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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 

Apresentação 

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 

bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 

integralmente o projeto executivo e suas particularidades.  

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos 

constituintes do projeto Arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e 

especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, 

regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

 

Objeto da Proposta 

Este memorial apresenta o estudo para Revitalização da Praça Da Bíblia No 
Município De Peixe-Boi, no estado do Pará, compreendido na Av. João Gomes 

Pedrosa, S/N. Desse modo, visa detalhar adequadamente as melhorias a serem 

realizadas neste local, cuja execução deverá seguir o projeto urbanístico. O 

empreendimento apresenta área de intervenção de aproximadamente 5.774,18 m². O 

conceito da intervenção é valorizar os elementos naturais da paisagem da praça. Assim, 

o projeto prevê a construção de uma ampla área de passeio publico requalificado com a 

construção de calçadas e rampas garantindo acessibilidade, de forma alternada, a todos 

os espaços de visitação: Playground, Fonte interativa, área reservada para implantação 

de Academia ao ar Livre. Para compor o espaço, um novo traçado geométrico irá definir 

a urbanização. Para garantir um espaço de lazer com oferta de diversão, na área dessa 

intervenção, foram projetados equipamentos de lazer, como brinquedos infantis, 

equipamento de ginástica. Serão implantados diversos equipamentos urbanos como 

bancos em concreto, Lixeiras e postes de iluminação decorativos. Toda a área será 
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dotada de Drenagem e superficial segundo Projeto e Paisagismo com plantas 

ornamentais, arborização e amplas áreas gramadas. 

Os serviços de Terraplanagem serão executados pela prefeitura, de modo que 

a área deverá ser entregue nivelada segundo implantação do projeto. 

Todos os insumos e composições de custo presentes na planilha orçamentária 

foram baseados na planilha da SINAPI – MARÇO 2022 (Desonerada) e SEDOP – 

FEVEREIRO 2022 com BDI 29,77%, utilizada como parâmetro para obras civis. 

Considerações Gerais  

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo projetual, 

onde inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, e elaboração do 

programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo preliminar e 

posteriormente a elaboração do anteprojeto com apresentação de um layout. A 

confecção do projeto executivo com elaboração de detalhamentos e cortes, 

especificação técnica, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, se deram 

após aprovação do estudo preliminar. 

Parâmetros De Implantação  

Para a implantação do projeto no terreno a que se destina, foram considerados 

alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a 

edificação das melhores condições como: 

• Características do terreno: avaliação das dimensões, forma e topografia do 

terreno e etc.;  

• Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, à 

insolação, permitindo ventilação e iluminação natural;  

• Adequação ao clima regional: considerar as diversas características climáticas 

em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol 

e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros 

problemas relativa ao conforto dos usuários;  

• Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno 

possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e 
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economia na construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é 

necessário conhecer as características mecânicas e de composição do solo, mediante 

ensaios de pesquisas e sondagem de solo;  

• Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando 

atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências do 

relevo sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim 

como influencia no escoamento das águas superficiais;  

• Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação com 

relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto;  

Localização do Empreendimento 

O projeto de REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BIBLÍA, localiza-se no 

município de Peixe-Boi. A obra será executada na Av. João Gomes Pedrosa, S/N.  
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GENERALIDADES 

As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as condições 

que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de 
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI, bem como 

fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções de concorrência ou 

contrato. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 

Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 

vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projetos em 

anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 

contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 

parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 

logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 

exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
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Obrigações da Contratada 

• Quanto a materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a 

obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de 

validade vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá 

ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser 

retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

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

serem utilizados na obra. 

• Quanto à mão-de-obra 

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

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

assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

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

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

• Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

• Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 

mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 
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• Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 

Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 

instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos 

na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 

obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde 

do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

• Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 

serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 

Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

• Limpeza da obra  

Os locais da obra, assim como seus entornos e passeio, deverão ser mantidos 

limpos e desobstruídos de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

• Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 

encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 

significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 

comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 
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• Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 

rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função 

e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos 

os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços 

e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 

bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 
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• Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras 

a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 

toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o 

ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 

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

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

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

de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições 

de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias 

para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em 

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

fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

• Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços em é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, 

a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

Considerações Preliminares 

• Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 

execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; Os 

materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 

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

determinação do Engenheiro Fiscal; 

• As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

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

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

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

executados no período em questão para seu respectivo pagamento; 
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• O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

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

qualquer modificação. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO) 

A administração da obra será exercida pela equipe técnica conforme 

composição unitária. A CONTRATADA manterá em obra, além de todos os demais 

operários necessários, os seguintes profissionais: 

Engenheiro Civil 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados por um 

Engenheiro Civil Junior, com carga horária mínima de 1 hora por dia, durante 15 dias por 

mês. A função deste profissional deverá constar da A.R.T. respectiva e 

acompanhamentos regulares na obra. 

Encarregado Geral 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no canteiro de 

obras, durante o período de execução dos serviços e que deverá estar sempre presente 

para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização. 

O cumprimento da permanência de cada profissional no canteiro de obras 

será atestado pela Fiscalização e comprovada por meio da folha de pagamento que a 

CONTRATADA apresenta para fim de medição, ficando a CONTRATADA passível das 

punições cabíveis e glosa de pagamentos caso não disponha integralmente do 

profissional na obra.  

Para a execução de serviços específicos será providenciada a visita de 

Engenheiros Eletricistas, Mecânicos e outros que se fizerem necessários, pertencentes 

ao quadro da CONTRATADA ou sob contrato de trabalho temporário e sem custo 

adicional para o CONTRATANTE. 

Caberá à CONTRATADA fornecer todas as ferramentas, maquinário e 

aparelhos necessários à correta execução dos serviços. A CONTRATADA deverá manter 
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um escritório na obra, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito funcionamento 

e atendimento dos serviços de construção e FISCALIZAÇÃO. 

As despesas com consumo de água e energia serão de responsabilidade da 

Contratada, assim como todos os demais custos inerentes à perfeita execução da obra 

ficarão a cargo da contratada, tais como telefonia, material expediente, água potável, 

cópias de projetos, impressões, formulários, fretes e transportes diversos, etc. 

Critério de Medição e pagamento 

Os pagamentos (medições) para este item ocorrerão de forma proporcional 

à execução da obra, ou seja, não ocorrerão pagamentos de valores mensais fixos, 

evitando-se, assim, desembolsos indevidos em virtude de atrasos ou de prorrogações 

injustificadas do prazo de execução contratual. 

 
 

2. SERVIÇOS INICIAIS 

2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

A placas da obra terá dimensões (2,00 m x 3,00m) e deverão ser fornecidas pela 

construtora que vai executar o serviço sendo que as identificações deverão ser definidas 

pela fiscalização. 

Serão colocadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, visível e a 2,00m do 

chão, fabricada em chapa de aço e fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo 

ao modelo e dimensão fornecido pela concedente. 

Critério de Medição 

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

2.2. LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA 

A locação da obra deverá será executada por profissional habilitado que deverá implantar 

marcos (estaca de posição), com cotas de nível perfeitamente definidas para 

demarcação dos eixos.  

A locação deverá ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito) 

que envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõe esses quadros precisam ser 
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niveladas, bem fixas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem 

oscilar nem fugir da posição correta.  

É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das 

fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação 

com propósito de constituir-se hipotenusa de triângulo retângulo, cujos catetos se situam 

nos eixos da locação), estando a precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas 

normas usuais de construção.  

Critério de Medição 

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

2.3. EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 
 

Deve ser construindo um barracão em chapa de madeira compensada para 

almoxarifado com 5 m de largura e 6 m de comprimento, totalizando 12 m² de área.  

O solo deverá ser nivelado e nele aplicado uma camada 7 cm de argamassa, os 

pontaletes devem ser cravados a cada 1,20m enterrando 60cm no solo, fazer o 

fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes, executar o 

travamento das paredes com tábuas pregadas horizontalmente, fazer a porta e a janela 

do barracão com chapa compensada, executar a estrutura do telhado em madeira com 

beiral 50 cm e instalar as telhas de fibrocimento 4mm.  

Deverão ter ainda instalações sanitárias em louça branca, com rede de água em 

tubulação de PVC; Instalações elétricas em eletrodutos plásticos flexíveis; Instalações 

contra incêndio com distribuição de extintores. 

Critério de Medição 

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

2.4. LICENÇAS E TAXAS DA OBRA 

São pertencentes todos os itens referentes ao recolhimento de taxas, 

emolumentos e impostos prévios ao início da obra, tais como ART, Licenças 
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Municipais, licenças ambientais, despesas junto as concessionárias de energia e 

água, enfim, todas as despesas decorrentes da execução do objeto do contrato. 

A contratada será encarregada de obter todas as licenças necessárias ao 

início dos serviços, bem como o pagamento de todas as taxas e emolumentos. A 

Contratada estará obrigada a providenciar o atendimento a todas as exigências 

formuladas pelos órgãos no prazo suficiente para não se verificar atraso na obra. 

Será de responsabilidade da Contratada o pagamento de todas as multas, 

bem como o cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra. 

Caso haja alguma terceirização de serviços, (que deverá ser necessariamente 

aprovada pela FISCALIZAÇÃO), a CONTRATADA deverá apresentar a ART 

correspondente em nome do responsável técnico terceirizado. 

Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da 

obra, a Contratada enviará à Contratante os originais de todas as declarações, 

atestados e demais documentos. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição e pagamento será realizada após a apresentação do conjunto completo 

pertinente para a execução da obra. 

 

3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
3.1. DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 

Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura, bem como o 

risco das atividades, além de inspecionar os equipamentos a serem utilizados durante a 

atividade. Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a 

atividade. Faz-se necessário o isolamento do perímetro em que ocorrerá a atividade. 

A CONTRATADA deverá tomar os cuidados necessários para que durante a 

demolição os materiais não obstruam cursos d’água, vias públicas ou causem danos a 

terceiros. 

As demolições de estruturas em concreto armado são feitas de forma 

mecanizada utilizando martelete ou rompedor pneumático manual, 28kg, com silenciado. 

Nesta composição considera-se que a demolição do concreto é feita com 

martelete manual e, na parte das armaduras, com tesoura. Foi considerado 20 usos para 

o cabo que auxilia na demolição. Não estão contemplados escoramentos, plataformas e 
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demais estruturas de proteção para a execução deste serviço. Para contemplar tais 

esforços, utilizar composições auxiliares. 

Visando uma ordem coerente para a execução da atividade, recomenda-se que 

primeiro ocorra a retirada de todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser 

demolido. Antes da demolição, utilizar cabos de sustentação para que o elemento tombe 

lentamente. Quebrar o concreto com o martelete nas extremidades do elemento, 

expondo as armaduras. Cortar as armaduras com tesoura e tombar lentamente o 

elemento cortado através dos cabos de sustentação. Prosseguir cortando a peça em 

partes menores para auxiliar o transporte. 

 
Critério de Medição 

A medição do serviço será em metro cúbico (m³) do serviço executado. 
 
3.2. RETIRADA DE BANCO EM CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 

 

Visando o reaproveitamento dos bancos existentes e uma economia no 

orçamento, ocorrerá a retirada dos bancos em concreto existentes, incluindo sua 

fundação, utilizando-se do maior zelo possível para a realização do serviço e instalados 

novamente em locais discriminados em Projeto Arquitetônico. 

 
Critério de Medição 

A medição do serviço será em unidade (und) do serviço executado. 

 
3.3. RETIRADA DE GRAMA  

Nos novos locais onde serão executados o novo piso intertravado será 

executada a retirada do plantio de grama existente, para um melhor e correto 

assentamento do piso, em áreas destacadas em Plantas de Demolir/Construir. 

 
Critério de Medição 

A medição do serviço será em metro quadrado (m²) do serviço executado. 
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3.4. CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 
MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 

O serviço consiste na retirada de árvores com até 30 cm de diâmetro de restos 

de raízes envoltos em solo, solos orgânicos, entulhos e outros materiais impeditivos à 

implantação do empreendimento ou exploração de materiais das áreas de empréstimo. 

No caso em que o terreno seja constituído de grama ou capim, deverá ser realizada uma 

limpeza através da remoção do solo superficial numa espessura mínima de 10 cm. 

Critério de Medição e Pagamento 
A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

3.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 

O serviço consiste na retirada dos postes existentes, utilizando um caminhão 

munk, com quantitativos e locais definidos em Planta de Demolir/Construir. 

 

Critério de Medição e Pagamento 
A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

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

Será constituído por uma camada de argamassa executada ao traço 

volumétrico de 1:3 (cimento e areia). Terá espessura de aproximadamente 2,5cm. 

A superfície será dividida em painéis por junta de plástico com 4 mm de 

espessura, perfeitamente alinhadas e que atinjam a base em concreto. O 

espaçamento máximo entre juntas paralelas será de 1,00m. As juntas serão 

dispostas de modo a formarem quadrados ou retângulos, evitando-se juntas 

alternadas. 
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O piso em cimentado será perfeitamente curado, devendo permanecer 

sob permanente umidade durante os 07 (sete) dias que sucederem à sua 

execução. 

Quando indicado para calçadas, serão previstos cortes e aterros 

necessários, sobre lastro de concreto simples (concreto, areia e brita) ao traço 

volumétrico 1:3:5, espessura 5 cm. 

 Em seguinte com um pincel ou rolo, poderá ser aplicada a tinta, sobre a 

pintura existente. 

Critério de Medição 

A medição será em metros quadrados (m²) de serviço executado, o 

pagamento será efetuado após conclusão do serviço. 

4.2. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, 
SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 
 

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

Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. Execução 

das guias e sarjetas com máquina extrusora. Execução das juntas de dilatação. 

Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto. 

Critério de Medição 

A medição do serviço será em metro (m) do serviço executado. 

 

4.3. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES100X15X13X20 
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 

Itens e suas características  
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• Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das 

guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e 

escoramento da guia.  

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o 

assentamento das guias pré-fabricadas.  

• Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto 

com dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área 

de outra  

• Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas 

conferindo acabamento e continuidade às guias.  

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

 
 
Execução  

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

linha.  

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em 

areia.  

• Assentamento das guias pré-fabricadas.  

• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

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

 
 
4.4. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 
 

Para o plantio será usado fertilizante NPK - 10:10:10, calcário dolomítico A, 

fertilizante orgânico composto, classe A. 

Não é recomendável descarregar o caminhão de grama, jogando-as 

diretamente no chão, pois o impacto com o solo faz com que os tapetes de grama se 

quebrem causando grandes prejuízos.  
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Não se deve descarregar a grama, em um ponto muito distante do local de 

plantio, pois isso faz com que o plantador tenha que pegar várias vezes no mesmo tapete 

de grama, aumentando assim, as chances de quebrá-los. 

Não e recomendável descarregar todo o conteúdo da carga do caminhão, em 

um só lugar em razão de que, quando a grama esta muito amontoada, torna-se muito 

difícil à retirada dos tapetes. 

O manuseio excessivo dos tapetes de grama, também podem causar muitas 

quebras dos mesmos. 

Para realizar um plantio de grama de forma correta e sem perdas, é preciso 

adotar alguns critérios técnicos. 

- Deve-se após o nivelamento do terreno, executar cobertura com camada de 

terra vegetal sobre toda a área que receberá grama. Esta técnica, ajuda na retenção de 

umidade, e agiliza o processo de brotação e “pegamento” da grama.  

- Deve-se posicionar vários tapetes de grama, um ao lado do outro, em filas; 

sempre alinhando-os de modo que fiquem bem uniformes.  

- Os tapetes que se quebrarem e, também as rebarbas de grama (pequenas 

mudas fragmentadas de grama batatais), deverão ser separados para uma posterior 

utilização na fase de acabamento.  

- Após concluído toda à etapa de posicionamento dos tapetes de grama ao longo 

da área de plantio; inicia-se então, a fase de acabamento. 

- Nesta etapa, o plantador deve utilizar todos os tapetes de grama quebrados e 

também as (rebarbas de grama) que foram separados anteriormente para preencher e 

rejuntar, todos os recortes e espaços pequenos que se formaram ao longo da área de 

plantio na etapa anterior.  

- Obs. A terra, deve ser de boa qualidade e, (livre de ervas daninhas). Deve-se 

irrigar a grama todos os dias, por aproximadamente de um mês. 

Critério de Medição 

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

4.5. PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_05/2020 
 

Características 
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Piso tátil de alerta ou direcional de borracha colorida, placas de 25 x 25 cm e 

espessura de 12mm, para assentamento com argamassa; 

Argamassa colante tipo AC III; 

Cimento Portland composto CP-II-32. 

Execução 
Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, 

estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 

6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; assentar as placas de piso podo 

tátil, batendo-os com martelo de borracha; após conferência do assentamento, rejuntar 

utilizando pasta de cimento. 

Critério de Medição 

A medição será em metro (m) do serviço executado. 

5. URBANIZAÇÃO 
5.1. LIXEIRA 
5.1.1. FUNDAÇÃO 
5.1.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30M. 
Será executada escavação manual de valas, a fim de possibilitar a execução 

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

locação, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensão. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao 

transporte do material que forem de fora para obra, quer de excessos resultantes de 

escavações, seja qual for à distância e o volume considerado. 

Critério de Medição 

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

 

5.1.1.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 
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Após vigorosa compactação do solo, deve ser lançado o concreto magro no 

fundo das valas com espessura de 5 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o 

acabamento do serviço com o pedreiro de obras.  

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

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser utilizado o traço de 

concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado deverão ser encaminhados a 

Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o terreno e evitar a perda de água do 

concreto estrutural para o solo sobre o qual está assente. A execução dos elementos 

estruturais só poderá ser iniciada após cura do lastro de concreto. 

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

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

e técnicos para sua perfeita funcionalidade.  

 

Critério de Medição e Pagamento 

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

 
5.1.1.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
 
O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto 

permanente não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o 

escoramento ou sua remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões 

indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

As formas devem ter solidez garantida. 

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, 

devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de 

maneira a não prejudicar a superfície do concreto. 

A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência 

de ressaltos. 

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

 
5.1.1.4. CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 
Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 

da responsabilidade da contratada, que deve manter laboratório próprio na obra ou 

utilizar serviço de laboratório idôneo. 

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar 

todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência 

de 10 Mpa. 

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 

oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte 

do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e 

com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material. 

A fiscalização pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 

inadequado e passível de provocar segregação. 

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 

de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 

impermeabilidade. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 

final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 

cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, 

e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte. 

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 

m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se 

dar através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 

operação. 

Cuidados complementares: 

- Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem 

ser recusados; 

- O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a 

eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 
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Critério de Medição 

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

 

5.1.1.5. ESTRUTURA METALICA DA LIXEIRA  
 

A estrutura da lixeira será em metálica composta tubo de aço galvanizado 

com costura 4" (100mm), tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, DN 50 (2"), 

parafuso m16 em aço galvanizado, chapa de aço galvanizada bitola GSG 16 e = 1,55 

mm, tela de arame ondulada fio 2,77 mm (10 BWG) malha 5x5 cm, barra de ferro 

retangular e barra chata, 2" x 1/4" (l x e). A estrutura metálica da lixeira deverá ser 

montada de acordo com projeto. 

Critério de Medição 

A medição será em unidade (und) do serviço executado. 

 
5.2. PINTURA DOS BANCOS EXISTENTES 
5.2.1. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
Será executada escavação manual de valas, a fim de possibilitar a execução 

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

locação, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensão. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao 

transporte do material que forem de fora para obra, quer de excessos resultantes de 

escavações, seja qual for à distância e o volume considerado. 

Critério de Medição 

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

 

 

5.3. BANCO CURVO EM CONCRETO 
5.3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 
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As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, condições 

para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, fundações, etc., 

conforme elementos do projeto. 

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

melhor assentamento das fundações e infraestruturas. 

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

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

a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar 

danos à obra. 

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

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

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

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

construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrão do 

existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer natureza. 

Será executado reaterro manual de vala com reaproveitamento do material 

escavado da vala. 
Critério de Medição e Pagamento 

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

 
5.3.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

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

fundo das valas com espessura de 5 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o 

acabamento do serviço com o pedreiro de obras.  

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

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser utilizado o traço de 

concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado deverão ser encaminhados a 

Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o terreno e evitar a perda de água do 

concreto estrutural para o solo sobre o qual está assente. A execução dos elementos 

estruturais só poderá ser iniciada após cura do lastro de concreto. 
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O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O 

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

e técnicos para sua perfeita funcionalidade.  

 

Critério de Medição e Pagamento 

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

 
5.3.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

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

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

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

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

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

não haver vazamento da nata. As formas devem ser executadas com rigor, 

obedecendo às dimensões indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, 

niveladas e aprumadas. 

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

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

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

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

interno. 
Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 
5.3.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
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5.3.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para 

confecção de fundações: 

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

Colocação. 

Armação De Aço CA-60 Ø 5,0mm - Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 
Recomendação  

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

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

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

reduzindo-se as perdas.  

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

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

do projeto estrutural.  

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

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

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

Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e 

as posições previstas no projeto estrutural. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

 
5.3.6. CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 
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O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência 

característica de 20MPA para a base dos muros em alvenaria com altura conforme 

projeto, pode ser considerada a utilização de seixo rolado no lugar da brita tipo 1, 

respeitando-se a resistência característica de 20MPA, sendo facultada a Fiscalização 

quando achar conveniente, solicitar a realização de ensaios para atestar a resistência do 

concreto. A CONTRATADA deverá fornecer antes do início da obra o traço específico 

dos materiais que serão utilizados para a FISCALIZAÇÃO, bem como expor este traço 

em local que possibilite a fácil consulta deste na hora de confeccioná-lo (sugestão: 

próximo a betoneira). O preparo, transporte e lançamento deverão seguir as normas 

técnicas vigentes sobre o assunto. 

Todos os componentes do concreto deverão ser medidos em peso. A água e os 

aditivos líquidos poderão ser determinados por pesagem ou em volume. É vedado o 

carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a execução de operações que 

violem as recomendações do Fabricante. A betoneira deverá ser limpa após cada 

período de produção de modo que o material que eventualmente ficou aderido seja 

removido e, portanto, não prejudique as futuras betonadas. Concreto parcialmente 

endurecido não deverá ser reaproveitado para nova mistura. 

Para o concreto feito na obra, o cimento poderá ser medido por contagem de 

sacos, tomadas as devidas precauções para garantir a exatidão do peso declarado de 

cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) com dimensões definidas 

nos estudos de dosagem, previamente aferidas e aprovadas. 

A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada 

lançamento, são de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar todos os 

meios necessários para que o endurecimento do concreto ocorra de maneira adequada. 

Durante o lançamento, adensamento e acabamento superficial, o concreto deverá ser 

protegido da perda d’água provocada pela insolação direta, incidência de ventos ou baixa 

umidade relativa do ar. Esta proteção evita a fissuração associada à retração plástica do 

concreto. O concreto também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, 

através de sua cobertura com lonas plásticas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
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5.3.7. CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 
Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 

da responsabilidade da contratada, que deve manter laboratório próprio na obra ou 

utilizar serviço de laboratório idôneo. 

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar 

todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência 

de 10 Mpa. 

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 

oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte 

do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e 

com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material. 

A fiscalização pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 

inadequado e passível de provocar segregação. 

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 

de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 

impermeabilidade. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 

final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 

cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, 

e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte. 

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 

m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se 

dar através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 

operação. 

Cuidados complementares: 

- Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem 

ser recusados; 

- O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a 

eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

Critério de Medição 

A medição será em metro cúbico (m³) do serviço executado 
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5.3.8. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 

Procedimento Executivo: 

• A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, 

graxa, óleo ou desmoldante;  

• Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha;  

• Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido 

cruzado ao da primeira demão;  

• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos 

emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água 

de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas para verificar se há algum vazamento.  

Critério de Medição e Pagamento 

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

 
6. PLAYGROUND 
6.1. Colchão de areia e=20 cm 

O piso interno do Playground será com colchão de areia, com a espessura de 

20cm. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado após conclusão do serviço. 

 
 
 

6.2. FORNECIMENTO DE TELA ESTRUTURADA POR TUBOS DE ACO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼�), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 

FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. 
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Itens e suas características 

• Serralheiro com encargos complementares: oficial responsável pela 

execução do alambrado; 

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na execução do 

alambrado; 

• Tela de arame galvanizada: utilizada para fechamento do alambrado; 

• Tubo aço galvanizado DN 2”: utilizado nos montantes do alambrado; 

• Tubo aço galvanizado DN 1 ¼”: utilizado nos travamentos horizontais e 

escoramento do     alambrado; 

• Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular; 

• Eletrodo revestido: utilizado nas soldas da estrutura tubular; 

• Concreto magro: utilizado para fixar os montantes na base. 

Execução  

• Conferir medidas na obra; 

• Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto; 

• Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as 

rebarbas; 

• Chumbar os montantes na base com concreto; 

• Soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme 

projeto; 

• Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos; 

• Após execução da estrutura tubular, posicionar a tela e fixá-la com 

amarração de arame em todas as malhas. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado após conclusão do serviço. 

 

6.3. Portão tubo/tela arame galv. c/ferragens (incl. pint. Anti-corrosiva) 

Será confeccionado portão tubo/tela de arame galvanizado, com dimensões de 

acordo com o projeto. Todos os trabalhos de ferro deverão ser executados com precisão 
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de cortes e ajustes, de conformidade com os respectivos detalhes e com as 

especificações próprias. 

A colocação será realizada perfeitamente esquadrinhada ou limada, de modo a 

serem eliminadas as rebarbas e saliências. A estrutura da esquadria deverá ser rígida. 

As dimensões estão em projeto e orçamento. 

Elas deverão receber o tratamento anticorrosivo antes do chumbamento. 

Critério de Medição e Pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado, o pagamento será 

efetuado após conclusão do serviço. 

6.4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO PARA PLAYGROUND, 
COMPOSTO POR PEÇAS EM MADEIRA E REDE DE CORDA - INCLUSIVE 
BLOCOS EM CONCRETO CICLÓPICO, LIXAMENTO DA MADEIRA E 
ACABAMENTO EM PINTURA VERNIZ INCOLOR 

Itens e sua característica 
• Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.  

• Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, 

espessura de 5 cm.  

• Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em 

madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.  

• Concreto ciclópico FCK = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, 

inclusive lançamento.  

• Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 

• Pilar quadrado não aparelhado *20 x 20* cm, em maçaranduba, angelim 

ou equivalente da região - bruta 

• Sarrafo não aparelhado 2,5 x 5 cm, em maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região - bruta (degraus) 

• Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura 

• Prego de aço polido com cabeça 22 x 48 (4 1/4 x 5) 

• Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 

• Carpinteiro de formas com encargos complementares 

• Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura.  
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• Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em 

madeira, 2 demãos.  

Execução 

• Será executada escavação manual, a fim de possibilitar a execução de 

fundações (blocos em concreto) dos pilares. Os serviços de escavação deverão 

obedecer, com precisão, a locação do item a ser executado, devendo as cavas ter 

profundidade uniforme em toda sua extensão e conforme tamanhos especificados em 

detalhes no projeto de playground. O fundo das valas deverá ser perfeitamente 

regularizado e apiloado, para melhor assentamento das fundações e infraestruturas.  

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

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

a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar 

danos à obra.  

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

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

escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, instalação de caixas ou 

fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou recém-construídos, estes 

deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrão do existente, ou conforme 

indicado neste memorial, seja ele de qualquer natureza. É de responsabilidade da 

CONTRATADA todas as despesas relativas ao transporte para fora da obra de todo o 

material resultante das escavações, seja qual for à distância e o volume considerado, 

prevendo antes o reaproveitamento para reaterros dentro da própria obra. 

• Após escavação e compactação do fundo de vala deve ser lançado o 

concreto magro, um tipo de concreto sem função estrutural, no fundo das valas com 

espessura de 5 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço 

com o pedreiro de obras.  

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

•  O concreto magro tem como principal função de fornecer uma superfície 

mais uniforme para o recebimento do concreto das estruturas e prevenir o contato direto 

do concreto estrutural com o solo, pois a humidade e alguns agentes químicos presentes 

no solo podem enfraquecer o concreto estrutural. O lastro deve ter espessura de 5 cm, 
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para o concreto magro, o traço utilizado para a produção desta mistura será 1 saco de 

cimento, 8 latas e meia de areia, 11 latas e meia de pedra e 2 latas de água.  

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

compensadas e peças de madeira serrada de espessura de 25mm; em obediência ao 

projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes e delimitações corretas da 

área de playground.  

• Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a 

marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

•  O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de 

concreto não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o 

escoramento ou sua remoção.  

• As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões 

indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.  

• As formas devem ter solidez garantida.  

• As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 

•  Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem 

necessários, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da 

armadura e de maneira a não prejudicar a superfície do concreto. 

• A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem 

ocorrência de ressaltos. 

• Os blocos para alambrado deverão ser no traço deve ser de 1:4,5:4,5 

(cimento/areai média/brita1), a mudança desse traço deve decorrer de experimentos; 

•  Devem-se considerar todos os condicionantes que possam interferir na 

trabalhabilidade e garantir a resistência de 10 Mpa, com 30% de pedra de mão. Não deve 

ser modificado o tamanho dos blocos previstos em projeto.  

• O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da 

posição final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e 

com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos 

vivos, e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte.  

• Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores 

a 2,0m. Cuidados complementares:  
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•  Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento não 

devem ser utilizados;  

•  O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a 

eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e protegido 

contra agentes prejudiciais. 

• Serão executados os reaterros do volume vazio da fundação após a 

desforma das estruturas.  

• Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material sem matéria 

orgânica da própria obra, em camadas sucessivas de 0,20cm, devidamente molhadas e 

apiloadas, manualmente, devendo ser executado após a limpeza e esgotamento das 

cavas de fundação. 

•  Antes do lançamento do aterro, deverão ser removidas todas as camadas 

orgânicas do solo, a fim de garantir perfeita compactação do aterro. 

•  As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, 

serão aterradas e regularizadas de forma a permitir o fácil acesso aos prédios e o perfeito 

escoamento das águas superficiais. Observação: Para efeito de medição, o volume de 

aterro a ser considerado diz respeito ao aterro já compactado, devendo os custos 

referentes aos transportes, lançamento e adensamento decorrente da compactação, ser 

considerados na composição de custo do preço unitário. 

• A estrutura será composta por pilar quadrado em madeira de lei, com 

acabamento em pintura verniz, e corda de Poliamida 12mm. Onde a execução deverá 

seguir de acordo com o projeto arquitetônico e composições auxiliares previstos na 

planilha orçamentária. Os serviços deverão ser executados por profissionais 

devidamente habilitados fazendo uso de materiais idôneos e ferramentas adequadas 

para a execução. 

Critério de medição e Pagamento 
A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

6.5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASA PARA PLAYGROUND, 
COMPOSTO POR PEÇAS EM MADEIRA, PONTE MÓVEL E GUARDA CORPO 
EM CORDA - INCLUSIVE BLOCOS EM CONCRETO CICLÓPICO, LIXAMENTO 
DA MADEIRA E ACABAMENTO EM PINTURA VERNIZ INCOLOR 
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Itens e sua característica 
• Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.  

• Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, 

espessura de 5 cm.  

• Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em 

madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.  

• Concreto ciclópico FCK = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, 

inclusive lançamento.  

• Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 

• Pilar quadrado não aparelhado *10 x 10* cm, em maçaranduba, angelim 

ou equivalente da região - bruta 

• Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura 

• Viga aparelhada *6 x 16* cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente 

da região 

• Viga aparelhada *6 x 12* cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente 

da região 

• Caibro não aparelhado *5 x 6* cm, em maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região – bruta 

• Tabua aparelhada *2,5 x 15* cm, em maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região 

• Prancha aparelhada *4 x 30* cm, em maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região 

• Prancha não aparelhada *6 x 25* cm, em maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região - bruta (tunel) 

• Corda naval sisal de 32mm 

• Prego de aço polido com cabeça 18 x 27 (2 1/2 x 10) 

• Parafuso francês métrico zincado, diâmetro 12 mm, comprimento 150 mm, 

com porca sextavada e arruela de pressão media 

• Madeira roliça tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou 

equivalente da região 

• Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 

• Carpinteiro de formas com encargos complementares 
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• Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021 

• Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em 

madeira, 2 demãos. 

Execução 

• Será executada escavação manual, a fim de possibilitar a execução de 

fundações (blocos em concreto) dos pilares. Os serviços de escavação deverão 

obedecer, com precisão, a locação do item a ser executado, devendo as cavas ter 

profundidade uniforme em toda sua extensão e conforme tamanhos especificados em 

detalhes no projeto de playground. O fundo das valas deverá ser perfeitamente 

regularizado e apiloado, para melhor assentamento das fundações e infraestruturas.  

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

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

a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar 

danos à obra.  

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

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

escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, instalação de caixas ou 

fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou recém-construídos, estes 

deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrão do existente, ou conforme 

indicado neste memorial, seja ele de qualquer natureza. É de responsabilidade da 

CONTRATADA todas as despesas relativas ao transporte para fora da obra de todo o 

material resultante das escavações, seja qual for à distância e o volume considerado, 

prevendo antes o reaproveitamento para reaterros dentro da própria obra. 

• Após escavação e compactação do fundo de vala deve ser lançado o 

concreto magro, um tipo de concreto sem função estrutural, no fundo das valas com 

espessura de 5 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço 

com o pedreiro de obras.  

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

•  O concreto magro tem como principal função de fornecer uma superfície 

mais uniforme para o recebimento do concreto das estruturas e prevenir o contato direto 

do concreto estrutural com o solo, pois a humidade e alguns agentes químicos presentes 

no solo podem enfraquecer o concreto estrutural. O lastro deve ter espessura de 5 cm, 
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para o concreto magro, o traço utilizado para a produção desta mistura será 1 saco de 

cimento, 8 latas e meia de areia, 11 latas e meia de pedra e 2 latas de água.  

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

compensadas e peças de madeira serrada de espessura de 25mm; em obediência ao 

projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes e delimitações corretas da 

área de playground.  

• Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a 

marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

•  O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de 

concreto não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o 

escoramento ou sua remoção.  

• As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões 

indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.  

• As formas devem ter solidez garantida.  

• As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 

•  Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem 

necessários, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da 

armadura e de maneira a não prejudicar a superfície do concreto. 

• A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem 

ocorrência de ressaltos. 

• Os blocos para alambrado deverão ser no traço deve ser de 1:4,5:4,5 

(cimento/areai média/brita1), a mudança desse traço deve decorrer de experimentos; 

•  Devem-se considerar todos os condicionantes que possam interferir na 

trabalhabilidade e garantir a resistência de 10 Mpa, com 30% de pedra de mão. Não deve 

ser modificado o tamanho dos blocos previstos em projeto.  

• O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da 

posição final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e 

com cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos 

vivos, e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte.  

• Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores 

a 2,0m. Cuidados complementares:  
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•  Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento não 

devem ser utilizados;  

•  O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a 

eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e protegido 

contra agentes prejudiciais. 

• Serão executados os reaterros do volume vazio da fundação após a 

desforma das estruturas.  

• Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material sem matéria 

orgânica da própria obra, em camadas sucessivas de 0,20cm, devidamente molhadas e 

apiloadas, manualmente, devendo ser executado após a limpeza e esgotamento das 

cavas de fundação. 

•  Antes do lançamento do aterro, deverão ser removidas todas as camadas 

orgânicas do solo, a fim de garantir perfeita compactação do aterro. 

•  As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas em plantas, 

serão aterradas e regularizadas de forma a permitir o fácil acesso aos prédios e o perfeito 

escoamento das águas superficiais. Observação: Para efeito de medição, o volume de 

aterro a ser considerado diz respeito ao aterro já compactado, devendo os custos 

referentes aos transportes, lançamento e adensamento decorrente da compactação, ser 

considerados na composição de custo do preço unitário. 

• A estrutura será composta por peças em madeira de lei, com acabamento 

em pintura verniz, e corda naval tipo Sisal de 32mm. Onde a execução deverá seguir de 

acordo com o projeto arquitetônico e composições auxiliares previstos na planilha 

orçamentária. Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente 

habilitados fazendo uso de materiais idôneos e ferramentas adequadas para a execução. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
 
7. CHAFARIZ 
7.1. INFRAESTRUTURA 
7.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE 
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Será executada escavação manual de valas, a fim de possibilitar a execução 

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

locação, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensão. 

 É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao 

transporte do material que forem de fora para obra, quer de excessos resultantes de 

escavações, seja qual for à distância e o volume considerado. 

Critério de Medição 

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

 
7.1.2. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

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

fundo das valas com espessura de 5 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o 

acabamento do serviço com o pedreiro de obras.  

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

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. Deverá ser utilizado o traço de 

concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado deverão ser encaminhados a 

Fiscalização. Esse lastro tem a função de nivelar o terreno e evitar a perda de água do 

concreto estrutural para o solo sobre o qual está assente. A execução dos elementos 

estruturais só poderá ser iniciada após cura do lastro de concreto. 

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

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

e técnicos para sua perfeita funcionalidade.  

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

 
7.1.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
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A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

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

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

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

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

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

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

As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma e pouco antes 

da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno. 
Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

7.1.4. CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 

 

O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência 

característica de 20Mpa para a base dos muros em alvenaria com altura conforme 

projeto, pode ser considerada a utilização de seixo rolado no lugar da brita tipo 1 e 2, 

respeitando-se a resistência característica de 20Mpa, sendo facultada a Fiscalização 

quando achar conveniente, solicitar a realização de ensaios para atestar a resistência do 

concreto. A CONTRATADA deverá fornecer antes do início da obra o traço específico 

dos materiais que serão utilizados para a FISCALIZAÇÃO, bem como expor este traço 

em local que possibilite a fácil consulta deste na hora de confeccioná-lo (sugestão: 

próximo a betoneira). O preparo, transporte e lançamento deverão seguir as normas 

técnicas vigentes sobre o assunto. 

Todos os componentes do concreto deverão ser medidos em peso. A água e os 

aditivos líquidos poderão ser determinados por pesagem ou em volume. É vedado o 

carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a execução de operações que 

violem as recomendações do Fabricante. A betoneira deverá ser limpa após cada 

período de produção de modo que o material que eventualmente ficou aderido seja 

removido e, portanto, não prejudique as futuras betonadas. Concreto parcialmente 

endurecido não deverá ser reaproveitado para nova mistura. 
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Para o concreto feito na obra, o cimento poderá ser medido por contagem de 

sacos, tomadas as devidas precauções para garantir a exatidão do peso declarado de 

cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) com dimensões definidas 

nos estudos de dosagem, previamente aferidas e aprovadas. 

A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada 

lançamento, são de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar todos os 

meios necessários para que o endurecimento do concreto ocorra de maneira adequada. 

Durante o lançamento, adensamento e acabamento superficial, o concreto deverá ser 

protegido da perda d’água provocada pela insolação direta, incidência de ventos ou baixa 

umidade relativa do ar. Esta proteção evita a fissuração associada à retração plástica do 

concreto. O concreto também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, 

através de sua cobertura com lonas plásticas. 

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

 
7.1.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

7.1.6. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para confecção 

de fundações: 

Armação aço CA-50, Ø 8,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação. 

Armação aço CA-50, Ø 6,3 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / Colocação. 
Recomendação  
O ferreiro armador deverá cortar todos os ferros de um mesmo diâmetro, antes 

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

corte, procurando-se fazer um aproveitamento dos ferros e reduzindo-se as perdas.  

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

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

projeto estrutural.  

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

usando-se afastadores adequados. No caso dos pilares será executada previamente. A 

fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido Nº18. Os ferros deverão 

ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto 

estrutural. 

Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em quilograma (kg) de serviço executado. 

 
7.1.7. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

No momento do lançamento deverão ser levados em consideração alguns 

cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as seguintes: 

- Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que as 

espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.  

-Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão ser 

confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espaçadores de PVC com 

espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto (“cocadas”) deverão 

ser providas de arames de fixação nas armaduras. 

- Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de montagem, 

lançamento e adensamento de concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, 

para que fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que essas 

peças sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas 

ou deterioração nas superfícies externas.  

- Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços deverão 

estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.  

- As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por meio de 

pintura com nata de cimento ou zarcão. Ao ser retornada a concretagem as barras de 

espera deverão ser limpas de modo a permitir uma boa aderência. 
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- O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido 

plano.  

A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

o início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual somente poderá ser iniciada 

após sua correspondente liberação.  

O início de cada operação de lançamento está condicionado a realização dos 

ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presença da 

FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou caminhão betoneira.  

O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de 

peças embutidas e preparação das superfícies esteja inteiramente concluído e aprovado. 

Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa 

proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de 

envolvimento seja lançado.  

O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível praticar, 

diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua 

segregação.  

O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções 

superiores ao tempo de pega de concreto.  

A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas formas 

após a verificação e aprovação de:  

Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas;  

Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência de suas 

amarrações;  

Montagem completa das peças embutidas na estrutura, como tubulações, 

eletrodutos e chumbadores;  

Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus apoios;  

Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e  

Vedação das formas. 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou 

socado continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O 

adensamento será executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em 
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fôrmas. Durante o adensamento, tomar as precauções necessárias para que não se 

formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Evitar a vibração de armadura para 

que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo de aderência.  

Critério de Medição e Pagamento 

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

7.2. LAJE DA TAMPA 
7.2.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

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

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

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

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

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

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

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

As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma e pouco antes 

da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno. 

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

7.2.2. CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 
 

O serviço inclui o fornecimento e preparo do concreto com resistência 

característica de 20Mpa para a base dos muros em alvenaria com altura conforme 

projeto, pode ser considerada a utilização de seixo rolado no lugar da brita tipo 1 e 2, 

respeitando-se a resistência característica de 20Mpa, sendo facultada a Fiscalização 

quando achar conveniente, solicitar a realização de ensaios para atestar a resistência do 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI 
  

44 
 

concreto. A CONTRATADA deverá fornecer antes do início da obra o traço específico 

dos materiais que serão utilizados para a FISCALIZAÇÃO, bem como expor este traço 

em local que possibilite a fácil consulta deste na hora de confeccioná-lo (sugestão: 

próximo a betoneira). O preparo, transporte e lançamento deverão seguir as normas 

técnicas vigentes sobre o assunto. 

Todos os componentes do concreto deverão ser medidos em peso. A água e os 

aditivos líquidos poderão ser determinados por pesagem ou em volume. É vedado o 

carregamento da betoneira acima de sua capacidade ou a execução de operações que 

violem as recomendações do Fabricante. A betoneira deverá ser limpa após cada 

período de produção de modo que o material que eventualmente ficou aderido seja 

removido e, portanto, não prejudique as futuras betonadas. Concreto parcialmente 

endurecido não deverá ser reaproveitado para nova mistura. 

Para o concreto feito na obra, o cimento poderá ser medido por contagem de 

sacos, tomadas as devidas precauções para garantir a exatidão do peso declarado de 

cada saco, e os agregados medidos em recipientes (padiolas) com dimensões definidas 

nos estudos de dosagem, previamente aferidas e aprovadas. 

A cura e proteção das superfícies de concreto, desde o término de cada 

lançamento, são de responsabilidade da Contratada, que deverá providenciar todos os 

meios necessários para que o endurecimento do concreto ocorra de maneira adequada. 

Durante o lançamento, adensamento e acabamento superficial, o concreto deverá ser 

protegido da perda d’água provocada pela insolação direta, incidência de ventos ou baixa 

umidade relativa do ar. Esta proteção evita a fissuração associada à retração plástica do 

concreto. O concreto também deverá ser protegido da ação direta de chuvas fortes, 

através de sua cobertura com lonas plásticas. 

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

 
7.2.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Utilizar seguintes armações, conforme disposição em projeto, para 

confecção de fundações: 
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Armação aço CA-50, Ø 8,0 mm – Fornecimento / Corte / Dobra / 

Colocação. 

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

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

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

reduzindo-se as perdas.  
Procedimentos de execução 
 Corte e preparo da armação: Os ferros deverão ser estendidos, estirados 

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

do projeto estrutural.  
Armação 
 A armação será executada sobre as próprias formas, no caso de vigas e 

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

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

Nº18. Os ferros deverão ser bem amarrados, mantendo-se os espaçamentos e 

as posições previstas no projeto estrutural. 
Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em quilograma (kg) de serviço executado. 

7.2.4. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

No momento do lançamento deverão ser levados em consideração alguns 

cuidados essenciais para uma boa concretagem. Tais como as seguintes: 

- Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que as 

espessuras prescritas no projeto e na NBR-6118.  

-Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão ser 

confeccionadas pastilhas de concreto ou utilizados espaçadores de PVC com 

espessuras iguais ao cobrimento previsto. As pastilhas de concreto (“cocadas”) deverão 

ser providas de arames de fixação nas armaduras. 
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- Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de montagem, 

lançamento e adensamento de concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, 

para que fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que essas 

peças sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas 

ou deterioração nas superfícies externas.  

- Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços deverão 

estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras.  

- As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por meio de 

pintura com nata de cimento ou zarcão. Ao ser retornada a concretagem as barras de 

espera deverão ser limpas de modo a permitir uma boa aderência. 

- O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido 

plano.  

A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

o início de toda e qualquer operação de concretagem, a qual somente poderá ser iniciada 

após sua correspondente liberação.  

O início de cada operação de lançamento está condicionado a realização dos 

ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presença da 

FISCALIZAÇÃO, em cada betonada ou caminhão betoneira.  

O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de 

peças embutidas e preparação das superfícies esteja inteiramente concluído e aprovado. 

Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa 

proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de 

envolvimento seja lançado.  

O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível praticar, 

diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua 

segregação.  

O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções 

superiores ao tempo de pega de concreto.  

A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas formas 

após a verificação e aprovação de:  

Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas;  
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Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência de suas 

amarrações;  

Montagem completa das peças embutidas na estrutura, como tubulações, 

eletrodutos e chumbadores;  

Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus apoios;  

Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e  

Vedação das formas. 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou 

socado continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O 

adensamento será executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em 

fôrmas. Durante o adensamento, tomar as precauções necessárias para que não se 

formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Evitar a vibração de armadura para 

que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo de aderência.  

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

7.3. BASE DA BOMBA 
7.3.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

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

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

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

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

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

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

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

As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento. Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da fôrma e pouco antes 

da concretagem, escovar e molhar as fôrmas no lado interno. 

Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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7.3.2. CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 

 

No momento do lançamento, para a execução dos baldrames, se fará um 

concreto ciclópico, com largura de 20 cm e altura de 30 cm. A composição deverá 

atender FCK igual a 15 Mpa, com cerca de 30% de pedra de mão. 

Características: 
o Concreto dosado em obra, classe de resistência C15, com brita 1, relação 

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

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

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

7211; 

Execução: 
o Após verificação da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa e 

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

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

e caso especificado, promover adensamento com vibrador de agulha; 

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

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

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

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

o Incorporar segunda camada de pedras de mão, e assim sucessivamente 

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

Durante o lançamento, adensamento e acabamento superficial, o concreto 

deverá ser protegido da perda d’água provocada pela insolação direta, incidência de 

ventos ou baixa umidade relativa do ar. Esta proteção evita a fissuração associada à 

retração plástica do concreto. O concreto também deverá ser protegido da ação direta 

de chuvas fortes, através de sua cobertura com lonas plásticas. 

O lançamento do concreto deve ser controlado de tal forma que a pressão 

produzida pelo concreto fresco não ultrapasse a que foi considerada no 

dimensionamento das formas e do escoramento.  
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Depois de iniciada a pega, deve-se ter o cuidado de não movimentar as 

formas, nem provocar esforços ou deformação nas extremidades de armações 

deixadas para amarração com peças a construir posteriormente.  

O concreto deve ser lançado o mais próximo de sua posição final, não sendo 

depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois ser espalhado 

ou manipulado ao longo das formas.  

Deve-se ter especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que o 

agregado grosso fique em contado direto com a superfície, e fazendo com que o 

concreto envolva as barras de armadura sem as deslocar. 

Cuidados complementares: 

• Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento 

devem ser recusados; 

• O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a 

eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

• Evitar ao máximo encostar a agulha do vibrador na armadura, pois 

a vibração da barra pode gerar vazios em sua volta, prejudicando sua aderência ao 

concreto. 

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

7.4. ESCOTILHAS 
7.4.1. TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA 

GSG 1,95MM) - PARA CASA DE BOMBA 

Itens e sua característica 

• Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" 

• Chapa de aço fina a quente bitola msg 13, e = 2,25 mm (18,00 kg/m2) 

• Concreto FCK = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 

• Serralheiro com encargos complementares 

• Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 

• Soldador com encargos complementares 
Execução 
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A execução deverá seguir de acordo com o projeto arquitetônico e 

composições auxiliares previstos na planilha orçamentária. Os serviços deverão ser 

executados por profissionais devidamente habilitados fazendo uso de materiais idôneos 

e ferramentas adequadas para a execução. 

Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

7.4.2. TAMPA EM ESTRUTURA DE AÇO (CANTONEIRA 2"X2"X1/4" E CHAPA 
GSG 1,95MM) COM APOIO EM CONCRETO - PARA CISTERNA 

Itens e sua característica 

• Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4". 

• Chapa de aço fina a quente bitola msg 13, e = 2,25 mm (18,00 kg/m2), 

• Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 400 l.  

• Serralheiro com encargos complementares. 

• Auxiliar de serralheiro com encargos complementares. 

• Soldador com encargos complementares. 

Execução 

A execução deverá seguir de acordo com o projeto arquitetônico e 

composições auxiliares previstos na planilha orçamentária. Os serviços deverão ser 

executados por profissionais devidamente habilitados fazendo uso de materiais idôneos 

e ferramentas adequadas para a execução. 

Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em unidade (und) de serviço executado. 

7.4.3. PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO 
INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 

Itens e suas características 

•  Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares: profissional 

responsável pela instalação de ferragens; 
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•  Servente com encargos complementares: ajudante nas atividades do 

carpinteiro; 

• Porta cadeado para esquadrias; 

• Cadeado em aço inox de 50 MM. 
  Execução 

A CONTRATADA deve posicionar a porta cadeado na esquadria e no batente 

da laje, onde será instalado, aprumá-lo, fazer marcações nos locais onde devem ser 

fixados os parafusos, em seguida executar furação e fixação simultânea dos parafusos 

nos locais demarcados, por fim deve-se instalar o cadeado na porta cadeado. 

Critério de medição e Pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 
 

7.5. DRENAGEM 
7.5.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO, 

DIMENSÕES 40X20 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM BETONEIRA 
COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUINDO GRELHA FIXA 
EM FERRO GALVANIZADA, PREPARO MANUAL. 

Fornecimento e instalação de canaleta em concreto, com dimensões de 

40x20cm, espessura 8 cm com preparo em betoneira, incluindo impermeabilização e 

grelha em ferro galvanizado. 

Critério de medição e Pagamento 

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

 
 

7.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
7.6.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
7.6.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
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Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável DN 32mm e DN 75mm 

instalado em ramal de distribuição de água. Os tubos e conexões deverão ser de PVC 

rígido e juntas soldáveis, classe A, conforme projeto e atendendo à NBR-5648 - 

“Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC, com juntas soldáveis”. 

Execução  

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de 

volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

efetuado após a conclusão total do item instalado 

 
7.6.3. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

Itens e suas características: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e colocar 

as peças pré-moldadas; 

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

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

lastro de areia no fundo da cava; 

• Caixa de inspeção com fundo e tampa em concreto pré-moldado com 

dimensões internas de 0,3 x 0,3 x 0,3 m. 

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

cava, preparar o fundo com lastro de areia; 

• Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto; 

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 
7.6.4. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2”, 

com acabamento e canopla cromados.  

Critério de medição e Pagamento 
Este serviço será medido por unidade (und) de registro executado. 

 
7.6.5. FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X 
RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H   

Execução 

• Verificar o local da instalação. 

• Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba. 

• Posicionar e fixar a bomba no local estabelecido. 

• Instalar cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico. 

Critério de Medição e Pagamento 

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

será efetuado após a conclusão total do item instalado. 

 

7.6.6. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BICOS PARA FONTE TIPO COROA 
1" 
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Fornecimento e instalação de bicos para fonte interativa tipo coroa com 1”, 

em locais discriminados em Projeto Arquitetônico. 
Critério de medição e Pagamento 

Este serviço será medido por unidade (un) de registro executado. 

 
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.1. INSTALAÇÃO DE BRAÇOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUINDO 
PINTURA E DUAS LUMINÁRIAS EM LED. 

Serão instalados nos postes existentes, novos braços em tubo de aço 

galvanizado, incluindo pintura e luminárias em LED. 

Critério de Medição 

A medição será em unidade (und) do serviço executado. 

 
8.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO DECORATIVO, 

CURVO, COM DUAS LUMINÁRIAS, INCLUINDO FUNDAÇÃO EM CONCRETO 
Serão instalados postes em aço, decorativo curvo, com duas luminárias, 

conforme indicado em Projeto Elétrico 

Critério de Medição 

A medição será em unidade (und) do serviço executado. 
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8.3. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

Deve possuir núcleo de aço carbono ABNT 1010 ou 1020 trefilado, recoberto 

com uma camada de cobre eletrolítico com 99 % de pureza mínima, sem traços de zinco 

e com espessura mínima de 0,25 mm. 

A aderência da camada de cobre sobre o núcleo deve ser pelo processo de 

eletrodeposição ou fusão, de modo a assegurar uma união inseparável e homogênea 

dos metais. Os processos de trefilação, extrusão e similares, não serão aceitos. 

A haste deve ser isenta, na sua parte externa, de rachaduras, ranhuras, falhas 

ou quaisquer outras imperfeições no revestimento de cobre. Deve estar retilínea, sem 

empenos e nas extremidades (inferior e superior). 

A haste deve ser adequadamente identificada, em baixo relevo, de modo legível 

e indelével com: nome ou marca do fabricante; mês/ano de fabricação; lote de fabricação, 

podendo este opcionalmente constar no relatório dos ensaios de recebimento; indicação 

da espessura do cobre em (em micrômetro); indicação das dimensões do comprimento 

e do diâmetro em milímetros (mm). 

O fornecedor deve garantir que a embalagem do material preserve seu 

desempenho e suas funcionalidades durante o transporte, movimentação e 

armazenamento. Sempre que necessário, deve informar as condições especiais de 

transporte, movimentação e armazenamento. A embalagem deve ser elaborada com 

material reciclável. 

Critério de Medição e pagamento 

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

8.4. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

Após a demarcação da área onde será realizada a execução e instalação da 

caixa em alvenaria, deve-se realizar escavação manual. Realizada a escavação, o 

profissional deve verificar se há a presença de material orgânico na vala escavada, caso 

tenha, o mesmo deve retirar todo o material orgânico identificado. 
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O solo deve estar devidamente compactado para que receba o lastro de 

concreto magro com seixo. Após o período de cura do concreto, o profissional poderá 

iniciar o processo de fabricação da caixa, realizando base em concreto com espessura 

de 2cm com traço de 1:3; além de poder erguer a alvenaria, seguindo as medidas de 

50x50x50 cm. Após a completa execução das fiadas, seguirá as etapas de chapisco no 

traço 1:3 (cimento e areia) e reboco com argamassa 1:6 (com aditivo plastificante), nas 

duas faces. 

Separadamente, utilizando formas de madeira de qualidade, será realizada a 

confecção da tampa em concreto armado de FCK equivalente a 15Mpa. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por unidade (und) de serviço executado. 

8.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

8.6. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

Serão utilizados condutores de cobre com isolamento termoplástico para 

tamanhos discriminados em projeto e planilha orçamentária, do tipo anti-chamas de 4 

mm² e 1,5mm². 

A instalação consistirá a passagem dos fios, com a utilização dos arames-

guias deixados na tubulação, através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre 

os pontos de ligação. 

A definição dos condutores elétricos será através das cores, conforme NBR-

5410/ABNT: 

• Condutor neutro: azul claro; 

• Condutor de proteção: verde; 

• Condutor fase: branca, preta, vermelha ou cinza 

 

Critério de Medição 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 
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8.7. Eletroduto PVC de 2” 

Fornecimento e instalação de eletrodutos, rígido roscável DN 2” fabricados em 

PVC rígido. Devem atender a Norma Brasileira vigente. 

Os eletrodutos corrugados são aplicados em instalações prediais elétricas de 

baixa tensão (até 1000V em tensão alternada ou 1500V em tensão contínua). 

Deverão ser utilizados especialmente nas linhas aparentes e embutidas e 

especificados assim: “eletroduto flexível corrugado de seção circular, de PVC, não 

propagante de chama, tamanhos nominais conforme projeto, de acordo com as Normas 

NBR 15465”. 

Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, 

choques e batidas. A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e 

isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar. 

A passagem dos fios e a instalação elétrica devem ser realizadas somente após 

a conclusão da instalação dos eletrodutos, respectivas caixas de luz, quadros, caixas de 

passagem e outros serviços de obra. 

É importante que a CONTRATADA e seus colaboradores acessem os catálogos 

dos fabricantes e sigam as recomendações descritas no documento. 

Os eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são aqueles tubos que 

ficam dentro das paredes, lajes e pisos, e tem como principal função proteger a fiação 

elétrica contra fatores externos que podem danificar e expor a segurança de uma 

residência, empresa, indústria ou condomínio. 

Os eletrodutos também possuem em sua composição a característica anti-

chamas, evitando a propagação de incêndios causados por curto-circuito. 

Logo se vê que é muito importante utilizar os conduítes corretamente em todas 

as instalações elétricas, pois é um item de extrema importância para garantir a segurança 

do local. 

Critério de Medição e Pagamento 
A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 
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8.8. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED PARA PISO, 10W 

Fornecimento e instalação de luminárias LED tipo refletor, retangular, bivolt, luz 

branca, 10W, deve ser instalada nos locais determinados no projeto elétrico. 

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

será efetuado após a conclusão total do serviço instalado, após a realização do teste. 

 

6. MESA DE JOGOS 
6.1. MESA DE JOGOS COM BANCO EM CONCRETO 

Fornecimento e instalação mesa de jogos com bancos em concreto, instalados 

em locais discriminados em Projeto Arquitetônico. 

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

será efetuado após a conclusão total do serviço instalado. 

 
7. SERVIÇOS FINAIS 
7.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de 

seus complementos removendo os entulhos resultantes provocados com a execução da 

obra para bota fora apropriado. 

Deverá ser previamente feita uma varredura geral da obra e de seus 

complementos para retirada de todos os detritos e restos de materiais de todas as partes 

da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado. 

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, 

tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão 

neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira. 

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e 

sujeiras da seguinte maneira: 
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Paredes Pintadas, Vidros: utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, em 

seguida flanela em água pura e depois flanela seca. Não deverão ser usadas espátulas 

de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões. 

Após a conclusão da limpeza interna e externa da obra deverão ser 

aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos 

vidros, etc. 

Critério de medição e pagamento 

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