedir a entrada de água das chuvas. Estes tipos de 
instalações com condutores expostos serão permitidos nos lugares em que, além de não 
ser obrigatório o emprego de conduto, a instalação esteja completamente livre de 
contatos acidentais que possam danificar os condutores ou causar estragos nos 
isoladores. 
Instalação de Cabos em Dutos e Eletrodutos 
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A enfiação de cabos deverá ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e 
eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz 
isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a enfiação, se necessário, deverá ser 
adequado à finalidade e compatível com o tipo de isolamento dos condutores. Podendo 
ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, não será permitido 
o emprego de graxas. 
Os condutores de baixa tensão são normalmente comercializados em rolos de 100m em 
diversas cores, que na instalação devem ser as seguintes: 
condutores fases: preto, branco, vermelho e cinza; 
-condutores neutro: azul claro; 
-condutores de proteção: verde ou verde e amarelo; 
Emendas ou derivações de condutor só serão aprovadas em caixas de junção. Não 
serão permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos. 
As ligações de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos 
seguintes critérios: 
-cabos e cordões flexíveis, de bitola igual ou menor que 4 mm², terão as pontas dos condutores 
previamente endurecidas com soldas de estanho; 
-condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados, sem solda, por 
conectores de pressão ou terminais de aperto. 
Aterramento e Proteção contra Descargas Atmosféricas 
As malhas de aterramento deverão ser executadas de acordo com os detalhes do 
projeto. Não será permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos. 
Todas as ligações mecânicas não acessíveis devem ser feitas pelo processo de solda 
exotérmica. Todas as ligações aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por 
conectores de bronze com porcas, parafusos e arruelas de material não corrosível. 
Montagem de Quadros de Distribuição 
Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e ser 
nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma área deverão ser perfeitamente 
alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado. 
Os quadros para montagem aparente deverão ser fixados às paredes ou sobre base no 
piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensões necessárias à sua perfeita 
fixação. 
A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas e arruelas 
roscadas. Após a conclusão da montagem, da enfiação e da instalação de todos os 
equipamentos, deverá ser feita medição do isolamento, cujo valor não deverá ser inferior 
ao da tabela 51 da NBR 5410. 
Barramentos 
Os barramentos indicados no projeto serão constituídos por peças rígidas de cobre 
eletrolítico nu, cujas diferentes fases serão identificadas por cores convencionais. 
Verde, amarelo e violeta, conforme a NBR 5410. Os barramentos deverão ser 
firmemente fixados sobre isoladores. 
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A instalação de barramentos blindados pré-fabricados deverá ser efetuada conforme 
instruções do fabricante. Na travessia de lajes e paredes deverão ser previstas aberturas 
de passagem, com dimensões que permitam folga suficiente para a livre dilatação do 
duto. 
Recebimento 
O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, 
dos equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as 
instalações elétricas somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas 
condições de funcionamento, comprovadas pela Fiscalização e ligadas à rede de 
concessionária de energia local. 
As instalações elétricas serão executadas com materiais e equipamentos examinados e 
aprovados pela Fiscalização. A execução deverá ser inspecionada durante todas as 
fases, bem como após a conclusão, para comprovar o cumprimento das exigências do 
contrato e desta Prática. 
Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas 
pela FISCALIZAÇÃO e notificadas ao PROJETISTA. A aprovação acima referida não 
isentará a CONTRATADA de sua responsabilidade. 
 5.1 Poste de concreto seção circular h=7 m, carga nominal no topo 200Kg, 
inclusive escavação, fornecimento e colocação (Item 5.1 da Planilha Orçamentária) 
Serão assentados postes, conforme mostrado na FOLHA Nº05, em concreto armado 
circular, conforme NBR 8451, c/ h=7m, com auxílio de caminhão “munck”. Nos locais, 
conforme mostrado nas pranchas específicas, este posteamento terá a finalidade de 
suporte para os refletores retangulares. Terão resistência mínima de 200DAN. 
 5.2 Luminária fechada p/ iluminação pública p/ lâmpadas de 250/500w, 
fornecimento e instalação, excluindo lâmpada (Item 5.2 da Planilha Orçamentária) 
Nos postes, conforme mostrado na FOLHA Nº05, serão instaladas luminárias fechadas 
para lâmpadas de Vapor de Mercúrio com potência de 250w/250v, fixadas através de 
abraçadeiras circulares, e serão equipadas com reator para lâmpada vapor de mercúrio 
de 250w com acionamento através de relé fotoelétrico 220v/1000w. 
 5.3 Lâmpada vapor de mercurio c/ reator 250w/220v, fornecimento e instalação 
(Item 5.3 da Planilha Orçamentária) 
Em cada refletor será instalado reator para lâmpada de Vapor Metálico 400w. 
 5.4 Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w, fornecimento e 
instalação (Item 5.4 da Planilha Orçamentária) 
Entende-se como relé fotoelétrico, os equipamentos de sistema eletromagnético de 
corrente alternada, com a função de acender e apagar as lâmpadas de acordo com a 
variação do fluxo luminoso. 
Os relés fotoelétricos serão instalados em local protegido do fluxo luminoso emanado 
pela luz artificial (lâmpadas), de preferência abrigado pela cobertura do prédio. Os relés 
serão constituídos de corpo em polipropileno estabilizado para suportar intempéries e 
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pinos de contato em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem. Com 
fotocélulas do tipo CDs e encapsulamento blindado de resposta instantânea, tensão 
220V e freqüência de 60Hz, marca Phillips, Siemens, Tecnowatt ou similar. 
 Serão instaladas nos locais determinados pelo projeto elétrico e deverão atender as 
generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas.  
 5.5 Cabo de cobre isolado PVC 450/750v, 6mm², resistente à chama, fornecimento e 
instalação (Item 5.7 da Planilha Orçamentária) 
Entende-se como cabo de cobre nú e com isolamento os elementos, circulares sólidos 
ou agrupados, que servem para conduzir a energia nos circuitos pré-determinados em 
projeto. 
Os condutores serão de cobre eletrolítico nú, tempera mole, ou com isolação de 
composto termoplástico de Cloreto de Polivinila – PVC classe 750 (70°C), tipo BWF, 
marca Pirelli, Imbrac, Lousano ou similar, com características especiais quanto a não 
propagação e auto-extinção de fogo. 
Os cabos de cobre nú serão de seção circular e deverão atender a NBR 5111. 
Os fios e cabos serão nas bitolas determinadas no projeto elétrico e deverão atender as 
generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descritas. 
 5.6 Haste de Aterramento Copperweld 5/8"x3,00m c/ conector (Item 5.7 da Planilha 
Orçamentária) 
Entende-se como haste de aterramento as barras de aço cobreada que servem para 
atenuar e dissipar no solo os efeitos das descargas atmosféricas induzidas no sistema 
elétrico de um prédio e ou uma estrutura. As hastes de aterramento, atendendo a NBR 13571/96 deverão ser em aço com 
revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 95% sem traços de zinco, obtido 
pelo processo de eletrodeposição anôdico de modo a assegurar uma união inseparável e 
homogênea entre os dois metais, devendo ter acabamento brilhante e livre de 
imperfeições. O cabo deverá ser fixado à barra através de conector tipo grampo 
confeccionado em bronze de alta condutibilidade elétrica, alta resistência mecânica e 
proteção anticorrosiva, dotado de parafusos, porcas e arruela de pressão # 16/19 mm. 
Deverão ser instaladas de acordo com o projeto elétrico e as generalidades das 
Instalações Elétricas anteriormente descrita. 
 5.7 Caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm revestida internamente, com 
tampa pré moldada de concreto e fundo de concreto, escavação e confecção (Item 
5.7 da Planilha Orçamentária) 
 Alvenaria - Aquelas contidas nos detalhes serão executadas com tijolos cerâmicos de 
seis furos, com dimensões mínimas de 9x19x30cm, de primeira qualidade, assentes com 
argamassa de cimento, areia e barro no traço mínimo de 1:6:2, perfeitamente a nível e a 
prumo, com juntas horizontais e verticais de aproximadamente 1,5 cm. 
Revestimentos Interno (Chapisco) 
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Será aplicada, sobre a superfície a revestir, uma camada regular de argamassa forte 
denominada chapisco. O chapisco será feito com argamassa fluida no traço 1:3 (cimento 
e areia) e quando indicado adicionar aditivo adesivo. A argamassa deverá ser projetada 
energicamente, de baixo para cima, contra a superfície a ser revestida. O 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 será de 5mm. A aplicação terá de ser feita sobre superfície previamente 
umedecida, o suficiente para que não ocorra a absorção da água  necessária à cura da 
argamassa. As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas com 
vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de 
revestimento.  
Revestimentos Interno (Reboco) 
Salvo indicação em contrário, tanto nas paredes internas como nas paredes externas, 
será empregado o reboco com argamassa constituído de uma só camada, na proporção 
volumétrica de cimento, cal em pasta e areia fina na proporção de 1:6:2. 
A critério da FISCALIZAÇÃO a cal em pasta poderá ser substituída pela cal química ou 
ainda adicionada pequena quantidade de barro. 
Em substituição a camada de reboco produzida na obra, poderá ser utilizado reboco 
industrializado da marca Reboquit, Votomassa, Quartzolit ou similar. 
A argamassa depois de aplicada será desempenada com régua de alumínio e alisada 
com desempenadeira revestida com feltro ou espuma de borracha. 
Quando indicado, o revestimento externo terá adicionado à sua argamassa produto 
hidrófugo de fabricação da “Otto Baumgart” ou similar. 
Lastro – No fundo das caixas será aplicada camada de concreto ciclópico com pedra 
preta no traço 1:8 com a finalidade de impermeabilizá-lo. 
Tampa – Serão confeccionadas tampas em concreto armado nas dimensões 
compatíveis às caixas. Terão espessura de 6cm, sendo o recobrimento da armadura 
igual a 1cm. 
 5.8 Eletroduto de PVC rígido roscável DN 1", inclusive conexões, fornecimento e 
instalação (Item 5.8 da planilha orçamentária) 
Entende-se como eletroduto os elementos que servem para abrigar os condutores 
elétricos, contra intempéries e animais roedores. 
Os eletrodutos de PVC rígido serão instalados e embutidos nas alvenarias, nos pisos, 
sobre o forro ou aéreo, nas quantidades e diâmetros determinados pelo projeto elétrico e 
deverão atender as generalidades das Instalações Elétricas anteriormente descrita. 
 
6. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
6.1 Passeios internos 
6.1.1 Piso em concreto 12mpa, preparo mecânico, e=7cm, incluso junta de 
dilatação em madeira, lançamento e adensamento (Item 6.1.1 da planilha 
orçamentária) 
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Entende-se como piso (passeio) em concreto 12mpa com junta de dilatação em réguas 
de madeira, o calçamento que tem a finalidade de facilitar a circulação do público no 
interior da Praça, bem como na orla do rio.  
Na execução do passeio em concreto simples com juntas em réguas de madeira 
1.00x1.00m, deverá observar às seguintes prescrições: 
-Nivelamento do terreno; 
-Executar o baldrame de contenção do aterro observando a cota do passeio, indicadas 
nas pranchas específicas; 
-Aterro e apiloamento destinados a receber a camada de concreto. 
Sobre a camada de aterro deverão ser fixadas e niveladas as juntas com réguas de 
madeira, de modo a formar os painéis com dimensões de 1.00x1.00m. A profundidade 
das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. Os caimentos deverão respeitar 
as indicações do projeto.  
Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o 
lançamento do concreto. 
O concreto a utilizar terá fck 12mpa, no traço 1:3:5, numa espessura de 7cm. 
 6.2 Passeio – Orla do Rio  
6.2.1 Piso em concreto 12mpa, preparo mecânico, e=7cm, incluso junta de 
dilatação em madeira, lançamento e adensamento (Item 6.2.1 da planilha 
orçamentária) 
-Ver item 6.1.1 dessas especificações; 
 
7. CONSTRUÇÃO DE PALCO 
7.1 Serviços Preliminares 
7.1.1 Locação convecional da obra (gabarito) - 10 vezes (reaprov.) (Item 7.1.1 da 
planilha orçamentária) 
Deverá ser afixada placa contendo todas as informações sobre a obra, em local a ser 
definido no início dos Serviços pela Fiscalização, obedecendo ao modelo fornecido pelo 
caixa Econômica Federal dimensões de (4.00x2.00m), sobre quatro peças de madeira 
4”x 4”. 
As placas deverão ser fixas, conforme projeto, e deverão ser utilizadas de acordo com a 
recomendação da fiscalização. 
As placas deverão ser colocadas sobre o solo, ao lado das obras em execução, 
utilizando-se estrutura de madeira, de acordo com suas dimensões, conforme indicado 
pela Fiscalização. 
Deverão ser observadas e retiradas previamente, as interferências com galhos, arames e 
etc., para assegurar a colocação e a perfeita visualização das placas. 
As placas de obra serão executadas em chapas metálicas, prévia e convenientemente 
tratadas para receber a pintura dos símbolos e mensagens. 
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O fornecimento abrange as operações de corte, tratamento e pintura das placas. Será 
utilizada chapa preta de laminação a frio, recozimento azul com dureza T 4/5 universal, 
bitola 16, em dimensões variadas de acordo com a solicitação da fiscalização. 
Para se obter pintura adequada é essencial a preparação da superfície metálica, de 
forma a livrá-la de graxa e ferrugem e protegê-la contra oxidação. Procede-se, para isso, 
as seguintes operações: 
-Decapagem; 
-Fosfatização; 
-Uma camada de “wash-primer”; 
-Uma camada de “primer” (acabamento); 
-Uma camada de tinta de acabamento. 
Os suportes serão de seção quadrada com 7,5 cm de lado e 3,0m de altura, de madeira 
de lei da região, imunizado com tratamento em autoclave a vácuo e pressão com 
preservativo hidrossolúvel Wolmanit – CB, de acordo com a determinação da lei 58.016 
de 18.03.66, chanfrados nos quatro cantos, tendo uma das extremidades a forma bisel 
duplo. As travessas terão seção de 3x5cm. 
Os parafusos serão tipo francês, galvanizado. Como proteção adicional, serão colocados 
ilhoses de borracha especial nos furos das placas (“Gromnetc”) ou ilhoses de alumínio 
assentados sobre arruelas de fibra. 
Os locais e quantidades de placas de obra serão determinados pela fiscalização, que 
emitirá autorização para a sua colocação. 
A colocação abrange todos os serviços necessários à instalação das placas nos locais 
determinados pela fiscalização, sendo obedecidas as orientações do fornecedor da placa 
para a correta fixação das mesmas. 
Estão inclusos neste item todos os equipamentos, materiais e mão de obra, necessários 
ao fornecimento, transporte e colocação das placas no campo inclusive a fixação das 
mesmas nos locais indicados. 
O fornecimento e colocação das placas em campo deverão seguir as instruções da 
FISCALIZAÇÃO através dos projetos executivos ou instruções de campo, determinando 
a maneira de sua aplicação e locais. 
 7.2 Movimento de terra 
7.2.1 Escavação manual profundidade até 1.5m (BLOCOS) (Item 7.2.1 da planilha 
orçamentária) 
As cavas para fundações e outras partes da obra localizadas abaixo do nível do terreno 
serão executadas com dimensões (BLOCOS – 1.10x1.10x0.60m), bem como a natureza 
do terreno e o volume de trabalho a executar. 
As escavações serão executadas manualmente, a critério da CONTRATADA, 
previamente aprovada pela CONTRATANTE. Quando necessárias serão 
convenientemente escoradas esgotadas ou drenadas, adotando-se todas as 
providências e cautelas para a segurança dos colaboradores. 
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Com base em explorações superficiais, adotou-se como critério, para fins destas 
Especificações Técnicas, um solo com condições geotécnicas admissível para suportar a 
pressão de 1,50kgf/cm². 
O material de 1ª categoria proveniente das escavações será depositado ao lado das 
cavas, com distância suficiente, a fim de evitar o deslizamento do mesmo para seu 
interior, podendo ser utilizado no reaterro das fundações. 
 7.2.2 Reaterro compactado de vala com material da obra (Item 7.2.2 da planilha 
orçamentária) 
O reaterro das fundações será executado com material coesivo de 1ª categoria, 
proveniente das escavações das fundações e previamente aprovado pela 
CONTRATANTE. Deverá ser isento de matéria orgânica, lançada em camadas 
sucessivas de no máximo 20cm de espessura, criteriosamente regada e apiloadas com 
soquete de madeira que na sua queda provoque um impacto de 30kg, repetindo-se as 
operações tantas vezes quantas necessárias, até obter-se o grau de compactação 
definido pelo projeto. Podendo a critério da CONTRATADA utilizar equipamentos 
mecânicos desde que previamente aprovado pela CONTRATANTE.  
 7.3 Infraestrutura 
7.3.1 Blocos de fundação 
7.3.1.1 Lastro em concreto não estrutural, 150Kg/m³, preparo manual (Item 7.3.1.1 
da planilha orçamentária) 
Entende-se como lastro de concreto a camada impermeabilizadora que fica entre o 
aterro compactado e a regularização do piso. Após a regularização do fundo das cavas dos blocos de fundação será lançado o lastro 
de concreto simples na proporção volumétrica 1:2.5:6 (cimento, areia, brita ou seixo 
rolado) com espessura de 10cm. Terá a função de atuar como camada 
impermeabilizadora, isolando a peça em concreto armado do terreno natural. 
 7.3.1.2 Forma em tábua concreto em fundação, com reaproveitamento de 5x (Item 
7.3.1.2 da Planilha Orçamentária) 
Entende-se como fôrma de madeira para concreto em infra-estrutura, inclusive desforma 
e reaproveitamento, o conjunto de elementos confeccionados em madeira que dá formas 
e a rigidez necessária à estrutura de concreto armado, e sua retirada após o tempo de 
cura necessário, conforme descrito na Norma NBR 6118. 
As fôrmas serão executadas rigorosamente de acordo com as dimensões indicadas no 
projeto, com material selecionado e de boa qualidade, adequado ao tipo de acabamento 
destinado às superfícies de concreto por elas envolvidas. 
Deve ter a resistência necessária para suportar os esforços resultantes do lançamento e 
acomodação da energia transmitida pelos vibradores no concreto fresco e fixação tal 
que, não sofram deformações pela ação destes esforços, nem pela ação dos fatores 
ambientais. Devem ser tomadas precauções especiais para garantir as contra-flechas e 
os acabamentos indicados no projeto. 
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A construção das fôrmas será tal que facilite a desforma, evitando-se assim esforços e 
choques violentos sobre o concreto nesta etapa inicial de endurecimento. 
A execução, a montagem e os escoramentos serão cuidadosamente preparados e 
vistoriados pela CONTRATADA antes de qualquer liberação para concretagem. 
O enchimento de fôrmas para concretos e estruturas especiais, só será permitido após a 
liberação prévia da FISCALIZAÇÃO. 
Materiais 
Os materiais utilizados nas fôrmas que ficarem em contato com o concreto serão tais 
que produzam os acabamentos requeridos nos projetos e especificações. Na falta de 
qualquer indicação, as fôrmas devem produzir um acabamento no concreto igual ou 
menos rugoso do que aquele produzido por fôrmas de madeira branca da região, de 3ª 
qualidade, onde está sendo executada a obra, sempre em conformidade com as 
exigências do projeto e destas Especificações Técnicas. 
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 
5x7cm ou seção circular equivalente, nem com mais de 3,00 (três) metros de 
comprimento sem contraventamento. Cada pontalete de madeira terá apenas uma 
emenda, a qual será feita no terço médio de seu comprimento. 
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. Deverá ser previsto furos para o 
escoamento da água em excesso, embora posteriormente deverá ser totalmente 
vedada, a fim de evitar o escoamento de nata e prováveis defeitos nas estruturas após 
concretagem. 
 7.3.1.3 Armação aço CA-50, 3.4 a 6.3mm², fornecim., corte, dobra e montagem (Item 
7.3.1.3 da Planilha Orçamentária) 
As armaduras deverão ser executadas, 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. As barras de 
aço, os dobramentos, a colocação e as demais condições da armadura devem obedecer 
rigorosamente os 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 aço ou outro recurso desde que previamente aprovado. A 
CONTRATADA evitará que as barras de aço estocadas fiquem em contato com o solo, 
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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 em projeto, e serão 
fixados por ligações metálicas, espaçadores, pastilhas de concreto, necessários para que 
não possam se deslocar durante a operação de concretagem e para garantir os 
afastamentos das formas previsto no Projeto. 
As pastihas 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 3cm. 

 7.3.1.4 Concreto fck 20mpa, virado em betoneira, sem lançamento (Item 7.3.1.4 da 
Planilha Orçamentária) 
7.3.1.5 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações (Item 7.3.1.5 da 
Planilha Orçamentária) 
Concreto fck 20mpa, preparo, lançamento e aplicação 
Entende-se como concreto estrutural à aglutinação de agregados que após o processo 
de cura adquire forma e rigidez suficiente para satisfazer as características determinadas 
no projeto estrutural. 
Preparo do Concreto 
O preparo do concreto será regido pela NBR - 12.655 - Preparo, Controle e 
Recebimento. 
Da técnica de dosagem do concreto, deverá resultar um produto final homogêneo e de 
traço tal que assegure: 
-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. 
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 
CONTRATANTE. 
A quantidade de cimento por metro cúbico de concreto será compatível com a finalidade 
e a resistência pretendida, variando de 150 a 350 quilogramas por metro cúbico. 
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O concreto deve ser preparado racionalmente e de maneira que seja obtida uma mistura 
trabalhável, compatível com a resistência final 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. 
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. Deverá ser previstos furos para o 
escoamento da água em excesso, embora posteriormente deverá ser totalmente vedada 
a fim de evitar o escoamento de nata e defeitos nas estruturas concretadas. 
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 2,00m (dois metros). Os limites assim estabelecidos somente poderão ser 
ultrapassados quando utilizado um equipamento apropriado que impeçam 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 livre. 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.  
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 a 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 



ESTADO DO PARÁ 
 
 
 
 
 
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 
 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA 

CT Nº1015995-32/SICONV 807559/MTUR/2014 
 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 
END.: Av: João Gomes Pedrosa nº 500 - Bairro Centro - CEP:68.734.000 – Fone: (91) 3821-1281 
 

25 

Norma NBR 6118. Os diâmetros dos vibradores de imersão deverão ser compatíveis 
com as dimensões do elemento a ser concretado. 
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. 
 7.3.2 Cintamento Inferior 
7.3.2.1 Forma em tábua concreto em fundação, com reaproveitamento de 5x (Item 
7.3.2.1 da Planilha Orçamentária) 
-Ver item 7.3.1.2 dessas especificações; 
 7.3.2.2 Armação aço CA-50, 3.4 a 6.3mm², fornecim., corte, dobra e montagem (Item 
7.3.2.2 da Planilha Orçamentária) 
-Ver item 7.3.1.3 dessas especificações; 
 7.3.2.3 Concreto fck 20mpa, virado em betoneira, sem lançamento (Item 7.3.2.3 da 
Planilha Orçamentária) 
7.3.2.4 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações (Item 7.3.2.4 da 
Planilha Orçamentária) 
-Ver itens 7.3.1.4 / 7.3.1.5 dessas especificações; 
 
7.4 Superestrutura 
7.4.1 PILARES 
7.4.1.1 Forma p/ estrutura de concreto chapa de madeira compensada resinada, 
1,10x2,20m, e=12mm, reaproveitamento de 3x (Item 7.4.1.1 da Planilha 
Orçamentária) 
Entende-se como fôrma em chapa resinada, e=12mm para concreto em superestrutura, 
inclusive desforma, o conjunto de elementos confeccionados em madeira que dá formas 
e a rigidez necessária à estrutura de concreto armado, e sua retirada após o tempo de 
cura necessário, conforme descrito na Norma NBR 6118. 
As fôrmas serão executadas rigorosamente de acordo com as dimensões indicadas no 
projeto, com material selecionado e de boa qualidade, adequado ao tipo de acabamento 
destinado às superfícies de concreto por elas envolvidas. 
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Deve ter a resistência necessária para suportar os esforços resultantes do lançamento e 
acomodação da energia transmitida pelos vibradores no concreto fresco e fixação tal 
que, não sofram deformações pela ação destes esforços, nem pela ação dos fatores 
ambientais. Devem ser tomadas precauções especiais para garantir as contra-flechas e 
os acabamentos indicados no projeto. 
A construção das fôrmas será tal que facilite a desforma, evitando-se assim esforços e 
choques violentos sobre o concreto nesta etapa inicial de endurecimento. 
A execução, a montagem e os escoramentos serão cuidadosamente preparados e 
vistoriados pela CONTRATADA antes de qualquer liberação para concretagem. 
O enchimento de fôrmas para concretos e estruturas especiais, só será permitido após a 
liberação prévia da FISCALIZAÇÃO. 
Materiais 
Os materiais utilizados nas fôrmas que ficarem em contato com o concreto serão tais 
que produzam os acabamentos requeridos nos projetos e especificações. Na falta de 
qualquer indicação, as fôrmas devem produzir um acabamento no concreto igual ou 
menos rugoso do que aquele produzido por fôrmas de madeira branca da região, de 3ª 
qualidade, onde está sendo executada a obra, sempre em conformidade com as 
exigências do projeto e destas Especificações Técnicas. 
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 
5x7cm ou seção circular equivalente, nem com mais de 3,00 (três) metros de 
comprimento sem contraventamento. Cada pontalete de madeira terá apenas uma 
emenda, a qual será feita no terço médio de seu comprimento. 
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. Deverá ser previsto furos para o 
escoamento da água em excesso, embora posteriormente deverá ser totalmente 
vedada, a fim de evitar o escoamento de nata e prováveis defeitos nas estruturas após 
concretagem. 
 7.4.1.2 Armação aço CA-50, 3.4 a 6.3mm², fornecim., corte, dobra e montagem (Item 
7.4.1.2 da Planilha Orçamentária) 
-Ver item 7.3.1.3 dessas especificações; 

 7.4.1.3 Concreto fck 20mpa, virado em betoneira, sem lançamento (Item 7.4.1.3 da 
Planilha Orçamentária) 
7.4.1.4 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações (Item 7.4.1.4 da 
Planilha Orçamentária) 
-Ver itens 7.3.1.4 / 7.3.1.5 dessas especificações; 


