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INTRODUÇÃO 
A presente especificação tem por objetivo definir as características e padrões técnicos 

exigidos assim como estabelecer instruções, as recomendações e diretrizes para a execução 
de obras civis e para o fornecimento de equipamentos, tubulações e materiais destinados à 
Modernização do Estádio Bannacão obra complementar e com funcionalidade atrelada ao 
projeto BAN.102 – Reforma e Ampliação do Estádio Municipal de Bannach, ambos 
localizados à Rua Maria Isabel, S/N-Centro, Bannach/PA.  

 

1 . LICITANTE  
A Prefeitura Municipal de Bannach, com sede à Rua Paraná, 27 – Centro, 

Bannach/PA. Ela é responsável pela contratação dos serviços e bens a serem fornecidos e, 
remuneração dos mesmos aos contratados. 

2. FISCALIZAÇÃO 
 Significa o Grupo de Coordenação e Gerenciamento de projetos – composto por 
técnicos da Prefeitura Municipal de Bannach que atuarão como fiscais para os propósitos do 
contrato. Também poderá significar os representantes (Fiscais) da FISCALIZAÇÃO 
responsáveis pelo controle direto do andamento das obras, no sentido de assegurar a sua 
execução em plena conformidade com o projeto e o contrato (vide SUPERVISÃO). 

Ela tem os poderes no exercício de sua função especialmente para:  

 Mandar recuperar qualquer material ou equipamento que esteja em desacordo com 
os padrões exigidos pelas especificações, e em outros documentos que fazem parte 
do contrato;  

 Rejeitar materiais ou equipamentos que não atendem as exigências de normas de 
fabricação e testes previstos nas especificações.  

 Autorizar a CONTRATADA a dar início a qualquer dos serviços contratados se assim 
entender cumpridas ou constatadas as condições preliminares exigidas nesta 
Especificação Técnica. 

 Paralisar ou suspender o serviço por impreterível interesse administrativo superior da 
CONTRATANTE.  

 Exigir da CONTRATADA, o cumprimento do cronograma físico do contrato.  
 Examinar e proceder o julgamento dos serviços executados para fins de pagamento, 

em caso de aprovação. 

3. SUPERVISÃO 
SUPERVISÃO significa a (s) firma (s) especializada (s) contratada (s) pela Prefeitura 

Municipal de Bannach, para exercer a SUPERVISÃO do fornecimento e da execução das 
obras, conforme disposto no contrato.  

4. PROPONENTE  
Empresa participante do processo de licitação, considerada apta em relação às 

exigências contidas no edital.  
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5. CONTRATO  
Significa o conjunto de documentos integrantes dos documentos de concorrência, 

como: as instruções aos proponentes, as condições de contrato, especificações técnicas, 
planilha de quantitativos, quadros de informações suplementares, termo de proposta, carta 
de aceitação e termo de contrato, uma vez celebrado.  

6. PREÇO CONTRATUAL  
Significa o valor indicado na carta de aceitação sujeito aos acréscimos ou reduções 

que possam ser efetuados na forma deste instrumento. 

No preço apresentado na proposta do proponente para execução dos serviços e 
fornecimento equipamentos, tubos, conexões, aparelhos e acessórios, devem estar incluídos 
a fabricação, transporte até o local da obra com carga e descarga, seguros, obrigações 
sociais, assistências técnicas e toda e qualquer despesas adicionais não cabendo a licitante 
nenhuma outra indenização.  

7. CONTRATADA  
A empresa vencedora, encarregada da execução dos serviços e fornecimentos dos 

materiais e/ou equipamentos, na base de um contato com a licitante.  

8. FABRICANTE OU FORNECEDOR  
Empresa encarregada do fornecimento, na base de um contrato com a 

CONTRATANTE ou CONTRATADA, de materiais, máquinas e equipamentos, inclusive 
estruturas pré-fabricadas, completas ou parciais. 

 

1. PLACA DE OBRA 
A placa de obra referente a contratada conforme modelo figura abaixo, será instalada 

na área de abrangência do canteiro de obra. As medidas desta são 3,00 m x 2,00 m 
totalizando 6,00 m².  
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2. LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
2.1 INSTALAÇÃO E LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO  

As instalações e padrões provisórios das concessionárias de serviços públicos, serão 
medidas por unidade a ser instalada, conforme projeto por elas padronizado, contemplando 
as suas especificações inerentes.  

Todas as despesas relativas aos consumos mensais de água, luz, telefone, etc., estão 
incluídas na taxa relativa aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), adotada pela 
Contratada na composição de seus preços unitários.  

Neste apresentamos itens que podem ajudar ao pedido de solicitação de ligação de 
padrão, nas edificações destinadas ao atendimento de instalações provisórias.  

DEFINIÇÕES  

Os padrões de luz deverão ser executados de modo a atender às necessidades de 
demanda da obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionárias.  

CONSULTA PRÉVIA  

Busca de informações preliminares que o contratante deve providenciar, junto à 
concessionária, sobre suas normas para construção de padrão de entrada e fornecimento 
de energia ao Canteiro de Obras. Essa consulta deve preceder a compra de materiais.  

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DA OBRA  

Ligação efetuada com medição, sem prazo definido, para atender obras de construção 
ou reforma de edificação, cuja solicitação e acompanhamento serão de exclusiva 
responsabilidade da empreiteira contratada para a execução dos serviços. 

 

2.2 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO CANTEIRO E DESMOBILIZAÇÃO  
Mobilização e desmobilização pessoal e equipamentos  

Mobilização e desmobilização pessoal e equipamentos - transporte de equipamentos 
tais como betoneira, pás, enxadas, etc.  

Será considerada como custo direto, portanto fará parte integrante da planilha de 
quantidades da obra.  

Constará de custos de mobilização e desmobilização, isto é, deslocamento desde a 
origem até o destino (obra) e posterior retorno à origem ou retirada do local da obra, dos 
seguintes itens:  

 Do pessoal a ser transferido  
 Dos equipamentos e utensílios de propriedade da empresa que serão utilizados na 

obra  
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2.3 BARRACAO DE OBRA PARA ESCRITORIO 
Esta padronização tem como objetivo estabelecer a forma, dimensão e especificações 

do escritório da Contratada e da Fiscalização. Ele será executado em chapa de madeira 
compensada e com as dimensões especificadas na planilha orçamentária. 

APLICAÇÃO 

O local da obra é amplo e possuí espaços que não serão afetados diretamente pelo 
empreendimento, sendo a sua localização preferencialmente nesses locais.  

Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento dos seguintes componentes: 
móveis e utensílios em geral (2 mesas, 8 cadeiras, 2 armários de aço arquivo com 3 gavetas, 
1 mesa de reunião redonda diâmetro 1,20 m, 1 geladeira e 1 mapoteca), material e 
equipamentos de escritório, máquinas de calcular e computador, materiais e equipamentos 
de limpeza, produtos para higiene ambiental e pessoal, louças, metais e acessórios, 
materiais para segurança das instalações, sistema de telefonia. Seus custos estão 
contemplados na taxa relativa à Bonificação de Despesas Indiretas (BDI). 

EXECUÇÃO 

Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm); escavação, 
execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala; 

Fechamento das paredes internas e externas em chapa de madeira compensada 
resinada (E=10mm); Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada em toda 
a edificação; 

Pé direito de 2,5m; 

Esquadrias: portas internas de madeira semi-oca, porta externa de ferro tipo 
veneziana, janelas de madeira tipo veneziana; 

Piso em lastro de concreto não estrutural com a execução do contrapiso na parte 
interna e na calçada ao redor da edificação, 

Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); instalação de trama de 
madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e assentamento de telhas 
de fibrocimento; 

Instalações elétricas e de lógica: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, 
luminárias e interruptores) e lógica, além de instalação de ar condicionado. 

A medição se dará pela unidade a ser executada. 

 

 

2.4 ALMOXARIFADO 
Esta padronização tem como objetivo estabelecer a forma, dimensão e especificações 

do escritório da Contratada e da Fiscalização. Ele será executado em chapa de madeira 
compensada e com as dimensões especificadas na planilha orçamentária. 
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Deverá ser instalado próximo ao escritório da obra e em mesma situação. 

Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm); contemplando 
escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, e reaterro 
da vala; 

Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada (E=10mm); 

Pé direito de 2,5m; 

Esquadrias: porta de ferro tipo veneziana e janelas basculante em chapa de aço; 
executando no mínimo 4 janelas e uma porta. 

Piso em lastro de concreto não estrutural na parte interna e na calçada ao redor da 
edificação; 

Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); : instalação de trama de 
madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e assentamento de telhas 
de fibrocimento; 

Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica, com instalação de lâmpadas, 
luminárias e interruptores. 

Mobiliário composto por prateleiras de madeira. 

 

2.5 SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS PROVISÓRIOS  
Serão executados com as dimensões da planilha orçamentária, com chapas de 

madeira. Deverá seguir os procedimentos padronizados pela NR 18, entre eles os 
especificados após a imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

Localização sugerida para a instalação do 
escritório, almoxarifado e vestiários/banheiros 
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 Fechamento das paredes externas e de algumas internas em chapa de madeira 
compensada resinada (E=10mm); 

 Fechamento em alvenaria convencional de blocos cerâmicos furados (E=9cm) 
nas paredes que tem contato direto com os vasos sanitários/mictório e os 
chuveiros; 

 Forro de PVC em toda edificação; 
 Cobertura com telha de fibrocimento ondulada (E=6mm); 
 Louças e acessórios: lavatórios suspensos em louça branca; vasos sanitários 

convencionais em louça branca com caixa de descarga acoplada; mictório em 
aço inoxidável, chuveiros elétricos em plástico e torneiras cromadas de padrão 
popular; 

 Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica (com lâmpadas, luminárias 
e interruptores) e aterramento. 

2.6 LIMPEZA DO TERRENO 
Será executada uma limpeza mecanizada inicial da área de intervenção a fim de retirar 

os elementos existentes e deixar o terreno adequado para o início das obras de 
terraplenagem. Materiais que não serão reaproveitados ou doados deverão ter destinação 
correta conforme legislação ambiental vigente no município. Consiste no carregamento de 
material em caminhões basculantes ou em outros equipamentos transportadores, com 
utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras. 

O material a ser carregado deverá ser adequadamente preparado e amontoado de 
maneira a possibilitar o trânsito das pás carregadeiras ou das escavadeiras. As praças de 
trabalho desses equipamentos deverão permitir a movimentação necessária ao ciclo de 
trabalho. As praças de trabalho deverão merecer, da CONTRATADA, especial atenção 
quanto à sua conservação em condições de boa circulação e manobra, não só do 
equipamento carregador como também do transportador. O material deverá ser lançado na 
caçamba do caminhão, de maneira que o seu peso fique uniformemente distribuído e não 
haja possibilidade de derramamento pelas bordas laterais ou traseira. 

3. MOVIMENTO DE SOLO  
3.1 ESCAVAÇÃO  
ESCAVACAO MECANIZADA DE AREA (C/TRATOR DE ESTEIRAS TIPO D8) 

A escavação de cortes, nas condições deste método construtivo, será executada 
mediante a utilização racional de equipamentos adequados, que possibilitem a execução dos 
serviços com a produtividade requerida.  

Serão empregados tratores de esteiras equipados com lâminas e, quando for o caso, 
escarificador.  

A potência do trator empregado será aquela requerida para a execução do serviço, 
não podendo ser inferior a 140 HP.  

A SUPERVISÃO poderá ordenar a retirada, acréscimo, supressão ou troca de 
equipamentos, sempre que constatar deficiência no desempenho dos mesmos, falta de 
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adaptabilidade aos trabalhos aos quais estão destinados, bem como a necessidade de se 
propulsionar o desenvolvimento dos trabalhos, em respeito às exigências de prazo da obra. 

Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos 
segundo as recomendações constantes das Normas Regulamentadoras de Segurança e 
Medicina do Trabalho, garantindo as condições de circulação e segurança para todos os 
funcionários, pedestres e para o trânsito de um modo geral. 

O trator de lâmina executa todas as operações da terraplanagem: escava, transporta 
e espalha o material através de sucessivas passadas da lâmina.  

O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da utilização 
adequada ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para 
constituição dos aterros, os materiais que sejam compatíveis com as especificações de 
execução dos aterros, em conformidade com o projeto.  

Atendido o projeto e desde que técnica e economicamente viável, a juízo da 
SUPERVISÃO, as massas em excesso que resultariam em bota-fora poderão ser integradas 
aos aterros, constituindo alargamentos da plataforma, adoçamento dos taludes ou bermas 
de equilíbrio. A referida operação deverá ser efetuada desde a etapa inicial da construção 
do aterro.  

Nos cortes e aterros indicados no projeto, deverão ser providenciadas todas as 
proteções quanto à erosão e deslizamento de taludes, drenagem, revestimentos e demais 
serviços que se tornarem necessários à estabilidade da obra. Para tanto a CONTRATADA 
deverá apresentar à SUPERVISÃO o escopo básico das soluções propostas para cada uma 
das situações. 

CONTROLE  

Os taludes deverão apresentar a superfície desempenada obtida pela normal 
utilização do equipamento de escavação. Não será permitida a presença de blocos de rocha 
ou matacões nos taludes, que possam colocar em risco a segurança dos usuários.  

O acabamento da plataforma de corte será procedido mecanicamente, de forma a 
alcançar-se a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes 
tolerâncias:  

 Variação de altura máxima de ± 0,10 m para o eixo e bordos;  
 Variação máxima de largura + 0,20 m para cada semi-plataforma, não se admitindo 

largura menor que a indicada no projeto.  

A SUPERVISÃO deverá atentar-se para a possibilidade de haver na região próxima à 
obra em execução, outras obras da PBH que possam ceder, ou a ela ser fornecida, terra a 
ser utilizada em aterros. 

 
1. Subtende-se como material em geral, que não exige o manuseio e arrumação na carga, 
todo material solto, de construção e rede tais como: terra, brita, areia, cimento a granel e 
outros.  
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2. Para efeito de medição, a mesma será feita pela capacidade de carga da unidade 
transportadora.  

3. O transporte de material em geral, sem manuseio e arrumação, deverá ser feito em 
caminhão basculante.  

4. No caso específico de material resultante de escavação, o volume de carga deverá ser 
igual ao somatório do volume escavado mais empolamento. O coeficiente de empolamento 
será o determinado pela Fiscalização para cada caso.  

INSUMOS MÍNIMOS  

Pá carregadeira de Rodas; Caminhão basculante. 

3.2 ATERRO 
O carregamento de solo proveniente do corte é feito por pás carregadeiras ou 

escavadeiras.  

O caminho de percurso dos cortes deverá ser mantido em condições de permitir 
velocidade adequada ao equipamento transportador, boa visibilidade e possibilidade de 
cruzamento. Especialmente para o caso de empréstimos ou jazidas, os caminhos de 
percurso deverão ser, quando necessário, umedecidos e drenados com a finalidade de evitar 
excesso de poeira ou formação de atoleiros. 

O material a ser transportado será levantado com base nos volumes geométricos 
levantados no projeto.  

As distâncias médias de transporte serão determinadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo 
SUPERVISOR DE PROJETOS, através do percurso do trajeto desde os centros de massa 
do local de carga (corte, empréstimo ou jazida) até a área destinada à descarga (aterro, bota-
fora ou depósito). A distância média de transporte adotada será a média entre o percurso de 
ida e volta aos destinos acima descritos.  

Para o levantamento dos serviços de transporte e descarga para materiais de 
pavimentação, o transporte será medido em t x km, sendo o peso em toneladas determinado 
através da multiplicação do volume do material a ser compactado, de acordo com o projeto, 
pelo peso específico do material. 

EQUIPAMENTOS  

Todo o equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber 
aprovação, sem o que não deve ser dada autorização para o início dos serviços.  

Os equipamentos empregados no espalhamento dos materiais são aqueles previstos 
nas especificações de Terraplenagem – Cortes e ou conforme a classificação do material.  

Quando prevista a compactação dos bota-foras, devem ser utilizados os 
equipamentos próprios para execução de Terraplenagem - Aterros.  

Só será admitida a operação de máquinas, equipamentos e veículos em bom estado 
de conservação, e com motores adequadamente regulados, de modo a evitar vazamentos, 
emissão inadequada de fumaça e contaminação do meio.  
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Nos serviços de abastecimento de campo e de atividades de manutenção, devem ser 
obedecidos os procedimentos de segurança, para evitar o derramamento de líquidos.  

O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de trabalho deve 
ser evitado tanto quanto possível, principalmente onde há alguma área com relevante 
interesse paisagístico ou ecológico. 

 

EXECUÇÃO 

Antes do espalhamento do material, deve ser efetuada a limpeza da área, com a 
remoção de todo material vegetal e do solo orgânico existente.  

O material lenhoso eventualmente removido deve ser desdobrado, sendo que as 
galhadas e a vegetação de menor porte devem ser cortadas em pequenos pedaços e 
estocadas para serem reincorporadas à área. Deve-se observar as normas para 
Desdobramento de Material Lenhoso, quando aplicável.  

O solo orgânico removido deve ser estocado, em pilhas de pequena altura, que podem 
ser recobertas com restos vegetais e circundadas por valetas de drenagem, de modo a 
preservar suas propriedades e protegê-las de processos erosivos 

O espalhamento de material para constituição de bota-foras deve ser efetuado com 
trator de esteira com lâmina, em camadas com espessura máxima de 0,30m.  

Os taludes do aterro devem ter inclinação suficiente para evitar escorregamentos, e o 
maciço deve ser conformado de modo a se enquadrar o melhor possível na paisagem. 

A execução de aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos 
apropriados, atendendo às condições locais e à produtividade exigida. A compactação deve 
ser mecânica. Equipamentos de compactação manual (“pilão”, soquete pneumático, etc.) 
serão empregados apenas nos locais onde for impraticável a utilização de equipamentos 
mecânicos de maior porte. 

O plantio da grama para estabilizar o aterro se dará em tapetes e compreenderá o 
fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos 
para o plantio de grama.  

O serviço deverá ser realizado logo após o término da conclusão da terraplenagem e 
de responsabilidade da CONTRATADA a sua correta manutenção até a entrega total da 
obra. 

Nas saias do aterro, posterior a regularização, serão plantadas gramas batatais para 
devida estabilização, seguindo a sequencia executiva: 

 Com o solo previamente preparado, espalham-se as placas de grama pelo 
terreno; 

 Os plantios devem ser feitos com as placas de grama alinhadas. 
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3.3 REGULARIZAÇÃO GERAL DO TERRENO 
Todo o terreno deverá ser regularizado na cota 412m metros, exceto nos saias de 

cote e terro especificado em projeto, a de referência do projeto. A rampa deverá ser 
regularizada transversalmente e respeitar a sua inclinação de  

A regularização deverá ser feita com máquina motoniveladora e com potência não 
menor do que 150 hp. 

O controle da execução do serviço se dará das seguintes formas cumulativas: 

 

CONTROLE VISUAL  

Na inspeção deverão ser observadas:  

 escarificação, destorroamento e homogeneização do solo das camadas a serem 
compactadas;  

 o gradeamento para destorroamento do material lançado;  
 o espalhamento e o controle da espessura da camada de solo a ser compactada, com 

relação às cruzetas de referência;  
 os serviços de remoção de raízes, madeira, detritos e outros materiais inadequados, 

das áreas de trabalho;  
 a ocorrência de camadas ressecadas, fissuradas ou com fendas;  
 a ligação entre camadas do mesmo material ou de materiais diferentes;  
 as inclinações das superfícies dos maciços, de modo que permitam uma drenagem 

das águas de chuvas;  
 a distribuição, nas áreas de trabalho, dos equipamentos de terraplenagem, para o 

controle da uniformidade de compactação;  
 as condições e características dos equipamentos;  
 a velocidade de operação dos rolos compactadores;  
 o número de passadas dos rolos e a cobertura adequada da faixa durante a 

compactação.  

CONTROLE GEOMÉTRICO DE ACABAMENTO  

O controle de acabamento será realizado por meio de um levantamento topográfico 
das seções transversais concluídas.  

O acabamento da plataforma de aterro será realizado mecanicamente, de forma a 
alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas, em princípio, as 
seguintes tolerâncias, caso não especificadas no mesmo:  

a) variação máxima de altura de + 0,05 m para o eixo e bordas;  

b) variação máxima de largura de + 0,30 m para a plataforma, não se admitindo 
variação para menos.  

CONTROLE TECNOLÓGICO E LIBERAÇÃO DAS CAMADAS COMPACTADAS  
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Deverá ser feita através do método da Hilf, onde se pode obter o grau de compactação 
e desvio de umidade, especificados no projeto do aterro compactado.  

Para realização do ensaio de Hilf, deve-se recolher aproximadamente 15 kg de solo 
da camada compactada. A determinação da massa específica aparente “in situ“ deve ser 
feita em pelo menos três pontos por camada, de forma representativa (pelo método do frasco 
de areia ou cravação do cilindro). A critério da Fiscalização, esse número de pontos poderá 
ser ampliado, assim como a sua localização. 

4. LOCAÇÕES  
 
 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos 
vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento 
topográfico, rigorosamente de acordo com os projetos apresentados. A locação deverá ser 
efetuada com equipamentos de precisão compatíveis com os utilizados para o levantamento 
topográfico, devidamente aferidos segundo normalização própria do INMETRO.  

A demarcação dos pontos que irão definir as obras no terreno é executada partindo-
se do referencial previamente definido terraplenagem.), considerando-se três coordenadas, 
sendo duas planimétricas e uma altimétrica, definindo-se o eixo do elemento a ser 
demarcado.  

Será de responsabilidade da CONTRATADA a verificação da referência de nível – RN 
- e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos, devendo a 
SUPERVISÃO ser imediatamente avisada a respeito das divergências porventura 
encontradas.  

A locação planialtimétrica da obra, com a devida marcação dos diferentes 
alinhamentos e pontos de nível, deverá ser acompanhada e conferida pela SUPERVISÃO, 
antes que se dê continuidade aos serviços. Os eixos de referência e as referências de nível 
serão materializados através de estacas de madeira cravadas na posição vertical, ou marcos 
topográficos previamente implantados em placas metálicas fixadas em concreto. A locação 
deverá ser global, sobre gabaritos de madeira que envolvam todo o perímetro da obra.  

Os gabaritos serão perfeitamente nivelados e fixados de modo a resistirem aos 
esforços de fios de marcação, sem oscilação e possibilidades de fuga da posição correta.  

EXECUÇÃO  

 

 Verifica-se um ponto topográfico conhecido (ponto definido no terreno, na via 
pública ou parede de construção vizinha); 

 Com o auxílio do teodolito, instalam-se os pontos de referência através da 
fixação de barras de aço no solo espaçadas a cada 20m em ambos os lados 
da via. Aconselha-se a intercalar a posição das estacas para que, em relação 
ao alinhamento central, perfaça o espaçamento de 10m; 
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 Em seguida é feita a pintura da estaca de madeira que ficou acima do solo para 
facilitar a visualização do ponto pela equipe de locação. Tal marcação serve de 
referência planialtimétrica para outras operações de locação da obra. 

A CONTRATADA fará a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 
quaisquer outras indicações constantes no projeto, com as reais condições encontradas no 
local. Havendo divergência entre as medidas, a ocorrência será objeto de comunicação por 
escrito à SUPERVISÃO, que deliberará a respeito.  

As referências necessárias à implantação da obra estão contidas nos projetos, e as 
dúvidas serão sanadas pela SUPERVISÃO.  

A CONTRATADA manterá, em perfeitas condições, as referências de nível e 
alinhamentos, permitindo a reconstituição ou aferição da locação em qualquer tempo durante 
o período de execução da obra;  

A SUPERVISÃO deverá atentar para a realização das seguintes atividades 
específicas:  

 Aprovar previamente o conjunto de aparelhos (estação total, nível a laser ou eletrônico 
ou, ainda, GPS, se for o caso, e trena de aço) a serem utilizados nas operações de 
locação da obra;  

 Verificar se são obedecidas as RN e os alinhamentos estabelecidos por levantamento 
topográfico original;  

 Observar se são obedecidas as recomendações quanto à materialização das 
referências de nível e dos principais eixos de obra;  

 Periodicamente, executar rigorosa verificação para comprovar se a obra está sendo 
executada de acordo com a locação;  

 Efetuar as verificações e aferições que julgar necessárias durante e após a conclusão 
dos serviços pela equipe de topografia da CONTRATADA.  

5. CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 
5.1. CALÇADAS E PISOS DE CONCRETO 
PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES 

Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem 
adotados na execução de passeios pavimentados com placas de concreto simples, 
moldadas in-loco, sobre base de areia de jazida. 

Definições: para fins desta Especificação, foi adotada a seguinte definição: Passeio 
em Placas de Concreto Simples: constitui-se em uma via de acesso para pedestres, em 
áreas externas, pavimentada com placas de concreto simples, moldadas in-loco. 

Materiais  

Os materiais a serem utilizados nos serviços consistem em:  

 cimento;  
 areia; 
 brita; 
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 madeira para forma;  
 tela de aço soldada, nervurada, CA60 e Φ5,00mm e malha de 10x10cm 
 lona plástica preta, E = 150 micra. 

 

Equipamentos 

São usualmente utilizados para a execução dos serviços, os seguintes equipamentos:  

 betoneira;  
 vibradores; 
 compactador mecânico;  
 soquete manual. 

Execução  

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas 
que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado (formas com dimensões 
máximas de 2 x 2 m), coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de 
armadura. O concreto de resistência característica de 20Mpa, com brita 0 e 1 e slump = 
100+-20 mm. 

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e 
desempeno do concreto, garantindo a espessura mínima de 6 cm. 

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de 
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

Controle  

Os materiais serão fornecidos conforme critérios das normas da ABNT. O controle da 
compactação da base do pavimento e da qualidade do pavimento executado será feito por 
observação visual, durante a execução dos serviços e , e aferição das juntas, sendo estas 
de 10 a 15 mm. 

 

5.2. MEIO FIO 
 

Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem 
adotados no assentamento de meio-fio em ruas. 

Definições: para fins desta Especificação, foi adotada a seguinte definição: 

Meio-fio de Concreto ou Guia: constitui-se em peças de concreto pré-moldadas, 
assentadas com argamassa de cimento e areia, ao longo das extremidades laterais das vias 
de tráfego, com formato e dimensões padronizadas. 

 

Materiais  
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Os materiais a serem utilizados nos serviços consistem em:  

 cimento;  
 areia;  
 grossa;  
 meio-fio.  

Equipamentos 

 São usualmente utilizados para a execução dos serviços, os seguintes equipamentos:  

 betoneira;  
 compactador mecânico;  
 soquete manual.  

Tipos  

Meio-fio de Concreto Constitui-se na guia de concreto pré-moldada, com as seguintes 
dimensões: 1,00 x 0,15m x 0,13m x 0,20m. 

Execução  

As valas, para assentamento do meio-fio, serão escavadas obedecendo ao 
alinhamento, perfil, declividade e dimensões determinadas no projeto. O fundo da vala deve 
ser compactado e regularizado, para receber um lastro de 5 cm de concreto magro (1:3). As 
peças pré-moldadas do meio-fio deverão ser executadas em concreto dosado com, pelo 
menos, 350kg de cimento por metro cúbico, devendo apresentar as superfícies expostas 
com perfeito acabamento, sem bexigas ou segregações. As peças deverão ter no máximo 1 
m, devendo esta dimensão ser reduzida para utilização em trechos curvos. Antes do fim da 
pega do concreto da peça de apoio, as peças pré-moldadas serão assentadas, alinhadas e 
niveladas e, logo a seguir, será executada a parte lateral de apoio. Rejuntes devem ser 
executados com argamassa de traço igual ao concreto magro na regularização (1:3). 

5.3. SARJETAS E SARJETÕES 
 Objetivo: Execução de sarjetas e dos sarjetões com concreto usinado moldado in 
loco e fck 20 Mpa, brita 0 e 1 e slum de 100 +- 20mm. 

Serviço: Para o presente caso de execução de meio fio no estacionamento e na rampa 
de acesso ao estacionamento do Estádio Municipal de Bannach, seguindo a seguinte 
sequência: 

a) Limpeza e abertura de vala, 
b) Regularização do solo  
c) Montagem da forma 
d) Execução do concreto 
e) Sarrafeamento da superfície 
f) Execução das juntas 

A limpeza e abertura de vala deverá ser previamente feita à limpeza e abertura de 
valeta com profundidade de 5 cm. O concreto deverá possuir Fck de 20 MPa e consistência 
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para ser moldado na forma. Quantidade média de concreto utilizada na sarjeta é de 0,056 
m3 por metro linear e 0,248 m3 nos sarjetões. 

 A execução do serviço deverá ser observada o alinhamento do meio fio antes da 
execução do mesmo, após moldagem consertar com colher de pedreiro eventuais falhas na 
execução. As juntas deverão ser dispostas de metro em metro e de espessura entre 7 e 
13mm, completadas com areia média. 

Quanto as dimensões observar o projeto. 

5.5 PAVIMENTO  
 

 Antes da execução do pavimento de concreto, deverá ocorrer a devida compactação 
do subleito e execução de uma base com solo de qualidade conhecida e uniformizada.  

 O subleito deverá ser regularizado conforme o 3.3. Inclusive com o devido controle 
tecnológico, garantindo um grau de compactação de no mínimo 95%. 

 Para garantir a qualidade, e parâmetros mínimos estruturais (CBR > 20%), será 
executada uma base devidamente compactada, na umidade ótima, homogeneizada e com 
no mínimo 6 cm de espessura. A jazida com material que atende a necessidade fica dentro 
do limite urbano da sede do município à 2km do local da obra, conforme mostrado abaixo: 

 

 A sequência executiva da base será a seguinte: 
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 A camada sob a qual irá se executar a base deve estar totalmente concluída, limpa, 
desempenada e sem excessos de umidade.  

 O solo é transportado entre a jazida e a frente de serviço através de caminhões 
basculantes que o despejam no local de execução do serviço. 

 A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o material até atingir 
a espessura da camada prevista em projeto. 

 Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, 
procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa. 

 Caso o teor de umidade se apresente acima do limite especificado em projeto, 
procede-se com a aeração da camada através do trator agrícola com grade de discos. 

 Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a 
compactação da camada utilizando-se rolo compactador pé de carneiro, na 
quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de 
compactação. 

 Posterior à compactação procede-se com os ensaios do grau de compactação. 

Agora, com a base já devidamente preparada, realizamos o assentamento dos blocos 
sextavados de concreto de 25x25 cm e espessura de 6cm. Os blocos com FCK 35MPA 
e cor natural, fabricados conforme a NBR 9781e  assentados sobre colchão de areia e 
uma manta de pó de pedra. 

 

 Execução: 
Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, inicia-se a execução 

do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes 
atividades sequencialmente:  

 Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;  

 Lançamento de uma fina camada de pó de pedra; 

 Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na 
espessura da camada conforme especificação de projeto;  

 Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;  

Terminada a camada de areia e devida regularização, na sequência dá-se início a 
camada de blocos que é formada pelas seguintes atividades:  

 Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

 Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

 Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;  

 Rejuntamento, utilizando pó de pedra;  

 Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 
assentamento. 
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6. SINALIZAÇÃO 
 

Condições gerais  

Os serviços de execução de sinalização horizontal só podem ser começados 
depois de instalados todos os elementos necessários para uma Sinalização de 
Segurança e devem obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), às normas do 
DNIT e da ABNT. 

 Os processos usuais utilizados para a remoção da demarcação existente são: 
lixamento, fresagem, queima, hidrojateamento e jateamento a seco autoaspirado e 
deverão estar em conformidade com a norma NBR 15402:2014.  

 Para qualquer situação de execução dos serviços de sinalização horizontal 
devem ser observadas as seguintes condições, no que se refere à função, aos 
materiais e ao projeto. 

 Para a sinalização horizontal proporcionar segurança e conforto aos usuários 
devem ser cumpridas as seguintes funções: Ordenar e canalizar o fluxo de veículos; 
Orientar os deslocamentos dos veículos em função das condições de geometria da 
via (traçado em planta e perfil longitudinal), dos obstáculos e de impedâncias 
decorrentes de travessias urbanas e áreas de proteção ambiental; Complementar e 
enfatizar as mensagens transmitidas pela sinalização vertical indicativa, de 
regulamentação e de advertência; Transmitir mensagens claras e simples; Possibilitar 
tempo adequado para uma ação correspondente; Atender a uma real necessidade; 
Orientar o usuário para a boa fluência e segurança de tráfego; 

6.1. TINTAS 
 As tintas são constituídas basicamente de solventes, resinas, pigmentos e 

aditivos, do tipo acrílica estirenada (à base de solvente)  

Os procedimentos para execução e avaliação da demarcação devem ser 
seguidos rigorosamente no que estabelece a norma NBR 15405:2016 e utilizado 
tanque compressores de ar com pistolas manuais.  

Para as tintas adquirirem a indispensável retrorrefletorização devem ser 
utilizadas microesferas de vidrocom suas espessuras variam de 0,4 mm a 0,8 mm. 

EXECUÇÃO: 

A fase de execução engloba as etapas de limpeza do pavimento, pré-marcação 
e pintura. A limpeza deve ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material 
que possa prejudicar a aderência do produto aplicado no pavimento, utilizando 
vassouras, escovas, compressores para limpeza com jato de ar ou de água, de tal 
forma que seja executada apropriadamente a limpeza e secagem da superfície a ser 
demarcada. 

A temperatura ambiente no momento da aplicação deverá estar entre 10ºC e 
40ºC. 
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A pré-marcação deverá seguir rigorosamente as cotas do projeto e o 
alinhamento dos pontos locados pela equipe de pré-marcação, através dos quais o 
operador da máquina irá se guiar para a aplicação do material. A locação deve ser 
feita com base no projeto da sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas, 
símbolos e legendas. Para execução da sinalização definitiva em pavimentos novos a 
aplicação deverá ser feita após um período de cura.  

A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados, de 
acordo com o constante do item 4.2.2 da NBR 15402:2014 e em conformidade com o 
alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização. Quando 
houver insuficiência de contraste entre as cores do pavimento e do termoplástico, as 
faixas devem receber antecipadamente pintura na cor preta para melhoria da 
visibilidade diurna.  

As tintas devem ser misturadas de forma a garantir a boa homogeneidade do 
material. As tintas à base de resina acrílica emulsionada em água devem obedecer às 
exigências estabelecidas na norma NBR 13699:2012.  

A resina deve ser 100 % acrílica não sendo permitido outro tipo de copolímero 
e pode ser aplicada em espessura úmida, de 0,3 mm a 0,5 mm e o tráfego liberado 
em 20 minutos.  

As microesferas de vidro tipo “Premix” devem ser adicionadas à tinta quando 
da sua aplicação, na proporção determinada pelo fabricante. Pode ser adicionado 
solvente compatível com a tinta, na proporção máxima de 5 % (cinco por cento), em 
volume, para ajuste da viscosidade. 

MEDIÇÃO: 

Os serviços de sinalização horizontal por processo de aplicação mecânica 
devem ser medidos pela área efetivamente aplicada e atestada pela Fiscalização, 
expressa em m². Os serviços de sinalização horizontal, por processo de aplicação 
manual, devem ser medidos da seguinte forma: 

a) Pela área efetivamente aplicada: 
  Para as marcas transversais, como linhas de retenção, linhas de estímulo 
à redução de velocidade, faixas de travessia de pedestres, etc.;  
 
 Para as marcas de canalização, como linhas de canalização, zebrados de 
preenchimento de área de pavimento não utilizável, marcação de 
confluências, bifurcações e entroncamentos, etc.;  
 
 Para as marcas de delimitação e controle de estacionamento e/ou parada, 
como linha de indicação de proibição de estacionamento e/ou parada, 
delimitatória de estacionamento regulamentado, etc.  

 

b) Pela área envoltória da figura:  
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c)  Para as inscrições no pavimento, como símbolos, legendas e setas 
direcionais. 

 

6.2. PLACAS 
As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir 

sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via. Os sinais serão 
colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,50m do bordo e fixadas a uma 
altura de 2,00m em relação a ele. 

O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado com 
espessura de 1,25 mm, conforme especificações da NBR 11904  

Placas de aço para sinalização viária. As placas serão pintadas com tintas refletivas, 
de modo que permita a visibilidade noturna. Para a refletorização, são utilizados: 

 Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco;  

 Símbolo fosco sobre fundo em material refletivo;  

 Símbolo e fundo em material refletivo.  

Os postes de sustentação dos sinais devem ser de madeira de lei de primeira 
qualidade, tratada com preservativos hidrossolúvel em autoclave sob vácuo e alta pressão, 
devendo ter seção quadrada com 0,075m x 0,075m de lados e 2,60m de comprimento, com 
cantos chanfrados e pintados com 2 demãos de tinta à base de borracha clorada ou esmalte 
sintético na cor branca.  

A parte inferior do poste, fixada no terreno, deve ser impermeabilizada com uma 
solução de MC.O. 

O sistema de fixação na estrutura de madeira é constituído por parafusos zincados de 
cabeça boleada com fenda de 1 ½” x 3/16”, com porca e arruela de aço carbono SAE 
1008/1020, limpas, isentas de óleo, graxa sais ou ferrugem.  

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentação em áreas urbanas 
devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e números dos tipos Helvética Medium, Arial, 
Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings ou similar. 

INSUMOS: 

Equipamentos utilizados para a implantação de placas de aço:  

 Caminhão para o transporte das placas e ferramentas;  

 Ferramentas padrão, tipo enxada, pá, picareta, martelo, chaves fixas 

POSICIONAMENTO: 

O posicionamento das placas de sinalização, consiste em fixação ao lado direito da 
via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar. 
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As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo 
de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. 
Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o 
reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares 
sobre a placa. 

6.3 LOMBADA 
 A lombada será construída com concreto moldado in loco e Fck 20Mpa e com uma 
tela de aço soldada com barras de Φ 4,2 mm espaçados 15 cm na parte inferior respeitando 
o cobrimento de 3 cm.  

 Sua execução será sobre o leito do pavimento e utilizando um gabarito com sarrafo 
de madeira previamente moldado com as dimensões descritas em projeto para o 
acabamento superior e formas laterais para o contorno da lobada. 

 A área deverá ser interditada por no mínimo 5 dias e ser liberada para o trânsito após 
20 dias da concretagem para a correta cura do concreto, caso necessário o elemento poderá 
ser umidificado ao longo de sua cura.  

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
A CONTRATADA deverá tomar todas as providências indispensáveis para fornecer a 

energia elétrica requerida para a obra, incluindo linhas de transmissão, circuitos de 
distribuição, transformadores e outros equipamentos necessários à distribuição de energia 
ao local ou locais de uso da CONTRATADA. 

7.1. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
Os materiais a serem aplicados nas instalações elétricas deverão ser de marcas 

reconhecidamente de boa qualidade.  

A aplicação dos materiais nas obras será precedida da verificação/aprovação dos 
mesmos pela SUPERVISÃO.  

As especificações apresentadas a seguir são complementadas pelas informações 
contidas no Projeto Elétrico e nas planilhas de quantidades. 

A) Eletrodutos 

Tipo: de PVC rígido e flexível, cor preto  

Aplicação: Instalação em solo enterrado. 

B) Acessórios para Eletrodutos 

As curvas e luvas serão de PVC para uso nos eletrodutos deste material. As curvas 
serão pré-fabricadas sempre a 90º ou 135º, não podendo ser confeccionadas na obra. 
Quando o eletroduto utilizado for de aço usar luvas e curvas deste material. 

C) Condutores 

Tipo: cabo isolado Pirastic 

Aplicação: Condutor terra instalado em eletroduto (cor verde) 
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                  Condutor iluminação e tomadas (cores padronizadas) 

D) Disjuntores 

Deverão ser em caixa moldada, termomagnético, tensão isolamento e capacidade de 
ruptura especificada em projeto; 

Para instalação no padrão de entrada, deverá ser de modelo e fabricante devidamente 
aprovado pela CELPA; 

Demais disjuntores poderão ser de marcas diversas. 

F) QDC 

Será montado   em    caixa   metálica, chapa   de aço (ABNT-1020), espelho interno e 
porta externa, capacidade para circuitos, conforme diagrama.  A porta   será   articulada   por   
dobradiça   embutida     e   trinco com fechadura incorporada que permita o fechamento 
automático a   uma simples pressão. 

A pintura será epoxi, cor  cinza  na  parte  interna  e  externa, tipo sobrepor instalação 
aparente. 

Os quadros acima poderão ser montados por outros fornecedores qualificados desde 
que o fornecedor siga estritamente os diagramas indicados em projetos e devidamente 
aprovados pela fiscalização da PMM. 

G) Braçadeiras e Buchas Plásticas 

As   braçadeiras    serão     de   aço   galvanizado   a   quente, tipo D, circular, diâmetro 
adequado a cada bitola de eletroduto. 

As buchas   plásticas têm seus tamanhos especificados em projeto, com   parafuso   
galvanizado   a   quente, com rosca soberba, tamanho apropriado para este tipo de bucha. 

H) Luminárias e Lâmpadas 

Luminárias esmaltadas de alumínio para a iluminação pública com Lâmpadas de 
vapor de sódio de 250W e de alta pressão.  

J) Reatores 

Serão do tipo eletrônico, alto fator de potência, partida instantânea no ambiente externo. 

L) Aterramento Externo (Malha De Aterramento Geral) 

L1 – Haste de Aterramento 

L.1.1 – Haste da Malha 

Serão do tipo copperweld, de   aço carbono SAE 1010 e revestida de cobre, sendo   que   a 
espessura da camada de cobre deverá ser   de   0,254mm (alta    camada de cobre). O   
diâmetro   e o comprimento da haste serão 3/4” e 3,0mm, respectivamente. 

L.1.2 – Haste da Malha do Padrão de Energia 
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Serão do tipo   cantoneira de abas iguais, dimensões 25 x 25 x 5mm, e  comprimento  de   
2400mm.  Deverão ser galvanizadas conforme exigências das normas N.D.5.1 e N.D.5.2 e 
do manual Do Consumidor número 11 (última edição). 

 

 

M) Cabos 

M.1) Cabos 

Os cabos de cobre serão do tipo flexível, isolados e com proteção anti-chama de 0,6/1,0 

kV para os de 70, 50 e 16mm e de 450/750kV para os de 6; 2,5 e 1,5mm vindos do projeto 

BAN.101 que serão conectados na entrada de energia construída neste projeto (BAN.102) 

Os cabos de cobre serão do tipo flexível, isolados e com proteção anti-chama de 

450/750V de 10 e 2,5 mm. 

M.2) Grampos e Conectores 

Serão de bronze de alta condutibilidade elétrica, alta resistência mecânica e a 
corrosão, dotados de parafusos, porcas e arruelas de pressão de bronze silício. 

Todos os painéis elétricos deverão ser conectados ao sistema de proteção elétrica e 
aterramento do prédio. 

Todos os painéis deverão ser testados (testes de praxe) antes da energização. 

A montagem e locomoção dos painéis deverá ser acompanhada por pessoal técnico 
de sua confiança. 

Todos os painéis deverão ser identificados através de plaquetas padronizadas. 

Todos os lances de corte dos cabos, deverão ser medidos no campo antes do corte; 
a montadora deverá fazer uma planilha de corte para que não sobre ou falte cabo na obra. 

Todos os cabos deverão ser submetidos a testes com megômetros e demais testes 
de praxe, antes das conexões e ligações. 

 

7.2. EXECUÇÃO  
Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, 

com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente em posição e 
firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um 
conjunto e eletricamente satisfatório e de boa aparência.  
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Todo equipamento será preso firmemente no local em que deve ser instalado, 
preservando-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e 
com o peso e as dimensões do equipamento.  

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas 
contra contatos acidentais seja por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora do 
alcance normal das pessoas não qualificadas.  

As partes do equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir faíscas, 
centelhas, chamas ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação 
incombustível protetora ou ser efetivamente separadas de todo material facilmente 
combustível.  

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista 
e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis. Os materiais deverão ser 
submetidos à aprovação prévia da SUPERVISÃO de obra. 

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, nos expostos às intempéries, onde o 
material possa sofrer a ação deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos 
locais em que, pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incêndios, 
ou explosões e onde possam os materiais ficar submetidos a temperatura excessivas, serão 
usados métodos de instalação adequados e materiais destinados especialmente a essa 
finalidade.  

19.3. PROTEÇÃO E VERIFICAÇÃO 
Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a 

construção, convencionalmente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e 
umidade.  

A tubulação não terá solução de continuidade e será ligada à terra. O eletrodo de terra 
será executado de acordo com o disposto no tem 13. 5 da NB-3/ABNT e mais o seguinte: 

Deverá apresentar a menor resistência possível e contato, sendo aconselhável não 
se ultrapassar o valor de 5 ohms com o condutor de terra desconectado.  

8. ILUMINAÇÃO EXTERNA 
8.1. SERVIÇOS A EXECUTAR 

Serão instalados uma luminária em 5 postes metálicos em aço galvanizado de 6 
metros de altura, reto e flageado, com a instalação de braços do tipo romagnole ou 
equivalente de 1,50 Em sua extremidade encontra-se uma luminária fechada do tipo ABL 
50/F ou equivalente com lâmpadas de vapor de mercúrio de 400 W. Junto ao poste do ponto 
de ligação, existe instalada 01 (uma) caixa de passagem com tampa, padrão RGE 

Neste projeto será apenas um circuito de iluminação para os postes metálicoscom uma 
lâmpada de vapor de sódio de 220V/250W cada, instalada junto com seus acessórios 
essenciais (luminária, reator e ignitor) e um relé fotoelétrico em cada poste de acordo com a 
configuração apresentada no projeto. Os reatores serão acionados pela ligação dos 
dispositivos de controle, padrão ABNT, 
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 8.2. MATERIAIS A EMPREGAR  
Todos os materiais deverão obedecer as normas técnicas da ABNT e ao projeto 

elétrico 

 os eletrodutos serão em PVC rígido, esmaltados interna e externamente, as curvas e 
luvas terão as mesmas características;  

 as buchas e arruelas serão em alumínio; 
 as caixas serão padronizadas segundo o projeto elétrico 

9. ALIMENTADOR DE ENERGIA 
 A Caixa Geral de distribuição, chave geral, medidor e caixa de entrada serão 
embutidas em uma mureta de alvenaria a ser construída no local indicado na planta de 
distribuição elétrica. Padrões de entrada seguirão determinações da concessionária local de 
energia, e as normas de instalação caberá a verificação de adequação por parte da 
CONTRATADA, sempre visando como objeto final o que está estipulado em projeto. 

10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 
MATERIAIS 

Água Fria 

 Tubo de PVC rígido soldável. 
 Conexões de PVC rígido soldável. 

Metais 

 Registro de gaveta em latão, acabamento bruto, rosca BSP.  
 Torneira de pressão para uso geral, em bronze, cromada, rosca BSP.  
 Hidrômetro aprovado e certificado pela concessionária local de água  

O projeto de água fria é complementar ao projeto BAN.101, servindo a este apenas a 
parte de conexão á rede pública de abastecimento através do alongamento da rede interna 
e construção de um cavalete hidráulico.  

As tubulações serão enterradas e deverão ser suficientemente protegidas contra 
contaminação, sendo proibida a passagem das mesmas em poços absorventes, fossas e 
quaisquer outros locais ou compartimentos passíveis de causar contaminação.  

A tubulação deverá ser mantida com as extremidades tampadas com cap's ou plug, 
desde sua execução até o instante de assentamento das peças, não sendo permitido o uso 
de madeira, estopas e papel, devendo as juntas dos tubos apresentar perfeita 
estanqueidade.  

As juntas de tubos roscáveis serão vedadas com fita veda-roscas a base de teflon ou 
outro processo, não sendo admitido o uso de estopa com massa ou tinta de zarcão.  

Os cortes dos tubos deverão ser de seção reta; o rosqueamento deverá ser feito 
somente na parte coberta pela conexão 
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  As juntas das tubulações poderão ser com roscas, flanges, anel de borracha, solda 
metálica ou massa adesiva para PVC. Cada tipo deverá ser executado de acordo com as 
especificações do fabricante. Em tubulações enterradas de PVC, não deverá ser usada junta 
rosqueada, a não ser em casos específicos indicados em projeto.  

Os registros de comando dos ramais deverão ser colocados na mesma altura, em 

. 

10.1. RECEBIMENTO 
No local de entrega o recebimento dos materiais será efetuado conjuntamente entre 

as partes, isto é, representantes credenciados do Proponente / fornecedor e representantes 
credenciados da SUPERVISÃO acompanharão as operações de descarga e 
armazenamento dos tubos, conexões e peças especiais. 

Verificados defeitos em tubos e peças fornecidas, os mesmos serão separados do 
restante e analisados pela SUPERVISÃO e representantes do Proponente / Fornecedor. 

Se a natureza dos defeitos não prejudicar a aplicação e não comprometer o uso a 
SUPERVISÃO, a seu critério poderá decidir pela aceitação dessa peças. Neste caso emitirá 
um relatório de “Não Conformidade” justificando a aceitação das peças. 

Sempre que possível será determinada a causa e a origem de tais defeitos de forma 
a eliminar este tipo específico de “Não Conformidade”. 

Se a natureza dos defeitos for tal que impeça sua aplicação e uso, a SUPERVISÃO 
emitirá um relatório de “Não Conformidade”, rejeitando as peças defeituosas e devolvendo 
ao Proponente / Fornecedor que terá até 48 horas para retirar estas peças do local. 

Em hipótese alguma será permitida a permanência de peças defeituosas destinadas 
ao armazenamento dos materiais. 

O “Relatório de Não Conformidade” de devolução das peças defeituosas deverá ser 
assinado pelo representante credenciado do Proponente / Fornecedor. 

A devolução das peças defeituosas será efetuada sem quaisquer ônus para a Licitante. 

O Proponente / Fornecedor deverá responsabilizar-se pela reposição das peças 
danificadas, sem quaisquer ônus a Licitante, e, em prazo que não prejudique o cronograma 
de utilização da Licitante. 

O material será considerado “Recebido” após corretamente armazenado e entregue 
os certificados de Garantia de qualidade e o certificado de Inspeção emitido pela 
SUPERVISÃO ou por firma ou representantes por ela credenciados. Será então aposto no 
conhecimento de carga e na Nota Fiscal um carimbo de “Recebido” com a assinatura de 
ambas as partes. 

A partir deste momento, inicia-se a contagem do tempo para o Prazo de garantia, bem 
como a responsabilidade pela guarda e conservação por parte da Licitante. 

GARANTIAS TÉCNICAS 
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O Proponente / Fornecedor deverá apresentar para os produtos fornecidos e entregues, 
as seguintes garantias: 

 Garantia de Projeto e Dimensionamento – O Proponente / Fornecedor deverá garantir 
que o projeto e dimensionamento dos produtos fornecidos atendem aos requisitos 
desta Especificação Geral, bem como aos requisitos mandatários das especificações 
de cada tipo de tubulação. Deverá garantir, ainda, que o projeto e dimensionamento 
atendem as necessidades de Pressão com segurança e tem alcance previsto para 
vida útil de 50 (cinqüenta) anos. 

 Garantia de Fabricação – O Proponente / Fornecedor deverá garantir seus produtos 
fornecidos são novos e fabricados com matérias primas novas e por processos e 
métodos adequados que conferem ao produto as características exigidas por esta 
Especificação Geral, bem como. Pelas especificações pertinentes a cada tipo de 
tubulação. 

 Garantia de Performance – O Proponente / Fornecedor deverá garantir desempenho 
satisfatório para as condições de operação (Pressão, Temperatura, Natureza do 
Fluido, Regime Transitório, Cargas de Solo e Aterro) e vida útil esperada. 

 Garantia de Qualidade – Assegurada a ISO 9000. Deva incluir o Manual do Sistema 
de Garantia de Qualidade e o Certificado de Qualidade Assegurada. 

GARANTIA COMERCIAL 

O Proponente / Fornecedor deverá apresentar garantias comerciais conforme 
condições gerais e especiais do Edital e do contrato. Essas garantias terão validade de 12 
meses após a entrada em operação (pressurização da linha e escoamento dinâmico) dos 
tubos ou 18 meses após a entrega e recebimento dos tubos armazenados e protegidos 

 

 TUBOS DE PVC – RÍGIDO - PBA 

NORMAS DE FABRICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO 

Os tubos de PVC – Rígido deverão obedecer as seguintes normas: 

Normas Básicas: ABNT – NBR – 5647; NBR-6588; NBR-7673 e NBR-8217 as quais 
definem também as normas de inspeção e testes que também deverão ser obedecidas, 
compreendendo as Normas Nacionais; e ISO 4422, ISO R61, DIN 8062, UNIT 215 e Normas 
ASTM equivalentes, compreendendo as Normas Internacionais 

Qualquer outra norma deverá ser previamente aprovada pela PMM. 

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

Os tubos deverão ter juntas elásticas que atendam as classes de pressão 
estabelecidas pela Especificação Geral; 

O projeto da espessura do tubo e da junta elástica deverá considerar temperatura 
máxima da água bruta 30º C e pressão máxima de trabalho igual a pressão máxima 
transiente; 
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A pressão de teste hidrostático não deve se limitar a 1,5 vezes a pressão máxima de 
trabalho, mas sim a pressão prevista em normas para tubo novo e frio; 

Os tubos devem ser armazenados ao abrigo da luz solar (protegidos com lona 
plástica) e terem suas extremidades protegidas. 

 TUBOS DE PVC RÍGIDO DEFOFO 

A linha de tubos PVC – DEFOFO deverá ser fabricada com diâmetros externos 
idênticos aos diâmetros dos tubos de ferro fundido dúctil quando estes são fornecidos de 
acordo com as normas brasileiras ABNT ou norma ISO-2531. As juntas elásticas devem ser 
intercambiáveis com as juntas elásticas dos tubos de ferro fundido. 

Os tubos de PVC rígido DEFOFO, com junta elástica deverão ser fabricados de acordo 
com as normas NBR-7665; NBR-7670; NBR-7672 e NBR-7673 da ABNT. 

 TUBOS E CONEXÕES DE PVC - RÍGIDO – COM JUNTAS ROSCÁVEIS E 
SOLDÁVEIS 

Os tubos de PVC rígido, sem luvas, com juntas roscáveis, pressão de serviços de 7,5 
Kgf/cm² à 20º C, devem ser conforme a NBR 5648. As roscas devem ser conforme a NBR 
6414. 

Os tubos de PVC rígido, sem luvas, com juntas soldáveis, pressão de serviços de 7,5 
Kgf/cm² à 20º C, devem ser conforme a NBR 5648. 

Os tubos de PVC rígido, roscáveis ou soldáveis,  devem ter comprimentos de 6 
metros.  

O controle de qualidade dos materiais pode ser feito a qualquer momento durante o 
processo de fabricação ou após o produto acabado, nas instalações do fornecedor ou em 
local indicado pela CONTRATANTE, ficando o fornecedor, não obstante, obrigado a solicitar 
à CONTRATANTE realização das visitas de inspeção. 

Os lotes de materiais devem ser separados de forma a facilitar a coleta de amostras. 

Os tubos e conexões de PVC devem ser submetidos à inspeção visual e dimensional 
e aos ensaios das normas NBR 5685,  NBR 5683, NBR 5686, NBR 5687, NBR 6476 e NBR 
8514. 

Os ensaios de recebimento das conexões de PVC rígido devem ser feitos conforme a 
norma NBR 9052.  

A CONTRATANTE somente aceita os materiais após a emissão do laudo de 
aprovação de sua unidade de controle de qualidade e/ou preposto, comprobatório do 
atendimento às exigências desta Especificação. 

MONTAGEM DA TUBULAÇÃO 

Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento, devem ser 
tomadas medidas especiais para evitar choques que afetem a integridade dos materiais. 
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Os tubos no transporte para a vala, não devem ser rolados sobre obstáculos que 
produzem choques, em tais casos, serão empregados vigas de madeira ou roletes para o 
rolamento dos tubos. Os tubos serão alinhados ao longo da vala, do lado oposto a da terra 
retirada da escavação. 

MANUSEIO MANUAL 

O tubo poderá ser rolado sobre prancha de madeira para a beira da vala, para desloca-
los no canteiro de obras ou, melhor ainda, usar uma empilhadeira adequada. 

Para tubos plásticos a manipulação manual só é recomendável para diâmetros até 
400 mm. No caso de tubos metálicos as operações de carga, descarga e colocação na vala 
deverão ser efetuadas com equipamentos mecânicos apropriados, para todos os diâmetros. 

Não será permitido o deslizamento e nem o uso de alavancas, correntes ou cordas, 
sem a devida proteção dos tubos nos pontos de apoio com material não abrasivo e macio. 

MANUSEIO MECÂNICO 

Preferencialmente os tubos deverão ser manipulados com equipamentos apropriados, 
dotados de capacidade e de comprimento de lança compatíveis com a carga dos tubos e o 
tipo de serviço. Esta operação poderá ser executada por caminhão com guindaste, 
retroescavadeira, empilhadeira ou talha. 

EXAME E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO 

Antes da descida da tubulação na vala, o tubo e as conexões deverão ser examinadas 
para verificar a existência de algum defeito, e deverão ser limpos de areia, pedras, detritos e 
outros materiais. Qualquer defeito encontrado deverá ser assinalado à tinta com marcação 
bem visível do ponto defeituoso, e a peça defeituosa só poderá ser aproveitada se for 
possível o seu reparo no local. Sempre que se interromper os serviços de assentamento, as 
extremidades do trecho já montado deverão ser fachadas com um tampão provisório para 
evitar a entrada de corpos estranhos, ou pequenos animais. 

ALINHAMENTO E AJUSTAMENTO DA TUBULAÇÃO 

A descida do tubo na vala será feita lentamente para facilitar o alinhamento dos tubos 
através de um eixo comum, segundo o greide da tubulação, através de procedimentos 
compatíveis com o peso e a natureza do material. 

Na obra deverá ser adotado um gabarito de madeira para verificação de perfeita 
centragem entre dois tubos adjacentes. 

Nos trabalhos de alinhamento e ajustamento de tubulação serão admitidas bases 
provisórias em madeira para calçar a tubulação, ou a sua elevação através de macacos, de 
pórticos, ou de equipamentos com talhas, até a deflexão admissível aconselhada pelo 
fabricante dos tubos e pela ABNT. 

Uma vez alinhados e ajustados dois tubos adjacentes no interior da vala, eles deverão 
ser calçados com um primeiro apiloamento de terra selecionada, isenta de pedras soltas ou 
de outros corpos. 
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Na confecção das juntas deverão ser obedecidas as prescrições do fabricante das 
tubulações, uma vez que elas deverão ficar completamente estanques às pressões internas 
e externas. 

Deve-se forrar com 15 cm de areia toda a vala onde a escavação apresentou rocha, 
e em seguida iniciar o assentamento, devendo prosseguir o reaterro com material 
selecionado até a pavimentação. 

TESTES 

ENSAIOS DE PRESSÃO 

Antes do completo recobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falhas 
na montagem de juntas, conexões, etc., ou se não foram instalados tubos avariados no 
transporte, manejo, etc. Para isso, recobrem-se as partes centrais dos tubos, deixando as 
juntas e ligações descobertas, e procede-se os ensaios da linha. Estes serão realizados 
sobre trechos de 500 m de comprimento. 

O teste terá pressão de ensaio de 50% acima da pressão normal, ou seja, 1,5 a 
pressão de trabalho. Não será testado trecho com pressão de teste inferior a 5 kg/cm2, 
devendo estes trechos ficarem pelo menos submetido a 1 hora com o citado valor, para 
verificação de permanência tolerável da pressão estipulada. O teste é feito através de bomba 
ligada à canalização, enchendo antes com água, lentamente, colocando-se ventosa para 
expelir o ar existente no seio do líquido e na tubulação. Os órgãos acessórios devem ser 
inspecionados e qualquer defeito deverá ser reparado. Todos os materiais e equipamentos 
(ex. transporte de água, tamponamento, etc.) serão de exclusiva responsabilidade da 
Construtora, sem, nenhum ônus para a CONTRATANTE. 

ENSAIOS DE VAZAMENTO 

Será feito após a conclusão satisfatória do ensaio de pressão. 

O vazamento é a quantidade de água a ser suprida a uma linha nova ou qualquer 
trecho entre registros, necessária para manter uma especificada pressão de ensaio, após a 
tubulação ter sido cheia com água e o ar expelido. O valor da pressão de ensaio é referido 
ao ponto de cota baixa, corrigido para cota do manômetro; a pressão de ensaio é usualmente 
estabelecida como a máxima pressão para a localidade. 

Nenhuma tubulação será aceita até o vazamento ser inferior a seguinte vazão, expressa em 
litros/hora: 

 L = N D P / 3292 

 L = Vazamento em litros/hora 

 N = n.º de juntas na tubulação ensaiada 

 D = diâmetro nominal da canalização, em milímetros 

 P = Pressão média de ensaio, em kg/cm2 

IDENTIFICAÇÃO – MARCAÇÃO DAS PEÇAS E DOS TUBOS 
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Além das marcações e identificações normalmente exigidas pelas especificações 
pertinentes a cada tipo de tubo, para as necessidades desta especificação geral, as 
seguintes identificações são exigíveis: 

 nome do fabricante e/ou marca comercial; 
 norma de fabricação; 
 diâmetro nominal; 
 classe de pressão conforme norma de fabricação e testes 
 data e série de fabricação; 
 marca de conformidade – ISO 900 – Garantia Assegurada 
 Classe de pressão desta especificação (Classe A até H) (Estabelecer código de cores) 
 Etiqueta (Tag Number) identificando o destino do material 

EMBALAGEM – TRANSPORTE – CARGA – DESCARGA E MANUSEIO – ESTOCAGEM 

As normas especificadas de cada tipo de tubulação definem as características 
mínimas e exigíveis para as condições de manuseio, carga, descarga e armazenagem, bem 
como a embalagem adequada. 

Para os objetivos desta Especificação Geral, todos tipos de tubos devem obedecer ao 
disposto a seguir. 

EMBALAGEM 

A embalagem e proteção dos tubos, conexões e peças deverá ser criteriosamente 
dimensionada (selecionada) e executada para fins de transporte marítimo e/ou ferroviário, 
rodoviário de forma a evitar danos durante o manuseio (operação de carga e descarga) e o 
transporte. 

As extremidades dos tubos, conexões e peças devem ser protegidas contra danos 
eventuais impactos. 

Os flanges (das conexões e peças especiais) devem ser acompanhados de contra 
flanges de madeira para garantia das superfícies usinadas. Os flanges soltos devem ser 
acondicionados em caixas de madeira. 

Anéis de vedação de borracha deverão ser embalados em caixas de madeira, 
separados por diâmetro e por tipo (classe de pressão, forma, etc.), identificados conforme 
acima referido. Estas obrigações também se estendem para o lubrificante fornecido. 

As quantidades de anéis de vedação, lubrificante, parafusos e porcas, correspondente 
ao 1% em excesso e destinadas a perdas, extravios e danos durante a montagem, deverão 
ser embalados em caixas de madeira, separadamente contendo a indicação de MATERIAL 
EXCEDENTE PARA REPOSIÇÃO. 

O Proponente / Fornecedor assumirá o ônus decorrente da substituição de peças 
danificadas e/ou por todo e qualquer reparo de danos ocorridos pela não observância destes 
requisitos. 

MANUSEIO (CARGA E DESCARGA) E TRANSPORTE ‐ SEGURO 
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O manuseio dos tubos, conexões e peças deve ser efetuado com equipamentos 
apropriados para evitar danos. 

No transporte rodoviário, deverão ser utilizados veículos adequados, e, as tubulações 
devem ser apoiados na carroceria em berços apropriados e convenientemente fixados e 
amarrados para evitar danos em função de deslocamento e atritos. 

Deverão ser rigorosamente obedecidas as instruções e recomendações de transporte 
definidas pelo Fabricante e pelas normas específicas de cada tubulação. 

O Proponente / Fornecedor assumirá todos os ônus decorrentes da substituição de 
peças danificadas e/ por todos reparos necessários de danos ocorridos no manuseio e 
transporte. 

O Proponente / Fornecedor deverá contratar seguros contra riscos de transporte às 
suas expensas. O seguro deverá cobrir todas as operações de carga, transporte, descarga 
e manuseio. 

Deverão estar incluídos nos preços da proposta todos os custos relativos a estas 
atividades e informados, devidamente separados, nas planilhas de preços. 

 ARMAZENAMENTO (ESTOCAGEM) 

Faz parte integrante do fornecimento, com os custos diluídos nos preços unitários e 
sem qualquer remuneração em separado, os serviços de descarga, conferências e 
armazenamento no local de entrega. 

Para tanto, o Proponente / Fornecedor deverá dispor no local de entrega de todos os 
insumos, materiais, equipamentos e recursos humanos para o correto armazenamento do 
seu produto, isto é: 

Deverá ter no local, equipamentos adequados a descarga e movimentação; 

Deverá ter no local, pessoal para movimentação e empilhamento dos tubos e 
separação e identificação das caixas. 

Deverá ter um técnico especializado para orientar todas operações de 
armazenamento e ser o responsável pela conferência final de todos os materiais para fins 
de recebimento pela SUPERVISÃO. 

O fornecimento somente será considerado após a entrega armazenada, protegida e 
recebida pela SUPERVISÃO. 

10.2. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DE 
CONTROLE E PROTEÇÃO   
VÁLVULAS DE GAVETA  

FORNECIMENTO 

Serão conforme especificados em projeto ou planilhas de orçamento, dos tipos 
flangeadas ou roscadas, em material de ferro fundido ou bronze. Serão fornecidas na classe 



 

CÓDIGO REV. 

MD-BAN.102 1 

DATA FOLHA 

19/09/2019 33 DE 47 
 

PÓRTICOS ENGENHARIA Eng. Civil.: Claudio Cunha RNP: 261835077-4 
porticos.mab@gmail.com (094) 9 8415 9085 

 

de pressão e diâmetro indicados no projeto sendo a classe PN-10 (ou 150 Libras) a mínima 
admissível. 

As válvulas gaveta serão brutas, de latão, rosquiáveis e com acabamento em canopla 
cromados. Devem atender os requisitos mínimos da PB-816 – Parte 1 da ABNT e seguir a 
NBR – 7675 para furação dos flanges. Todos os parafusos e porcas deverão ser 
galvanizados e obedecer a ASTM-A-307-B. Porcas séries pesadas 

As válvulas de gaveta em bronze, roscadas, devem ser fornecidas com haste não 
ascendente e atender aos requisitos dimensionais do padrão MSS-SP-80, roscas ABNT-
NBR-6414 (BS.21 = BSPT) ou ANSI-B2.1 (NPT), conforme indicação de projeto. 

Devem ser fornecidas acompanhadas dos certificados de teste e de conformidade 
com as especificações (ABNT, AWWA, etc) 

MONTAGEM 

Nas tubulações flangeadas não enterradas, são utilizados os registros de gaveta com 
flanges. Tanto sua montagem nas linhas como sua desmontagem são idênticas às dos tubos 
e conexões com flanges e não apresentam maior problema. 

A desmontagem será grandemente facilitada com o emprego de Junta de Montagem 
instalada em um dos lados do registro. 

Os parafusos e porcas deverão ser galvanizadas e ter dimensões compatíveis com os 
flanges. As porcas deverão ser hexagonais da série pesada. Parafusos e porcas devem 
obedecer a norma ASTM-A-307-B. Após instaladas, os parafusos e porcas devem ser 
protegidos com massa epóxi. 

11. DRENAGEM 
11.1 BOCA DE LOBO 

 As bocas de bolo também servirão como caixa de passagem, sem alteração de sua 
capacidade drenante.  

 De dimensão em planta de 0,8 x 1,00 m e altura variável de acordo com a 
especificação em projeto. Possuirá as características mínimas ‘: 

 Escavação da vala 
 Preparo do fundo de vala com compactação, e lastro de concreto magro de 1:3 

e espessura de 5 cm 
 Armação de cinta de alvenaria estrutural 
 Armação vertical de alvenaria estrutural 
 Grauteamento de cinta superior ou de verga 
 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural 
 Bloco concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm: utilizado para a execução da 

alvenaria da caixa; 
 Canaleta de concreto 19 x 19 x 19 cm: utilizado para a execução da cinta 

horizontal; 
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 Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e das peças 
pré-moldadas, para o revestimento com reboco e do fundo e preenchimento de 
alguns blocos de concreto; 

 Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 
 Concreto fck = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado 

para a concretagem da laje de fundo; 
 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: utilizada 

para execução da tampa para boca de lobo em concreto pré-moldado - 
dimensões: 0,8 x 1,1 m 

EXECUÇÃO 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 
preparar o fundo para a execução da caixa; 

 Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo e, em seguida, realizar 
a sua concretagem; 

 Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com 
colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de saída, até a altura da cinta 
horizontal;  

 Executar os reforços verticais com armadura e graute nos pontos de apoio da guia; 
 Após o grauteamento vertical, executar a cinta com blocos canaletas de concreto, 

armadura e graute; 
 Em seguida, posicionar a guia e assentá-la com argamassa; 
 Finalizar a execução da alvenaria até a altura de apoio da tampa e preencher a última 

fiada com argamassa; 
 Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e 

reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar 
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado 
escoamento das águas pluviais; 

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira. 
 

11.1 TUBULAÇÃO ENTERRADA 
A Contratada deverá executar o assentamento dos tubos. Portanto, será sua 

responsabilidade garantir que o fundo da vala esteja totalmente limpo e isento de qualquer 
obstáculo, saliências ou reentrâncias, a fim de propiciar um assentamento contínuo e regular, 
diretamente sobre o solo. 

Para tanto, antes da execução da base para o pavimento deverá ser aberta a vala, 
com profundidade nas extremidades de acordo com o projeto, e convergente com o fundo 
das bocas de lobo. As larguras serão do tamanho do diâmetro da tubulação mais 5 cm pra 
cada lado. Qualquer divergência deve seguir as orientações da norma NBR 12266. 

Após isso será realizada o escoramento da vala, com tábuas de madeira a cada 
1,35m, travadas com peças de madeira roliça a cada metro de profundidade de vala, sendo 
no mínimo 2. Fixados a prego. 
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Sua execução deve ser tal qual a frente de escavação, diminuindo a interferência na 
equipe responsável pelo assentamento dos tubos.  

A instalação dos tubos seguirão a NBR 16.645 

 

 

As juntas entre os tubos serão rígidas, executadas conforme recomenda a NBR 15.645 
(ABNT, 2008, p. 14): 

 Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas e verificar se 
o tubo não foi danificado; 

 Após o correto posicionamento da ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, 
proceder o alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. Tomar o devido cuidado 
para não danificar o tubo na operação de encaixe;  

 Executar a junta com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com aditivo que 
evite a sua retração, respaldadas com uma inclinação de 45° sobre a superfície 
externa do tubo; 

 Nos casos de diâmetros até 600 mm, o rejuntamento deve ser feito, obrigatoriamente, 
pelo lado externo. Nos diâmetros superiores, o rejuntamento deve ser, 
obrigatoriamente, executado pelo lado interno e externo;  

 Verificar se a argamassa foi colocada em todo o perímetro do tubo, principalmente na 
base da geratriz inferior 

Os tubos de diâmetro 30, 40 e cm serão pré-moldados com a declividade mínima de 
assentamento será 2%, ou mais, de acordo com inclinação da rua. 

 Terminando o assentamento e os serviços de interferência direta na tubulação, será 
realizado o reaterro manual com soquetes e a retirada dos escoramentos de madeira.  

 O reaterro deve atender as exigências da NR 18. 
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Documentação relativa ao cumprimento das especificações das Normas Brasileiras, 
bem como das especificações deste memorial e do projeto, no que diz respeito aos tubos de 
concreto, deverá ser apresentada à fiscalização da obra, antes de seu emprego na execução 
dos serviços. 

11.3 BUEIRO 
Os bueiros celulares de concreto devem dispor de seção de vazão capaz de permitir 

o escoamento seguro dos deflúvios, o que representa atender às descargas de projeto 
calculadas para períodos de recorrência preestabelecidos.  

Para o escoamento seguro e satisfatório, o dimensionamento hidráulico deverá 
considerar que o bueiro desempenha sua função com velocidade de escoamento adequada, 
como na própria tubulação e dispositivos acessórios.  

Para a obra em questão, a drenagem terá a finalidade de transportar o volume de 
água pluvial não infiltrado na região do campo, do estacionamento e da rampa. Para tanto, 
a solução mais viável técnico e financeiramente é o Bueiro Simples de Concreto com seção 
constante no projeto de drenagem. 

A execução das obras obedecerá às normas gerais da prefeitura Municipal e as 
normas e instruções complementares utilizadas pelos órgãos competentes DER/PR e DNIT, 
bem como ao Projeto apresentado.  

Caberá à Empreiteira a responsabilidade da segurança e da boa execução das obras, 
ficando a seu critério a elaboração do planejamento dos trabalhos, bem como a escolha do 
equipamento auxiliar de construção, como melhor lhe convier. A CONTRATANTE, 
entretanto, poderá exigir o equipamento mínimo, visando a obtenção do ritmo de trabalho 
programado e a perfeição da execução das obras. 
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EXECUÇÃO: 

A mão de obra deverá ser realizada por operário especializado, ficando inteiramente 
a critério da fiscalização impugnar qualquer trabalho em execução que não obedeça às 
condições impostas 

De posse das plantas integrantes do projeto da obra, deve-se inicialmente, proceder-
se a locação do eixo do bueiro, partindo, em cada trecho, de jusante para montante e 
utilizando-se um aparelho apropriado para este mister.  

Os serviços de referência, alinhamento e pontos característicos da obra serão 
assinalados no terreno, por meio de marcos adequados, que serão assentados no entorno 
da obra devidamente amarrados a testemunhas permanentes, de modo a ficarem bem 
definidos e ficados. Serão distribuídos, igualmente, por todo o alinhamento da obra, 
referências de nível em número suficientes para permitirem uma ampla verificação de todas 
as cotas. 

Os trabalhos de escavação por meios manuais ou mecânicos serão sempre operados 
de conformidade com as declividades e cotas contidas nos perfis dos respectivos projetos. 
A escavação para as pontes e ou bueiros será feita, se necessário, em taludes de (2:1), isto 
é, 2 vezes a profundidade para 1 (uma) vez a largura da vala.  

Assim como as valas de interrupção do curso do rio. As escavações terão seus taludes 
na vertical e deverão ser escorados quando a profundidade ultrapassar a 2,00 metros. Essas 
escavações deverão permanecer abertas durante o tempo mais curto possível.  

O sentido da escavação deverá ser adotado, sempre que possível, de jusante para 
montantes, em cada trecho. 

A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o Projeto Estrutural e atender 
ao disposto nas Normas Brasileiras em vigor, bem como atender o detalhe apresentado para 
execução em etapas. 

Formas: 

 Na execução das formas deverá observar-se: 

  a reprodução fiel dos desenhos;  

 a adoção de contra-flecha, quando necessária; 

 o nivelamento das lajes e das vigas;  

 o contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento do 
concreto;  

 a vedação das formas;  

 limpeza das formas.  
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A execução das formas e do escoramento deverá ser feita de modo a haver facilidade 
de retirada dos seus diversos elementos. Antes do lançamento do concreto, as formas 
deverão ser molhadas até a saturação. 

Concretagem 

1 O lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de concretagem.  

2 O concreto deverá ser lançado logo após o fim do amassamento. Entre este e o 
início do lançamento será tolerado intervalo máximo de 30 minutos.  

3 O adensamento deverá ser efetuado durante e imediatamente após o lançamento 
do concreto, por vibrador adequado. 

 4 O adensamento deverá ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva 
completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.  

5 Deverão ser tomadas precauções para que não se alterem as posições das 
armaduras durante os serviços de concretagem, nem se formem vazios. 

Durante o prazo mínimo de sete dias, deverão as superfícies expostas ser 
conservadas permanentemente úmidas. No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as 
mesmas superfícies deverão ser convenientemente protegidas com a simples utilização da 
sacaria existente, ou outro processo adequado. 

 

 

 

Reposição dos Terrenos 

Após complementar o reaterro da vala, dentro da técnica indicada devem ser tomadas 
providencias para que o terreno seja entregue com as caraterísticas físicas iniciais, antes da 
execução da obra. Para isto, a Empreiteira deverá empregar todos os equipamentos 
mecânicos aconselhados pela boa técnica.  

A Empreiteira deverá ter no máximo cuidado por ocasião da abertura das valas, afim 
de não afetar as áreas vizinhas 

12. ACESSIBILIDADE 
O piso tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seção tronco-cônica sobre 

placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensões constantes na 
Tabela 
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As dimensões de largura dos pisos táteis de alerta para formar a sinalização tátil de 
alerta, citadas ao longo desta Norma, são medidas conforme a Figura abaixo: 

 

Os relevos táteis de alerta consistem em sinalização tátil de alerta aplicada 
diretamente no piso, conforme dimensões e distâncias constantes na Tabela e na Figura 
abaixo: 
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O piso tátil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de seção tronco-
cônica, conforme dimensões constantes na Tabelas: 

 

As dimensões de largura dos pisos táteis direcionais para formar a sinalização tátil 
direcional, citadas ao longo desta Norma, são medidas conforme a Figura: 
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Os relevos táteis direcionais consistem em sinalização tátil direcional aplicada 
diretamente no piso, conforme as dimensões constantes na Tabela: 

 

As dimensões de largura dos relevos táteis direcionais instalados diretamente no piso 
para formar a sinalização tátil direcional, citadas ao longo desta Norma, são medidas 
conforme a Figura: 
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Contraste de luminância A sinalização tátil direcional ou de alerta no piso deve ser 
detectável pelo contraste de luminância (LRV) entre a Sinalização tátil e a superfície do piso 
adjacente, na condição seca ou molhada. A diferença do valor de luminância entre a 
sinalização tátil no piso e a superfície adjacente deve ser de no mínimo 30 pontos da escala 
relativa, conforme a Figura 9. Deve ser evitado o uso simultâneo das cores verde e vermelha. 

 

 

RAMPAS 

A sinalização tátil de alerta no piso deve ser instalada no início e no término de 
escadas fixas, com ou sem grelhas, degraus isolados, rampas fixas com inclinação (i) 
superior ou igual a 5 % (i = 5 %), escadas e esteiras rolantes, conforme as Figuras: 
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SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL NO PISO 

A largura e a cor das faixas que compõem uma sinalização tátil direcional devem ser 
constantes. A sinalização tátil de alerta utilizada nas mudanças de direção deve possuir a 
mesma cor da sinalização tátil direcional. Se houver variação de cor do piso adjacente nos 
diferentes ambientes pelos quais passa a sinalização tátil direcional, deve ser utilizada uma 
única cor que contraste com todas elas ao mesmo tempo. Quando o piso do entorno for liso, 
é recomendada a largura L entre 0,25 m e 0,40 m, conforme a Figura: 

 

Quando o piso do entorno não for liso, é recomendada a largura L entre 0,25 m e 0,40 
m, acrescida de faixas laterais lisas, com mínimo de 0,60 m de largura cada uma, para 
permitir a percepção do relevo da sinalização tátil no piso, conforme a Figura: 

 

12.1. ASSENTAMENTO DA SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO 
RECOMENDAÇÕES GERAIS 

Serão de concreto, e com as dimensões normativas de 40x40x2,5cm, assentados 
seguindo a Figura abaixo: 
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PISOS TÁTEIS SOBREPOSTOS 

Admite-se o uso de pisos táteis sobrepostos ao piso acabado, sendo considerada a 
altura do relevo como a altura total do piso sobreposto. O desnível entre a superfície do piso 
acabado e a superfície do piso tátil não pode exceder 2 mm, devendo ser chanfrado nas 
bordas, a 45°, conforme a Figura: 

 

12.2. REBAIXAMANETO DE CALÇADAS 
 Deverão ser previstos rebaixamento de calçadas para o uso de cadeirante. Sua 
localização está prevista na planta de desenho geométrico. Sua construção deve ser 
concomitante ao calçamento e com o mesmo material deste, ou seja, após a regularização 
do subleito realizar a concretagem com concreto de fck 20Mpa respeitando as características 
geométricas estabelecidas em projeto. A espessura será igual ao calçamento (6 cm). 

 Para detalhes não especificados cabe ao CANTRATADO verificar a norma de 
acessibilidade. 

13. PÓRTICO 
 O pórtico será executado com aço estrutural, perfil do tipo U 102x9,3. Todos os 
elementos deverão ser soldados e sua base engastada em bloco de concreto, escavado e 
com 1m de profundidade. O engaste do pilar se dará até a meia altura deste (50 cm). 

 Às colunas serão treliçadas, e com altura de 30 cm, as diagonais a cada 50 cm e 
ligadas rigidamente com solda aos banzos. As abas do perfil U deverão ser voltadas para a 
parte interior do pilar.  
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 A viga, treliaçada e com ligações rígidas deverá ser fixada, por meio de solda, nos 
dois pilares. Com características semelhante ás colunas (diagonais, posicionamento dos 
banzos, nós fixos e soldados) deverá ter uma altura de 50cm.  

Por questões de estabilidade, na viga será instalada um montante central, soldado 
aos banzos e como especificado em projeto. Toda a estrutura deve trabalhar como uma 
“figura plana”, favorecendo as maiores inércias com as direções de maior solicitação. 

O letreiro será composto por uma chapa de aço galvanizado e com 1,1 mm de 
espessura, soldada em uma moldura de ferro retangular e chata de 1 ½” e ¼”. A superfície 
deverá ser tratada com um prime e posteriormente pintada de acordo com a arte especificada 
pela CONTRATANTE no momento de se realizar o serviço. 

14 URBANIZAÇÃO 
14.1. LIXEIRAS 
  

As lixeiras serão instaladas as margens do meio fio externo da calçada, a uma 
distância que garanta que não bloqueiem a passagens dos transeuntes que trafeguem sobre 
o calçamento. 

Será dupla, com 60L de capacidade cada, e feitas de chapa de aço e pintadas. Serão 
apoiadas por uma barra de aço carbono por meio de uma ligação pivotante a uma altura de 
1,10m aproximadamente. 

 

14.2. PLACA DE INAUGURAÇÃO 
 A placa de inauguração será fabricada em bronze e terá 35 x 50cm de dimensão. Será 
soldada em duas barras de aço carbono a 1,90 m do nível da calçada. Seu posicionamento 
será fora da calçada de modo que sua instalação não interfira na utilização integral do 
calçamento. 

24. REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA. 
Após a conclusão das obras e serviços seus acessos e complementos e também 

durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, 
materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a CONTRATANTE, danificados por culpa da 
CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, 
vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados da própria obra. 

23.1. REMOÇÃO DO CANTEIRO. 
 Terminada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das instalações do 
canteiro de obras e serviços e promover a limpeza geral das obras e serviços, e de seus 
complementos. 

23.2. LIMPEZA. 
 

LIMPEZA PREVENTIVA 
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 A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus 
complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no 
canteiro de obras e adjacências provocados com a execução das obras e serviços, para bota 
fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edifícios 
adjacentes. 

LIMPEZA FINAL 

 

 Deverão ser previamente retirados 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. 

 Em seguida será feita uma varredura geral da obra e de seus complementos com o 
emprego de serragem molhada, para evitar formação de poeira. 

 Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras.  

 EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ PERMITIDO A UTILIZAÇÃO DE ÁCIDO 
MURIÁTICO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ÁCIDO EM QUALQUER TIPO DE 
LIMPEZA, EXCETO NOS CASOS CITADOS ESPECÍFICAMENTE NESTE MEMORIAL. 

 

23.3 TRATAMENTO FINAL 
 

 Após a conclusão da limpeza interna e externa das obras e serviços deverão ser 
aplicados produtos para conservação e embelezamento. 

24.  RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS. 
 Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em 
perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e 
ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e 
nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de 
Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição. 

 Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada, 
as obras e os serviços serão recebidos provisoriamente pela Fiscalização ou por uma 
comissão designada pela Prefeitura, composta de pelo menos 03 membros, e que lavrará 
“Termo de Recebimento Provisório”. 

 A Contratada fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, até 
a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e 
funcionamento. 

 Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento 
Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem 
executados e aceitos pela Fiscalização ou pela Comissão, e comprovado o pagamento da 
contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução das obras e dos 
serviços, será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. 
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 Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, 
correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. 

 Desde o recebimento provisório, a CONTRATANTE entrará de posse plena das obras 
e serviços, podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do 
recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal do edifício. 

 O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675. 

 


