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1 APRESENTAÇÃO  
Este projeto visa a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água de Bela Vista, localidade 

pertencente ao Município de São Miguel do Guamá, visando a garantia do amplo acesso à água para as 
populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza no Estado do Pará.  

2 POPULAÇÃO E DEMANDA  
Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do 

projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos 
domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.  

2.1 População  

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de 
domicílios multiplicado pela média de 5 (Cinco) habitantes por domicílio.  

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de 
crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 20 anos.  

Número atual de domicílios = 90 unidades 
População atual: (90 x 5) = 450 hab. 
População final de plano (20 anos taxa= 2,5% a.a.) = 737 hab. 

 

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas  
Foram utilizados os parâmetros adotados pelas normas vigentes nacionais.  

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade  
O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, 

que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (20 anos).  

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo  
Coeficiente de Variação Máximo Diário – K1 = 1,2  
Coeficiente de Variação Máximo Horário – K2 = 1,5  

2.2.3 Per Capita  
Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe para consumo 

doméstico, a adoção do per capita de 150 l/hab.dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da 
população.  

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto. QUADRO 2.1:  
 

LOCALIDADE:  BELA VISTA 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2017)  450 hab 

POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2037)  737 hab 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL  2,50%  

POPULAÇÃO ATENDIDA  100,00%  

COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO  1,2  

COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO  1,5  

PER CAPITA  150 L/hab.dia  
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3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA  
O sistema projetado compreende em captação subterrânea em poço tubular, onde a água será 

tratada com Aeração, filtração e desinfecção, e aduzida até através de uma Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) para um reservatório elevado (RED) com capacidade de 40m³, sendo dois reservatórios de 
20m3. A partir do reservatório, a água será distribuída para os domicílios através de ligações domiciliares.  

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.  

3.1 CAPTAÇÃO  
A Captação será feita através de bomba submersa no poço perfurado. Cujas 

características são apresentadas a seguir: CARACTERÍSTICAS DO POÇO  
  
Profundidade 150 m  
  

3.2 TRATAMENTO  
O tratamento será através de : 

3.2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ETA 

O objetivo principal da Estação de Tratamento de Água é a melhoria da qualidade da água a fim 
de poder ser utilizada para consumo humano ou para uso industrial, com foco em características: • 
Higiênicas: Remoção ou eliminação de microrganismos e elementos nocivos a saúde. • Estéticas: Correção 
da cor, turbidez, sabor e odor. • Econômicas: Redução da corrosividade, dureza, ferro, manganês, cor, 
turbidez, odor e sabor. O projeto será implantado para atender a população dos condomínios em. Para 
tanto, a vazão média nos projetos foi considerada de 620 L/d. O tratamento será dividido em: • Aeração; 
• Filtração; • Desinfecção;  

3.2.2 - AERAÇÃO  

A finalidade da torre de aeração é adicionar oxigênio a água e assim retirar íons de ferro e 
manganês presente na mesma. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 

• Serão 04 (quatro) bandejas quadradas aeradoras, de 1,0 m de lado. • Ademais, será necessária 
uma torre suporte de 2,5m de altura.  

3.2.3 - FILTRAÇÃO  

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de microrganismos presentes 
na água que escoa por um meio poroso (Remoção Sólido – Líquido). Em geral, a filtração é o processo final 
de remoção de impurezas realizado em uma ETA. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 
• Para o projeto serão 2 filtros de antracito e areia, com diâmetro de 2,00 m e altura de 2,5 m. • Para 
limpeza dos filtros serão utilizadas duas bombas centrifugas no sistema 1 + 1 (uma funcionando e outra 
reserva) na retrolavagem (Caso haja reservatório superior essa unidade deverá ser evitada).  

3.2.4 - DESINFECÇÃO  

A desinfecção é o processo que utiliza agentes químicos ou não com a finalidade de reduzir 
microrganismos patogênicos presentes na água, incluindo bactérias, protozoários, vírus. Para o sistema 
será aplicado os seguintes equipamentos: • Para o projeto será utilizado clorador de pastilhas de cloro que 
será colocado antes do reservatório apoiado existente.  

3.2.5 – MATERIAIS E SERVIÇOS ADICIONAIS  

Todas as etapas descritas acima terão seus equipamentos e materiais necessários embutidos na 
proposta da ETA. Além disso, a ETA terá passarela e guarda corpo de material metálico com tratamento 
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anticorrosivo e dentro das legislações vigentes, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, 
testes práticos de funcionamento dos equipamentos e “start up” do sistema. 

 

3.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

A Estação elevatória de Água Tratada – EEAT tem como objetivo transpor a água tratada na ETA 
para o RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO – RED. 

       
Potência do Conjunto Motor-Bomba     

          
 Altura Manométrica  = 10,46   m    
Rendimento Conjuntos = 60  %    

 Vazão =  2,30  l / s    

 

Potência 
=  0,54 CV    

 Folga  =  30  %    

  
Potência 

=  0,70 CV    
              Potência Instalada = 1     CV    

  

 

      

   Hmanométrica  ............        10,46   m 

            Conjunto  Motor-Bomba Vazão   ..................... 8,30 m3/h 

   Potência Motor .... 1     CV 

       

 

3.4 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 
Adutora será por recalque até o reservatório elevado, com extensão de 3 metros em PVC, DN75. 
 

3.5  RESERVAÇÃO  
Será construído um reservatório elevado (RED) em fibra de vidro, dois tanques de 10 m³, 

totalizando a capacidade para 20 m³ e fuste de 9,00 m de altura.  
 

3.6 DISTRIBUIÇÃO  
O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório, extensão da 

tubulação de 890,00 m em PVC, diâmetro variando de 50 a 75 mm, e através de 64 ligações domiciliares 
atualmente. 

 
 
 
 

 

 

Paulo José Pellegrini de Almeida 
Engenheiro Civil – Responsável Técnico pela execução da obra  

CREA – 0500746974 - BA 

Baptista
Carimbo

David Maia
Caixa de texto
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1 APRESENTAÇÃO  
Este projeto visa a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água de APUÍ, localidade 

pertencente ao Município de São Miguel do Guamá, visando a garantia do amplo acesso à água para as 
populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza no Estado do Pará.  

2 POPULAÇÃO E DEMANDA  
Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do 

projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos 
domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.  

2.1 População  

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de 
domicílios multiplicado pela média de 5 (Cinco) habitantes por domicílio.  

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de 
crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 20 anos.  

Número atual de domicílios = 47 unidades 
População atual: (47 x 5) = 235 hab. 
População final de plano (20 anos taxa= 2,5% a.a.) = 385 hab. 

 

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas  
Foram utilizados os parâmetros adotados pelas normas vigentes nacionais.  

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade  
O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, 

que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (20 anos).  

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo  
Coeficiente de Variação Máximo Diário – K1 = 1,2  
Coeficiente de Variação Máximo Horário – K2 = 1,5  

2.2.3 Per Capita  
Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe para consumo 

doméstico, a adoção do per capita de 150 l/hab.dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da 
população.  

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto. QUADRO 2.1:  
 

LOCALIDADE:  APUÍ 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2017)  235 hab 

POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2037)  385 hab 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL  2,50%  

POPULAÇÃO ATENDIDA  100,00%  

COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO  1,2  

COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO  1,5  

PER CAPITA  150 L/hab.dia  
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3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA  
O sistema projetado compreende em captação subterrânea em poço tubular, onde a água será 

tratada com Aeração, filtração e desinfecção, e aduzida até através de uma Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) para um reservatório elevado (RED) com capacidade de 20m³. A partir do reservatório, a 
água será distribuída para os domicílios através de ligações domiciliares.  

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.  

3.1 CAPTAÇÃO  
A Captação será feita através de bomba submersa no poço perfurado. Cujas 

características são apresentadas a seguir: CARACTERÍSTICAS DO POÇO  
  
Profundidade 150 m  
  

3.2 TRATAMENTO  
O tratamento será através de: 

3.2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ETA 

O objetivo principal da Estação de Tratamento de Água é a melhoria da qualidade da água a fim 
de poder ser utilizada para consumo humano ou para uso industrial, com foco em características: • 
Higiênicas: Remoção ou eliminação de microrganismos e elementos nocivos a saúde. • Estéticas: Correção 
da cor, turbidez, sabor e odor. • Econômicas: Redução da corrosividade, dureza, ferro, manganês, cor, 
turbidez, odor e sabor. O projeto será implantado para atender a população dos condomínios em 
Capanema/Pa, localidade de Mirasselvas. Para tanto, a vazão média nos projetos foi considerada de 620 
L/d. O tratamento será dividido em: • Aeração; • Filtração; • Desinfecção;  

3.2.2 - AERAÇÃO  

A finalidade da torre de aeração é adicionar oxigênio a água e assim retirar íons de ferro e 
manganês presente na mesma. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 

• Serão 04 (quatro) bandejas quadradas aeradoras, de 1,0 m de lado. • Ademais, será necessária 
uma torre suporte de 2,5m de altura.  

3.2.3 - FILTRAÇÃO  

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de microrganismos presentes 
na água que escoa por um meio poroso (Remoção Sólido – Líquido). Em geral, a filtração é o processo final 
de remoção de impurezas realizado em uma ETA. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 
• Para o projeto serão 2 filtros de antracito e areia, com diâmetro de 2,00 m e altura de 2,5 m. • Para 
limpeza dos filtros serão utilizadas duas bombas centrifugas no sistema 1 + 1 (uma funcionando e outra 
reserva) na retrolavagem (Caso haja reservatório superior essa unidade deverá ser evitada).  

3.2.4 - DESINFECÇÃO  

A desinfecção é o processo que utiliza agentes químicos ou não com a finalidade de reduzir 
microrganismos patogênicos presentes na água, incluindo bactérias, protozoários, vírus. Para o sistema 
será aplicado os seguintes equipamentos: • Para o projeto será utilizado clorador de pastilhas de cloro que 
será colocado antes do reservatório apoiado existente.  

3.2.5 – MATERIAIS E SERVIÇOS ADICIONAIS  

Todas as etapas descritas acima terão seus equipamentos e materiais necessários embutidos na 
proposta da ETA. Além disso, a ETA terá passarela e guarda corpo de material metálico com tratamento 
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anticorrosivo e dentro das legislações vigentes, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, 
testes práticos de funcionamento dos equipamentos e “start up” do sistema. 

 

3.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

A Estação elevatória de Água Tratada – EEAT tem como objetivo transpor a água tratada na ETA 
para o RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO – RED. 

       

       

Potência do Conjunto Motor-Bomba     

          
 Altura Manométrica  = 9,44   m    
Rendimento Conjuntos = 60  %    

 Vazão =  1,20  l / s    

 

Potência 
=  0,25 CV    

 Folga  =  30  %    

  
Potência 

=  0,33 CV    
              Potência Instalada = 1     CV    

  

 

      

   Hmanométrica  ............         9,44   m 

            Conjunto  Motor-Bomba Vazão   ..................... 4,33 m3/h 

   Potência Motor .... 1     CV 

       

 

3.4 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 
Adutora será por recalque até o reservatório elevado, com extensão de 3 metros em PVC, DN75. 
 

3.5 RESERVAÇÃO  

Será construído um reservatório elevado (RED) em fibra de vidro com a capacidade para 20 m³ 
(dois tanques de 10 m³) e fuste de 9,00 m de altura.  

 

3.6 DISTRIBUIÇÃO  
O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório, extensão da 

tubulação de 578,00 m em PVC, diâmetro variando de 50 a 75 mm, e através de 39 ligações domiciliares 
atualmente. 
 

 

 

Paulo José Pellegrini de Almeida 
Engenheiro Civil – Responsável Técnico pela execução da obra  

CREA – 0500746974 - BA 

David Maia
Caixa de texto
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1 APRESENTAÇÃO  
Este projeto visa a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água de URICURITEUA, 

localidade pertencente ao Município de São Miguel do Guamá, visando a garantia do amplo acesso à água 
para as populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza no Estado do Pará.  

2 POPULAÇÃO E DEMANDA  
Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do 

projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos 
domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.  

2.1 População  

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de 
domicílios multiplicado pela média de 5 (Cinco) habitantes por domicílio.  

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de 
crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 20 anos.  

Número atual de domicílios = 34 unidades 
População atual: (34 x 5) = 170 hab. 
População final de plano (20 anos taxa= 2,5% a.a.) = 279 hab. 

 

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas  
Foram utilizados os parâmetros adotados pelas normas vigentes nacionais.  

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade  
O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, 

que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (20 anos).  

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo  
Coeficiente de Variação Máximo Diário – K1 = 1,2  
Coeficiente de Variação Máximo Horário – K2 = 1,5  

2.2.3 Per Capita  
Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe para consumo 

doméstico, a adoção do per capita de 150 l/hab.dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da 
população.  

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto. QUADRO 2.1:  
 

LOCALIDADE:  URICURITEUA 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2017)  170 hab 

POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2037)  279 hab 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL  2,50%  

POPULAÇÃO ATENDIDA  100,00%  

COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO  1,2  

COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO  1,5  

PER CAPITA  150 L/hab.dia  
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3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA  
O sistema projetado compreende em captação subterrânea em poço tubular, onde a água será 

tratada com Aeração, filtração e desinfecção, e aduzida até através de uma Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) para um reservatório elevado (RED) com capacidade de 10m³. A partir do reservatório, a 
água será distribuída para os domicílios através de ligações domiciliares.  

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.  
  

3.1 TRATAMENTO  
O tratamento será através de: 

3.1.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ETA 

O objetivo principal da Estação de Tratamento de Água é a melhoria da qualidade da água a fim 
de poder ser utilizada para consumo humano ou para uso industrial, com foco em características: • 
Higiênicas: Remoção ou eliminação de microrganismos e elementos nocivos a saúde. • Estéticas: Correção 
da cor, turbidez, sabor e odor. • Econômicas: Redução da corrosividade, dureza, ferro, manganês, cor, 
turbidez, odor e sabor. O projeto será implantado para atender a população dos condomínios em 
Capanema/Pa, localidade de Mirasselvas. Para tanto, a vazão média nos projetos foi considerada de 620 
L/d. O tratamento será dividido em: • Aeração; • Filtração; • Desinfecção;  

3.1.2 - AERAÇÃO  

A finalidade da torre de aeração é adicionar oxigênio a água e assim retirar íons de ferro e 
manganês presente na mesma. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 

• Serão 04 (quatro) bandejas quadradas aeradoras, de 1,0 m de lado. • Ademais, será necessária 
uma torre suporte de 2,5m de altura.  

3.1.3 - FILTRAÇÃO  

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de microrganismos presentes 
na água que escoa por um meio poroso (Remoção Sólido – Líquido). Em geral, a filtração é o processo final 
de remoção de impurezas realizado em uma ETA. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 
• Para o projeto serão 2 filtros de antracito e areia, com diâmetro de 2,00 m e altura de 2,5 m. • Para 
limpeza dos filtros serão utilizadas duas bombas centrifugas no sistema 1 + 1 (uma funcionando e outra 
reserva) na retrolavagem (Caso haja reservatório superior essa unidade deverá ser evitada).  

3.1.4 - DESINFECÇÃO  

A desinfecção é o processo que utiliza agentes químicos ou não com a finalidade de reduzir 
microrganismos patogênicos presentes na água, incluindo bactérias, protozoários, vírus. Para o sistema 
será aplicado os seguintes equipamentos: • Para o projeto será utilizado clorador de pastilhas de cloro que 
será colocado antes do reservatório apoiado existente.  

3.1.5 – MATERIAIS E SERVIÇOS ADICIONAIS  

Todas as etapas descritas acima terão seus equipamentos e materiais necessários embutidos na 
proposta da ETA. Além disso, a ETA terá passarela e guarda corpo de material metálico com tratamento 
anticorrosivo e dentro das legislações vigentes, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, 
testes práticos de funcionamento dos equipamentos e “start up” do sistema. 
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3.2 DISTRIBUIÇÃO  
A Comunidade Urucuriteua já possui rede de distribuição com características satisfatórias para 

atendimento da população, por isso não será executada rede de distribuição com ligações domiciliares 
nesta comunidade. 
 

 
 
 
 

 

Paulo José Pellegrini de Almeida 
Engenheiro Civil – Responsável Técnico pela execução da obra  

CREA – 0500746974 - BA 
 

Baptista
Carimbo

David Maia
Caixa de texto
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1 APRESENTAÇÃO  
Este projeto visa a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água de SERRARIA BOA VISTA, 

localidade pertencente ao Município de São Miguel do Guamá, visando a garantia do amplo acesso à água 
para as populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza no Estado do Pará.  

2 POPULAÇÃO E DEMANDA  
Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do 

projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos 
domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.  

2.1 População  

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de 
domicílios multiplicado pela média de 5 (Cinco) habitantes por domicílio.  

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de 
crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 20 anos.  

Número atual de domicílios = 32 unidades 
População atual: (32 x 5) = 160 hab. 
População final de plano (20 anos taxa= 2,5% a.a.) = 262 hab. 

 

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas  
Foram utilizados os parâmetros adotados pelas normas vigentes nacionais.  

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade  
O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, 

que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (20 anos).  

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo  
Coeficiente de Variação Máximo Diário – K1 = 1,2  
Coeficiente de Variação Máximo Horário – K2 = 1,5  

2.2.3 Per Capita  
Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe para consumo 

doméstico, a adoção do per capita de 150 l/hab.dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da 
população.  

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto. QUADRO 2.1:  
 

LOCALIDADE:  SERRARIA BOA VISTA 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2017)  160 hab 

POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2037)  262 hab 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL  2,50%  

POPULAÇÃO ATENDIDA  100,00%  

COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO  1,2  

COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO  1,5  

PER CAPITA  150 L/hab.dia  
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3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA  
O sistema projetado compreende em captação subterrânea em poço tubular, onde a água será 

tratada com Aeração, filtração e desinfecção, e aduzida até através de uma Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) para um reservatório elevado (RED) com capacidade de 10m³. A partir do reservatório, a 
água será distribuída para os domicílios através de ligações domiciliares.  

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.  

3.1 CAPTAÇÃO  
A Captação será feita através de bomba submersa no poço perfurado. Cujas 

características são apresentadas a seguir: CARACTERÍSTICAS DO POÇO  
  
Profundidade 150 m  
  

3.2 TRATAMENTO  
O tratamento será através de: 

3.2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ETA 

O objetivo principal da Estação de Tratamento de Água é a melhoria da qualidade da água a fim 
de poder ser utilizada para consumo humano ou para uso industrial, com foco em características: • 
Higiênicas: Remoção ou eliminação de microrganismos e elementos nocivos a saúde. • Estéticas: Correção 
da cor, turbidez, sabor e odor. • Econômicas: Redução da corrosividade, dureza, ferro, manganês, cor, 
turbidez, odor e sabor. O projeto será implantado para atender a população dos condomínios em 
Capanema/Pa, localidade de Mirasselvas. Para tanto, a vazão média nos projetos foi considerada de 620 
L/d. O tratamento será dividido em: • Aeração; • Filtração; • Desinfecção;  

3.2.2 - AERAÇÃO  

A finalidade da torre de aeração é adicionar oxigênio a água e assim retirar íons de ferro e 
manganês presente na mesma. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 

• Serão 04 (quatro) bandejas quadradas aeradoras, de 1,0 m de lado. • Ademais, será necessária 
uma torre suporte de 2,5m de altura.  

3.2.3 - FILTRAÇÃO  

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de microrganismos presentes 
na água que escoa por um meio poroso (Remoção Sólido – Líquido). Em geral, a filtração é o processo final 
de remoção de impurezas realizado em uma ETA. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 
• Para o projeto serão 2 filtros de antracito e areia, com diâmetro de 2,00 m e altura de 2,5 m. • Para 
limpeza dos filtros serão utilizadas duas bombas centrifugas no sistema 1 + 1 (uma funcionando e outra 
reserva) na retrolavagem (Caso haja reservatório superior essa unidade deverá ser evitada).  

3.2.4 - DESINFECÇÃO  

A desinfecção é o processo que utiliza agentes químicos ou não com a finalidade de reduzir 
microrganismos patogênicos presentes na água, incluindo bactérias, protozoários, vírus. Para o sistema 
será aplicado os seguintes equipamentos: • Para o projeto será utilizado clorador de pastilhas de cloro que 
será colocado antes do reservatório apoiado existente.  

3.2.5 – MATERIAIS E SERVIÇOS ADICIONAIS  

Todas as etapas descritas acima terão seus equipamentos e materiais necessários embutidos na 
proposta da ETA. Além disso, a ETA terá passarela e guarda corpo de material metálico com tratamento 
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anticorrosivo e dentro das legislações vigentes, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, 
testes práticos de funcionamento dos equipamentos e “start up” do sistema. 

 

3.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

A Estação elevatória de Água Tratada – EEAT tem como objetivo transpor a água tratada na ETA 
para o RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO – RED. 

       
Potência do Conjunto Motor-
Bomba     

          
 Altura Manométrica  = 9,22   m    
Rendimento Conjuntos = 60  %    

 Vazão =  0,82  l / s    

 

Potênci
a =  0,17 CV    

 Folga  =  30  %    

  
Potênci

a =  0,22 CV    
              Potência 
Instalada = 1     CV    

  

 

      

   

Hmanométrica  
............ 

        
9,22   m 

            Conjunto  Motor-Bomba 
Vazão   
..................... 2,95 m3/h 

   

Potência Motor 
.... 1     CV 

           

3.4 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 
Adutora será por recalque até o reservatório elevado, com extensão de 3 metros em PVC, DN50. 
 

3.5 RESERVAÇÃO  
Será construído um reservatório elevado (RED) em fibra de vidro com a capacidade para 10 m³ e 

fuste de 9,00 m de altura.  
 

3.6 DISTRIBUIÇÃO  
O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório, extensão da 

tubulação de 333,50 m em PVC, diâmetro de 50 mm, e através de 23 ligações domiciliares atualmente. 
 

 
 

 

 

Paulo José Pellegrini de Almeida 
Engenheiro Civil – Responsável Técnico pela execução da obra 

CREA – 0500746974 - BA 

Baptista
Carimbo

David Maia
Caixa de texto
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1 APRESENTAÇÃO  
Este projeto visa a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água de SÃO JORGE, localidade 

pertencente ao Município de São Miguel do Guamá, visando a garantia do amplo acesso à água para as 
populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza no Estado do Pará.  

2 POPULAÇÃO E DEMANDA  
Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do 

projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos 
domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.  

2.1 População  

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de 
domicílios multiplicado pela média de 5 (Cinco) habitantes por domicílio.  

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de 
crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 20 anos.  

Número atual de domicílios = 32 unidades 
População atual: (32 x 5) = 160 hab. 
População final de plano (20 anos taxa= 2,5% a.a.) = 262 hab. 

 

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas  
Foram utilizados os parâmetros adotados pelas normas vigentes nacionais.  

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade  
O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, 

que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (20 anos).  

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo  
Coeficiente de Variação Máximo Diário – K1 = 1,2  
Coeficiente de Variação Máximo Horário – K2 = 1,5  

2.2.3 Per Capita  
Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe para consumo 

doméstico, a adoção do per capita de 150 l/hab.dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da 
população.  

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto. QUADRO 2.1:  
 

LOCALIDADE:  SÃO JORGE 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2017)  160 hab 

POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2037)  262 hab 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL  2,50%  

POPULAÇÃO ATENDIDA  100,00%  

COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO  1,2  

COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO  1,5  

PER CAPITA  150 L/hab.dia  
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3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA  
O sistema projetado compreende em captação subterrânea em poço tubular, onde a água será 

tratada com Aeração, filtração e desinfecção, e aduzida até através de uma Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) para um reservatório elevado (RED) com capacidade de 10m³. A partir do reservatório, a 
água será distribuída para os domicílios através de ligações domiciliares.  

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.  

3.1 CAPTAÇÃO  
A Captação será feita através de bomba submersa no poço perfurado. Cujas 

características são apresentadas a seguir: CARACTERÍSTICAS DO POÇO  
  
Profundidade 150 m  
  

3.2 TRATAMENTO  
O tratamento será através de: 

3.2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ETA 

O objetivo principal da Estação de Tratamento de Água é a melhoria da qualidade da água a fim 
de poder ser utilizada para consumo humano ou para uso industrial, com foco em características: • 
Higiênicas: Remoção ou eliminação de microrganismos e elementos nocivos a saúde. • Estéticas: Correção 
da cor, turbidez, sabor e odor. • Econômicas: Redução da corrosividade, dureza, ferro, manganês, cor, 
turbidez, odor e sabor. O projeto será implantado para atender a população dos condomínios em 
Capanema/Pa, localidade de Mirasselvas. Para tanto, a vazão média nos projetos foi considerada de 620 
L/d. O tratamento será dividido em: • Aeração; • Filtração; • Desinfecção;  

3.2.2 - AERAÇÃO  

A finalidade da torre de aeração é adicionar oxigênio a água e assim retirar íons de ferro e 
manganês presente na mesma. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 

• Serão 04 (quatro) bandejas quadradas aeradoras, de 1,0 m de lado. • Ademais, será necessária 
uma torre suporte de 2,5m de altura.  

3.2.3 - FILTRAÇÃO  

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de microrganismos presentes 
na água que escoa por um meio poroso (Remoção Sólido – Líquido). Em geral, a filtração é o processo final 
de remoção de impurezas realizado em uma ETA. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 
• Para o projeto serão 2 filtros de antracito e areia, com diâmetro de 2,00 m e altura de 2,5 m. • Para 
limpeza dos filtros serão utilizadas duas bombas centrifugas no sistema 1 + 1 (uma funcionando e outra 
reserva) na retrolavagem (Caso haja reservatório superior essa unidade deverá ser evitada).  

3.2.4 - DESINFECÇÃO  

A desinfecção é o processo que utiliza agentes químicos ou não com a finalidade de reduzir 
microrganismos patogênicos presentes na água, incluindo bactérias, protozoários, vírus. Para o sistema 
será aplicado os seguintes equipamentos: • Para o projeto será utilizado clorador de pastilhas de cloro que 
será colocado antes do reservatório apoiado existente.  

3.2.5 – MATERIAIS E SERVIÇOS ADICIONAIS  

Todas as etapas descritas acima terão seus equipamentos e materiais necessários embutidos na 
proposta da ETA. Além disso, a ETA terá passarela e guarda corpo de material metálico com tratamento 
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anticorrosivo e dentro das legislações vigentes, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, 
testes práticos de funcionamento dos equipamentos e “start up” do sistema. 

 

3.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

A Estação elevatória de Água Tratada – EEAT tem como objetivo transpor a água tratada na ETA 
para o RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO – RED. 
 

       
Potência do Conjunto Motor-Bomba     

          
 Altura Manométrica  = 9,22   m    
Rendimento Conjuntos = 60  %    

 Vazão =  0,82  l / s    

 

Potência 
=  0,17 CV    

 Folga  =  30  %    

  
Potência 

=  0,22 CV    
              Potência Instalada = 1     CV    

  

 

      

   Hmanométrica  ............         9,22   m 
            Conjunto  Motor-Bomba Vazão   ..................... 2,95 m3/h 

   Potência Motor .... 1     CV 

        

3.4 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 
Adutora será por recalque até o reservatório elevado, com extensão de 3 metros em PVC, DN50. 
 

3.5 RESERVAÇÃO  

Será construído um reservatório elevado (RED) em fibra de vidro com a capacidade para 10 m³ e 
fuste de 9,00 m de altura.  

 

3.6 DISTRIBUIÇÃO  
O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório, extensão da 

tubulação de 777,50 m em PVC, diâmetro variando de 50 a 75 mm, e através de 22 ligações domiciliares 
atualmente. 
 

 
 

 

Paulo José Pellegrini de Almeida 
Engenheiro Civil – Responsável Técnico pela execução da obra  

CREA – 0500746974 - BA 
 

Baptista
Carimbo

David Maia
Caixa de texto
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1 APRESENTAÇÃO  
Este projeto visa a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água de LADEIRA, localidade 

pertencente ao Município de São Miguel do Guamá, visando a garantia do amplo acesso à água para as 
populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza no Estado do Pará.  

2 POPULAÇÃO E DEMANDA  
Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do 

projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos 
domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.  

2.1 População  

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de 
domicílios multiplicado pela média de 5 (Cinco) habitantes por domicílio.  

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de 
crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 20 anos.  

Número atual de domicílios = 28 unidades 
População atual: (28 x 5) = 140 hab. 
População final de plano (20 anos taxa= 2,5% a.a.) = 229 hab. 

 

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas  
Foram utilizados os parâmetros adotados pelas normas vigentes nacionais.  

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade  
O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, 

que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (20 anos).  

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo  
Coeficiente de Variação Máximo Diário – K1 = 1,2  
Coeficiente de Variação Máximo Horário – K2 = 1,5  

2.2.3 Per Capita  
Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe para consumo 

doméstico, a adoção do per capita de 150 l/hab.dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da 
população.  

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto. QUADRO 2.1:  
 

LOCALIDADE:  LADEIRA 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2017)  140 hab 

POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2037)  229 hab 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL  2,50%  

POPULAÇÃO ATENDIDA  100,00%  

COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO  1,2  

COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO  1,5  

PER CAPITA  150 L/hab.dia  
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3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA  
O sistema projetado compreende em captação subterrânea em poço tubular, onde a água será 

tratada com Aeração, filtração e desinfecção, e aduzida até através de uma Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) para um reservatório elevado (RED) com capacidade de 10m³. A partir do reservatório, a 
água será distribuída para os domicílios através de ligações domiciliares.  

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.  

3.1 CAPTAÇÃO  
A Captação será feita através de bomba submersa no poço perfurado. Cujas 

características são apresentadas a seguir: CARACTERÍSTICAS DO POÇO  
  
Profundidade 150 m  
  

3.2 TRATAMENTO  
O tratamento será através de: 

3.2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ETA 

O objetivo principal da Estação de Tratamento de Água é a melhoria da qualidade da água a fim 
de poder ser utilizada para consumo humano ou para uso industrial, com foco em características: • 
Higiênicas: Remoção ou eliminação de microrganismos e elementos nocivos a saúde. • Estéticas: Correção 
da cor, turbidez, sabor e odor. • Econômicas: Redução da corrosividade, dureza, ferro, manganês, cor, 
turbidez, odor e sabor. O projeto será implantado para atender a população dos condomínios em 
Capanema/Pa, localidade de Mirasselvas. Para tanto, a vazão média nos projetos foi considerada de 620 
L/d. O tratamento será dividido em: • Aeração; • Filtração; • Desinfecção;  

3.2.2 - AERAÇÃO  

A finalidade da torre de aeração é adicionar oxigênio a água e assim retirar íons de ferro e 
manganês presente na mesma. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 

• Serão 04 (quatro) bandejas quadradas aeradoras, de 1,0 m de lado. • Ademais, será necessária 
uma torre suporte de 2,5m de altura.  

3.2.3 - FILTRAÇÃO  

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de microrganismos presentes 
na água que escoa por um meio poroso (Remoção Sólido – Líquido). Em geral, a filtração é o processo final 
de remoção de impurezas realizado em uma ETA. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 
• Para o projeto serão 2 filtros de antracito e areia, com diâmetro de 2,00 m e altura de 2,5 m. • Para 
limpeza dos filtros serão utilizadas duas bombas centrifugas no sistema 1 + 1 (uma funcionando e outra 
reserva) na retrolavagem (Caso haja reservatório superior essa unidade deverá ser evitada).  

3.2.4 - DESINFECÇÃO  

A desinfecção é o processo que utiliza agentes químicos ou não com a finalidade de reduzir 
microrganismos patogênicos presentes na água, incluindo bactérias, protozoários, vírus. Para o sistema 
será aplicado os seguintes equipamentos: • Para o projeto será utilizado clorador de pastilhas de cloro que 
será colocado antes do reservatório apoiado existente.  

3.2.5 – MATERIAIS E SERVIÇOS ADICIONAIS  

Todas as etapas descritas acima terão seus equipamentos e materiais necessários embutidos na 
proposta da ETA. Além disso, a ETA terá passarela e guarda corpo de material metálico com tratamento 
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anticorrosivo e dentro das legislações vigentes, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, 
testes práticos de funcionamento dos equipamentos e “start up” do sistema. 

 

3.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

A Estação elevatória de Água Tratada – EEAT tem como objetivo transpor a água tratada na ETA 
para o RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO – RED. 
 

       
Potência do Conjunto Motor-Bomba     

          
 Altura Manométrica  = 9,17   m    
Rendimento Conjuntos = 60  %    

 Vazão =  0,72  l / s    

 

Potência 
=  0,15 CV    

 Folga  =  30  %    

  
Potência 

=  0,19 CV    
              Potência Instalada = 1     CV    

  

 

      

   Hmanométrica  ............         9,17   m 
            Conjunto  Motor-Bomba Vazão   ..................... 2,58 m3/h 

   Potência Motor .... 1     CV 

       
 

 

3.4 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 
Adutora será por recalque até o reservatório elevado, com extensão de 3 metros em PVC, DN50. 
 

3.5 RESERVAÇÃO  

Será construído um reservatório elevado (RED) em fibra de vidro com a capacidade para 10 m³ e 
fuste de 9,00 m de altura.  

 

3.6 DISTRIBUIÇÃO  
O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório, extensão da 

tubulação de 510,00 m em PVC, diâmetro de 50 mm, e através de 31 ligações domiciliares. 
 
 
 
 

 

 

Paulo José Pellegrini de Almeida 
Engenheiro Civil – Responsável Técnico pela execução da obra  

CREA – 0500746974 - BA 

Baptista
Carimbo

David Maia
Caixa de texto
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1 APRESENTAÇÃO  
Este projeto visa a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água de SÃO JOÃO DO FURO, 

localidade pertencente ao Município de São Miguel do Guamá, visando a garantia do amplo acesso à água 
para as populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza no Estado do Pará.  

2 POPULAÇÃO E DEMANDA  
Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do 

projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos 
domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.  

2.1 População  
Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de 

domicílios multiplicado pela média de 5 (Cinco) habitantes por domicílio.  
Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de 

crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 20 anos.  
Número atual de domicílios = 25 unidades 
População atual: (25 x 5) = 125 hab. 
População final de plano (20 anos taxa= 2,5% a.a.) = 205 hab. 

 

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas  
Foram utilizados os parâmetros adotados pelas normas vigentes nacionais.  

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade  
O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, 

que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (20 anos).  

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo  
Coeficiente de Variação Máximo Diário – K1 = 1,2  
Coeficiente de Variação Máximo Horário – K2 = 1,5  

2.2.3 Per Capita  

Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe para consumo 
doméstico, a adoção do per capita de 150 l/hab.dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da 
população.  

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto. QUADRO 2.1:  
 

LOCALIDADE:  SÃO JOÃO DO FURO 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2017)  125 hab 

POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2037)  205 hab 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL  2,50%  

POPULAÇÃO ATENDIDA  100,00%  

COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO  1,2  

COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO  1,5  

PER CAPITA  150 L/hab.dia  
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3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA  
O sistema projetado compreende em captação subterrânea em poço tubular, onde a água será 

tratada com Aeração, filtração e desinfecção, e aduzida até através de uma Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) para um reservatório elevado (RED) com capacidade de 10m³. A partir do reservatório, a 
água será distribuída para os domicílios através de ligações domiciliares.  

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.  

3.1 CAPTAÇÃO  

A Captação será feita através de bomba submersa no poço perfurado. Cujas 
características são apresentadas a seguir: CARACTERÍSTICAS DO POÇO  

  
Profundidade 150 m  
  

3.2 TRATAMENTO  

O tratamento será através de: 

3.2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ETA 

O objetivo principal da Estação de Tratamento de Água é a melhoria da qualidade da água a fim 
de poder ser utilizada para consumo humano ou para uso industrial, com foco em características: • 
Higiênicas: Remoção ou eliminação de microrganismos e elementos nocivos a saúde. • Estéticas: Correção 
da cor, turbidez, sabor e odor. • Econômicas: Redução da corrosividade, dureza, ferro, manganês, cor, 
turbidez, odor e sabor. O projeto será implantado para atender a população dos condomínios em 
Capanema/Pa, localidade de Mirasselvas. Para tanto, a vazão média nos projetos foi considerada de 620 
L/d. O tratamento será dividido em: • Aeração; • Filtração; • Desinfecção;  

3.2.2 - AERAÇÃO  

A finalidade da torre de aeração é adicionar oxigênio a água e assim retirar íons de ferro e 
manganês presente na mesma. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 

• Serão 04 (quatro) bandejas quadradas aeradoras, de 1,0 m de lado. • Ademais, será necessária 
uma torre suporte de 2,5m de altura.  

3.2.3 - FILTRAÇÃO  

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de microrganismos presentes 
na água que escoa por um meio poroso (Remoção Sólido – Líquido). Em geral, a filtração é o processo final 
de remoção de impurezas realizado em uma ETA. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 
• Para o projeto serão 2 filtros de antracito e areia, com diâmetro de 2,00 m e altura de 2,5 m. • Para 
limpeza dos filtros serão utilizadas duas bombas centrifugas no sistema 1 + 1 (uma funcionando e outra 
reserva) na retrolavagem (Caso haja reservatório superior essa unidade deverá ser evitada).  

3.2.4 - DESINFECÇÃO  

A desinfecção é o processo que utiliza agentes químicos ou não com a finalidade de reduzir 
microrganismos patogênicos presentes na água, incluindo bactérias, protozoários, vírus. Para o sistema 
será aplicado os seguintes equipamentos: • Para o projeto será utilizado clorador de pastilhas de cloro que 
será colocado antes do reservatório apoiado existente.  
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3.2.5 – MATERIAIS E SERVIÇOS ADICIONAIS  

Todas as etapas descritas acima terão seus equipamentos e materiais necessários embutidos na 
proposta da ETA. Além disso, a ETA terá passarela e guarda corpo de material metálico com tratamento 
anticorrosivo e dentro das legislações vigentes, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, 
testes práticos de funcionamento dos equipamentos e “start up” do sistema. 

 

3.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 
A Estação elevatória de Água Tratada – EEAT tem como objetivo transpor a água tratada na ETA 

para o RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO – RED. 

       
Potência do Conjunto Motor-Bomba     

          
 Altura Manométrica  = 9,14   m    
Rendimento Conjuntos = 60  %    

 Vazão =  0,64  l / s    

 

Potência 
=  0,13 CV    

 Folga  =  30  %    

  
Potência 

=  0,17 CV    
              Potência Instalada = 1     CV    

  

 

      

   Hmanométrica  ............         9,14   m 

            Conjunto  Motor-Bomba 
Vazão   
..................... 2,30 m3/h 

   Potência Motor .... 1     CV 

       

 

3.4 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 

Adutora será por recalque até o reservatório elevado, com extensão de 3 metros em PVC, DN50. 
 

3.5 RESERVAÇÃO  
Será construído um reservatório elevado (RED) em fibra de vidro com a capacidade para 10 m³ e 

fuste de 9,00 m de altura.  
 

3.6 DISTRIBUIÇÃO  
O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório, extensão da 

tubulação de 328,00 m em PVC, diâmetro de 50 mm, e através de 23 ligações domiciliares. 
 

 

Paulo José Pellegrini de Almeida 
Engenheiro Civil – Responsável Técnico pela execução da obra  

CREA – 0500746974 - BA 

David Maia
Caixa de texto
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1 APRESENTAÇÃO  
Este projeto visa a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água de SANTO ANTÔNIO, 

localidade pertencente ao Município de São Miguel do Guamá, visando a garantia do amplo acesso à água 
para as populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza no Estado do Pará.  

2 POPULAÇÃO E DEMANDA  
Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do 

projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos 
domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.  

2.1 População  

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de 
domicílios multiplicado pela média de 5 (Cinco) habitantes por domicílio.  

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de 
crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 20 anos.  

Número atual de domicílios = 21 unidades 
População atual: (21 x 5) = 105 hab. 
População final de plano (20 anos taxa= 2,5% a.a.) = 172 hab. 

 

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas  
Foram utilizados os parâmetros adotados pelas normas vigentes nacionais.  

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade  
O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, 

que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (20 anos).  

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo  
Coeficiente de Variação Máximo Diário – K1 = 1,2  
Coeficiente de Variação Máximo Horário – K2 = 1,5  

2.2.3 Per Capita  
Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe para consumo 

doméstico, a adoção do per capita de 150 l/hab.dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da 
população.  

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto. QUADRO 2.1:  
 

LOCALIDADE:  SANTO ANTÔNIO 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2017)  155 hab 

POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2037)  172 hab 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL  2,50%  

POPULAÇÃO ATENDIDA  100,00%  

COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO  1,2  

COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO  1,5  

PER CAPITA  150 L/hab.dia  
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3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA  
O sistema projetado compreende em captação subterrânea em poço tubular, onde a água será 

tratada com Aeração, filtração e desinfecção, e aduzida até através de uma Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) para um reservatório elevado (RED) com capacidade de 10m³. A partir do reservatório, a 
água será distribuída para os domicílios através de ligações domiciliares.  

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.  

3.1 CAPTAÇÃO  
A Captação será feita através de bomba submersa no poço perfurado. Cujas 

características são apresentadas a seguir: CARACTERÍSTICAS DO POÇO  
  
Profundidade 150 m  
  

3.2 TRATAMENTO  
O tratamento será através de: 

3.2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ETA 

O objetivo principal da Estação de Tratamento de Água é a melhoria da qualidade da água a fim 
de poder ser utilizada para consumo humano ou para uso industrial, com foco em características: • 
Higiênicas: Remoção ou eliminação de microrganismos e elementos nocivos a saúde. • Estéticas: Correção 
da cor, turbidez, sabor e odor. • Econômicas: Redução da corrosividade, dureza, ferro, manganês, cor, 
turbidez, odor e sabor. O projeto será implantado para atender a população dos condomínios em 
Capanema/Pa, localidade de Mirasselvas. Para tanto, a vazão média nos projetos foi considerada de 620 
L/d. O tratamento será dividido em: • Aeração; • Filtração; • Desinfecção;  

3.2.2 - AERAÇÃO  

A finalidade da torre de aeração é adicionar oxigênio a água e assim retirar íons de ferro e 
manganês presente na mesma. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 

• Serão 04 (quatro) bandejas quadradas aeradoras, de 1,0 m de lado. • Ademais, será necessária 
uma torre suporte de 2,5m de altura.  

3.2.3 - FILTRAÇÃO  

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de microrganismos presentes 
na água que escoa por um meio poroso (Remoção Sólido – Líquido). Em geral, a filtração é o processo final 
de remoção de impurezas realizado em uma ETA. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 
• Para o projeto serão 2 filtros de antracito e areia, com diâmetro de 2,00 m e altura de 2,5 m. • Para 
limpeza dos filtros serão utilizadas duas bombas centrifugas no sistema 1 + 1 (uma funcionando e outra 
reserva) na retrolavagem (Caso haja reservatório superior essa unidade deverá ser evitada).  

3.2.4 - DESINFECÇÃO  

A desinfecção é o processo que utiliza agentes químicos ou não com a finalidade de reduzir 
microrganismos patogênicos presentes na água, incluindo bactérias, protozoários, vírus. Para o sistema 
será aplicado os seguintes equipamentos: • Para o projeto será utilizado clorador de pastilhas de cloro que 
será colocado antes do reservatório apoiado existente.  

3.2.5 – MATERIAIS E SERVIÇOS ADICIONAIS  

Todas as etapas descritas acima terão seus equipamentos e materiais necessários embutidos na 
proposta da ETA. Além disso, a ETA terá passarela e guarda corpo de material metálico com tratamento 
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anticorrosivo e dentro das legislações vigentes, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, 
testes práticos de funcionamento dos equipamentos e “start up” do sistema. 

 

3.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

A Estação elevatória de Água Tratada – EEAT tem como objetivo transpor a água tratada na ETA 
para o RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO – RED. 

       

       
Potência do Conjunto Motor-Bomba     

          
 Altura Manométrica  = 9,10   m    
Rendimento Conjuntos = 60  %    

 Vazão =  0,54  l / s    

 

Potência 
=  0,11 CV    

 Folga  =  30  %    

  
Potência 

=  0,14 CV    
              Potência Instalada = 1     CV    

  

 

      

   Hmanométrica  ............         9,10   m 

            Conjunto  Motor-Bomba Vazão   ..................... 1,94 m3/h 

   Potência Motor .... 1     CV 

       

 

3.4 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 

Adutora será por recalque até o reservatório elevado, com extensão de 3 metros em PVC, DN50. 
 

3.5 RESERVAÇÃO  
Será construído um reservatório elevado (RED) em fibra de vidro com a capacidade para 10 m³ e 

fuste de 9,00 m de altura.  
 

3.6 DISTRIBUIÇÃO  
O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório, extensão da 

tubulação de 1.488,00 m em PVC, diâmetro de 50 mm, e através de 45 ligações domiciliares. 
 

 
 
 

 

Paulo José Pellegrini de Almeida 
Engenheiro Civil – Responsável Técnico pela execução da obra  

CREA – 0500746974 - BA 

Baptista
Carimbo

David Maia
Caixa de texto
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1 APRESENTAÇÃO  
Este projeto visa a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água de ACAPUTEUA, localidade 

pertencente ao Município de São Miguel do Guamá, visando a garantia do amplo acesso à água para as 
populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza no Estado do Pará.  

2 POPULAÇÃO E DEMANDA  
Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do 

projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos 
domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.  

2.1 População  

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de 
domicílios multiplicado pela média de 5 (Cinco) habitantes por domicílio.  

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de 
crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 20 anos.  

Número atual de domicílios = 20 unidades 
População atual: (20 x 5) = 100 hab. 
População final de plano (20 anos taxa= 2,5% a.a.) = 164 hab. 

 

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas  
Foram utilizados os parâmetros adotados pelas normas vigentes nacionais.  

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade  
O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, 

que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (20 anos).  

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo  
Coeficiente de Variação Máximo Diário – K1 = 1,2  
Coeficiente de Variação Máximo Horário – K2 = 1,5  

2.2.3 Per Capita  
Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe para consumo 

doméstico, a adoção do per capita de 150 l/hab.dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da 
população.  

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto. QUADRO 2.1:  
 

LOCALIDADE:  ACAPUTEUA 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2017)  100 hab 

POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2037)  164 hab 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL  2,50%  

POPULAÇÃO ATENDIDA  100,00%  

COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO  1,2  

COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO  1,5  

PER CAPITA  150 L/hab.dia  
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3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA  
O sistema projetado compreende em captação subterrânea em poço tubular, onde a água será 

tratada com Aeração, filtração e desinfecção, e aduzida até através de uma Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) para um reservatório elevado (RED) com capacidade de 10m³. A partir do reservatório, a 
água será distribuída para os domicílios através de ligações domiciliares.  

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.  

3.1 CAPTAÇÃO  
A Captação será feita através de bomba submersa no poço perfurado. Cujas 

características são apresentadas a seguir: CARACTERÍSTICAS DO POÇO  
  
Profundidade 150 m  
  

3.2 TRATAMENTO  
O tratamento será através de: 

3.2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ETA 

O objetivo principal da Estação de Tratamento de Água é a melhoria da qualidade da água a fim 
de poder ser utilizada para consumo humano ou para uso industrial, com foco em características: • 
Higiênicas: Remoção ou eliminação de microrganismos e elementos nocivos a saúde. • Estéticas: Correção 
da cor, turbidez, sabor e odor. • Econômicas: Redução da corrosividade, dureza, ferro, manganês, cor, 
turbidez, odor e sabor. O projeto será implantado para atender a população dos condomínios em 
Capanema/Pa, localidade de Mirasselvas. Para tanto, a vazão média nos projetos foi considerada de 620 
L/d. O tratamento será dividido em: • Aeração; • Filtração; • Desinfecção;  

3.2.2 - AERAÇÃO  

A finalidade da torre de aeração é adicionar oxigênio a água e assim retirar íons de ferro e 
manganês presente na mesma. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 

• Serão 04 (quatro) bandejas quadradas aeradoras, de 1,0 m de lado. • Ademais, será necessária 
uma torre suporte de 2,5m de altura.  

3.2.3 - FILTRAÇÃO  

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de microrganismos presentes 
na água que escoa por um meio poroso (Remoção Sólido – Líquido). Em geral, a filtração é o processo final 
de remoção de impurezas realizado em uma ETA. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 
• Para o projeto serão 2 filtros de antracito e areia, com diâmetro de 2,00 m e altura de 2,5 m. • Para 
limpeza dos filtros serão utilizadas duas bombas centrifugas no sistema 1 + 1 (uma funcionando e outra 
reserva) na retrolavagem (Caso haja reservatório superior essa unidade deverá ser evitada).  

3.2.4 - DESINFECÇÃO  

A desinfecção é o processo que utiliza agentes químicos ou não com a finalidade de reduzir 
microrganismos patogênicos presentes na água, incluindo bactérias, protozoários, vírus. Para o sistema 
será aplicado os seguintes equipamentos: • Para o projeto será utilizado clorador de pastilhas de cloro que 
será colocado antes do reservatório apoiado existente.  

3.2.5 – MATERIAIS E SERVIÇOS ADICIONAIS  

Todas as etapas descritas acima terão seus equipamentos e materiais necessários embutidos na 
proposta da ETA. Além disso, a ETA terá passarela e guarda corpo de material metálico com tratamento 
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anticorrosivo e dentro das legislações vigentes, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, 
testes práticos de funcionamento dos equipamentos e “start up” do sistema. 

 

3.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

A Estação elevatória de Água Tratada – EEAT tem como objetivo transpor a água tratada na ETA 
para o RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO – RED. 

       
Potência do Conjunto Motor-Bomba     

          
 Altura Manométrica  = 9,09   m    
Rendimento Conjuntos = 60  %    

 Vazão =  0,51  l / s    

 

Potência 
=  0,10 CV    

 Folga  =  30  %    

  
Potência 

=  0,13 CV    
              Potência Instalada = 1     CV    

  

 

      

   Hmanométrica  ............         9,09   m 

            Conjunto  Motor-Bomba 
Vazão   
..................... 1,84 m3/h 

   Potência Motor .... 1     CV 

       

 

3.4 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 
Adutora será por recalque até o reservatório elevado, com extensão de 3 metros em PVC, DN50. 
 

3.5 RESERVAÇÃO  

Será construído um reservatório elevado (RED) em fibra de vidro com a capacidade para 10 m³ e 
fuste de 9,00 m de altura.  

 

3.6 DISTRIBUIÇÃO  
O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório, extensão da 

tubulação de 718,00 m em PVC, diâmetro de 50 mm, e através de 22 ligações domiciliares. 
 

 
 
 

 

Paulo José Pellegrini de Almeida 
Engenheiro Civil – Responsável Técnico pela execução da obra 

CREA – 0500746974 - BA 

Baptista
Carimbo

David Maia
Caixa de texto
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1 APRESENTAÇÃO  
Este projeto visa a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água de CRISTO REI, localidade 

pertencente ao Município de São Miguel do Guamá, visando a garantia do amplo acesso à água para as 
populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza no Estado do Pará.  

2 POPULAÇÃO E DEMANDA  
Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do 

projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos 
domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.  

2.1 População  

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de 
domicílios multiplicado pela média de 5 (Cinco) habitantes por domicílio.  

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de 
crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 20 anos.  

Número atual de domicílios = 21 unidades 
População atual: (20 x 5) = 105 hab. 
População final de plano (20 anos taxa= 2,5% a.a.) = 172hab. 

 

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas  
Foram utilizados os parâmetros adotados pelas normas vigentes nacionais.  

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade  
O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, 

que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (20 anos).  

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo  
Coeficiente de Variação Máximo Diário – K1 = 1,2  
Coeficiente de Variação Máximo Horário – K2 = 1,5  

2.2.3 Per Capita  
Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe para consumo 

doméstico, a adoção do per capita de 150 l/hab.dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da 
população.  

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto. QUADRO 2.1:  
 

LOCALIDADE:  CRISTO REI 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2017)  105 hab 

POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2037)  172 hab 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL  2,50%  

POPULAÇÃO ATENDIDA  100,00%  

COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO  1,2  

COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO  1,5  

PER CAPITA  150 L/hab.dia  
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3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA  
O sistema projetado compreende em captação subterrânea em poço tubular, onde a água será 

tratada com Aeração, filtração e desinfecção, e aduzida até através de uma Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) para um reservatório elevado (RED) com capacidade de 10m³. A partir do reservatório, a 
água será distribuída para os domicílios através de ligações domiciliares.  

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.  
  

3.1 TRATAMENTO  
O tratamento será através de: 

3.1.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ETA 

O objetivo principal da Estação de Tratamento de Água é a melhoria da qualidade da água a fim 
de poder ser utilizada para consumo humano ou para uso industrial, com foco em características: • 
Higiênicas: Remoção ou eliminação de microrganismos e elementos nocivos a saúde. • Estéticas: Correção 
da cor, turbidez, sabor e odor. • Econômicas: Redução da corrosividade, dureza, ferro, manganês, cor, 
turbidez, odor e sabor. O projeto será implantado para atender a população dos condomínios em 
Capanema/Pa, localidade de Mirasselvas. Para tanto, a vazão média nos projetos foi considerada de 620 
L/d. O tratamento será dividido em: • Aeração; • Filtração; • Desinfecção;  

3.1.2 - AERAÇÃO  

A finalidade da torre de aeração é adicionar oxigênio a água e assim retirar íons de ferro e 
manganês presente na mesma. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 

• Serão 04 (quatro) bandejas quadradas aeradoras, de 1,0 m de lado. • Ademais, será necessária 
uma torre suporte de 2,5m de altura.  

3.1.3 - FILTRAÇÃO  

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de microrganismos presentes 
na água que escoa por um meio poroso (Remoção Sólido – Líquido). Em geral, a filtração é o processo final 
de remoção de impurezas realizado em uma ETA. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 
• Para o projeto serão 2 filtros de antracito e areia, com diâmetro de 2,00 m e altura de 2,5 m. • Para 
limpeza dos filtros serão utilizadas duas bombas centrifugas no sistema 1 + 1 (uma funcionando e outra 
reserva) na retrolavagem (Caso haja reservatório superior essa unidade deverá ser evitada).  

3.1.4 - DESINFECÇÃO  

A desinfecção é o processo que utiliza agentes químicos ou não com a finalidade de reduzir 
microrganismos patogênicos presentes na água, incluindo bactérias, protozoários, vírus. Para o sistema 
será aplicado os seguintes equipamentos: • Para o projeto será utilizado clorador de pastilhas de cloro que 
será colocado antes do reservatório apoiado existente.  

3.1.5 – MATERIAIS E SERVIÇOS ADICIONAIS  

Todas as etapas descritas acima terão seus equipamentos e materiais necessários embutidos na 
proposta da ETA. Além disso, a ETA terá passarela e guarda corpo de material metálico com tratamento 
anticorrosivo e dentro das legislações vigentes, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, 
testes práticos de funcionamento dos equipamentos e “start up” do sistema. 
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3.2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 
A Estação elevatória de Água Tratada – EEAT tem como objetivo transpor a água tratada na ETA 

para o RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO – RED. 

       
Potência do Conjunto Motor-Bomba     

          
 Altura Manométrica  = 9,09   m    
Rendimento Conjuntos = 60  %    

 Vazão =  0,51  l / s    

 

Potência 
=  0,10 CV    

 Folga  =  30  %    

  
Potência 

=  0,13 CV    
              Potência Instalada = 1     CV    

  

 

      

   Hmanométrica  ............         9,09   m 

            Conjunto  Motor-Bomba 
Vazão   
..................... 1,84 m3/h 

   Potência Motor .... 1     CV 

       

 
 

3.3 DISTRIBUIÇÃO  
O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório, extensão da 

tubulação de 483,00 m em PVC, diâmetro de 50 mm, e através de 21 ligações domiciliares. 
 

 

 

 

 

Paulo José Pellegrini de Almeida 
Engenheiro Civil – Responsável Técnico pela execução da obra  

CREA – 0500746974 - BA 
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Carimbo

David Maia
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1 APRESENTAÇÃO  
Este projeto visa a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água de PUERINHA, localidade 

pertencente ao Município de São Miguel do Guamá, visando a garantia do amplo acesso à água para as 
populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza no Estado do Pará.  

2 POPULAÇÃO E DEMANDA  
Para a previsão das demandas de água que serão requeridas ao longo dos anos de vida útil do 

projeto, utilizou-se a população total a ser beneficiada – definida em função da contagem direta dos 
domicílios, do nível de atendimento e dos parâmetros a serem adotados.  

2.1 População  

Para avaliação da população a ser atendida, levou-se em consideração o atual número de 
domicílios multiplicado pela média de 5 (Cinco) habitantes por domicílio.  

Para a estimativa da futura população até o final de vida útil do projeto, considerou-se a taxa de 
crescimento anual igual a 2,5% ao longo dos próximos 20 anos.  

Número atual de domicílios = 20 unidades 
População atual: (20 x 5) = 100 hab. 
População final de plano (20 anos taxa= 2,5% a.a.) = 164hab. 

 

2.2 Parâmetros de cálculos das demandas  
Foram utilizados os parâmetros adotados pelas normas vigentes nacionais.  

2.2.1 Coeficiente de Abastecibilidade  
O nível de atendimento do S.A.A. é representado pelo coeficiente de abastecibilidade adotado, 

que é de 100% (cem por cento) da população, ao longo do período de alcance do projeto (20 anos).  

2.2.2 Coeficientes de Variação do Consumo  
Coeficiente de Variação Máximo Diário – K1 = 1,2  
Coeficiente de Variação Máximo Horário – K2 = 1,5  

2.2.3 Per Capita  
Para dimensionamento das unidades do sistema de abastecimento de água, propõe para consumo 

doméstico, a adoção do per capita de 150 l/hab.dia para ligações domiciliares, que atenderão a 100% da 
população.  

A seguir é apresentado o Quadro 2.1 com os valores considerados no projeto. QUADRO 2.1:  
 

LOCALIDADE:  PUERINHA 

POPULAÇÃO DE INÍCIO DE PLANO (2017)  100 hab 

POPULAÇÃO DE FINAL DE PLANO (2037)  164 hab 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL  2,50%  

POPULAÇÃO ATENDIDA  100,00%  

COEFICIENTE DE DIA DE MAIOR CONSUMO  1,2  

COEFICIENTE DE HORA DE MAIOR CONSUMO  1,5  

PER CAPITA  150 L/hab.dia  
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3 CONCEPÇÃO DO SISTEMA  
O sistema projetado compreende em captação subterrânea em poço tubular, onde a água será 

tratada com Aeração, filtração e desinfecção, e aduzida até através de uma Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) para um reservatório elevado (RED) com capacidade de 10m³. A partir do reservatório, a 
água será distribuída para os domicílios através de ligações domiciliares.  

A seguir é apresentado um descritivo das unidades que compõem o sistema.  

3.1 CAPTAÇÃO  
A Captação será feita através de bomba submersa no poço perfurado. Cujas 

características são apresentadas a seguir: CARACTERÍSTICAS DO POÇO  
  
Profundidade 150 m  
  

3.2 TRATAMENTO  
O tratamento será através de: 

3.2.1 - CARACTERISTICAS GERAIS DA ETA 

O objetivo principal da Estação de Tratamento de Água é a melhoria da qualidade da água a fim 
de poder ser utilizada para consumo humano ou para uso industrial, com foco em características: • 
Higiênicas: Remoção ou eliminação de microrganismos e elementos nocivos a saúde. • Estéticas: Correção 
da cor, turbidez, sabor e odor. • Econômicas: Redução da corrosividade, dureza, ferro, manganês, cor, 
turbidez, odor e sabor. O projeto será implantado para atender a população dos condomínios em 
Capanema/Pa, localidade de Mirasselvas. Para tanto, a vazão média nos projetos foi considerada de 620 
L/d. O tratamento será dividido em: • Aeração; • Filtração; • Desinfecção;  

3.2.2 - AERAÇÃO  

A finalidade da torre de aeração é adicionar oxigênio a água e assim retirar íons de ferro e 
manganês presente na mesma. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 

• Serão 04 (quatro) bandejas quadradas aeradoras, de 1,0 m de lado. • Ademais, será necessária 
uma torre suporte de 2,5m de altura.  

3.2.3 - FILTRAÇÃO  

A filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais e de microrganismos presentes 
na água que escoa por um meio poroso (Remoção Sólido – Líquido). Em geral, a filtração é o processo final 
de remoção de impurezas realizado em uma ETA. Para o sistema será aplicado os seguintes equipamentos: 
• Para o projeto serão 2 filtros de antracito e areia, com diâmetro de 2,00 m e altura de 2,5 m. • Para 
limpeza dos filtros serão utilizadas duas bombas centrifugas no sistema 1 + 1 (uma funcionando e outra 
reserva) na retrolavagem (Caso haja reservatório superior essa unidade deverá ser evitada).  

3.2.4 - DESINFECÇÃO  

A desinfecção é o processo que utiliza agentes químicos ou não com a finalidade de reduzir 
microrganismos patogênicos presentes na água, incluindo bactérias, protozoários, vírus. Para o sistema 
será aplicado os seguintes equipamentos: • Para o projeto será utilizado clorador de pastilhas de cloro que 
será colocado antes do reservatório apoiado existente.  

3.2.5 – MATERIAIS E SERVIÇOS ADICIONAIS  

Todas as etapas descritas acima terão seus equipamentos e materiais necessários embutidos na 
proposta da ETA. Além disso, a ETA terá passarela e guarda corpo de material metálico com tratamento 
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anticorrosivo e dentro das legislações vigentes, instalação dos equipamentos, treinamento operacional, 
testes práticos de funcionamento dos equipamentos e “start up” do sistema. 

 

3.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

A Estação elevatória de Água Tratada – EEAT tem como objetivo transpor a água tratada na ETA 
para o RESERVATÓRIO ELEVADO DE DISTRIBUIÇÃO – RED. 

       
Potência do Conjunto Motor-Bomba     

          
 Altura Manométrica  = 9,09   m    
Rendimento Conjuntos = 60  %    

 Vazão =  0,51  l / s    

 

Potência 
=  0,10 CV    

 Folga  =  30  %    

  
Potência 

=  0,13 CV    
              Potência Instalada = 1     CV    

  

 

      

   Hmanométrica  ............         9,09   m 

            Conjunto  Motor-Bomba 
Vazão   
..................... 1,84 m3/h 

   Potência Motor .... 1     CV 

       

 

3.4 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 
Adutora será por recalque até o reservatório elevado, com extensão de 3 metros em PVC, DN50. 
 

3.5 RESERVAÇÃO  

Será construído um reservatório elevado (RED) em fibra de vidro com a capacidade para 10 m³ e 
fuste de 9,00 m de altura.  

 

3.6 DISTRIBUIÇÃO  
O presente projeto prevê a distribuição para os domicílios, a partir do reservatório, extensão da 

tubulação de 534,00 m em PVC, diâmetro de 50 mm, e através de 20 ligações domiciliares atualmente. 
 

 

 

 

Paulo José Pellegrini de Almeida 
Engenheiro Civil – Responsável Técnico pela execução da obra  

CREA – 0500746974 - BA 

Baptista
Carimbo

David Maia
Caixa de texto
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GENERALIDADES 

 

A presente especificação técnica têm por objetivo estabelecer as condições que 
nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do 
contrato: CT 250618.001/2018 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 
Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projeto Básico 
anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por parte 
da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 
São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 
- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 
- Alvará de construção de Obra; 
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
 
Obrigações da Contratada 

• Quanto aos materiais 
Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 

no prazo fixado; 
Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 

pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido; 
Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 

previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 
canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a serem 
utilizados na obra. 

• Quanto à mão-de-obra 
Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma 

equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 
progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de segurança 
aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser obedecidas todas as 
normas de prevenção de acidentes; 
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• Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 
É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

• Quanto à administração da obra 
Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária mínima 

equivalente a um turno fixo, por semana; 
Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

• Quanto ao prazo de garantia das construções 
De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 

segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 
➢ Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível 
de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como 
do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia da 
construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

• Segurança e saúde do trabalho 
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas 
pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 
NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios 
serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 
- Equipamentos para Proteção Auditiva 
- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 
A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 

Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

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

serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 
Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

• Limpeza da obra  
O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 

desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

• Locação de Instalações e Equipamentos 
A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 
significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 
comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

• Especificações de materiais e serviços 
O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 
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rigorosamente ao constante nos documentos: 
- Normas da ABNT; 
- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 
- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 
- Estas especificações e desenhos do projeto. 
Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 
A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 
A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

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

registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e 
demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, bem 
como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

• Quanto ao andamento dos trabalhos 
Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 

CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda 
assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, força, 
esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à instalação 
do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de baias para 
depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de Medicina e 
Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para operários e 
fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em local 
visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido pelo 
Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

• Do prazo de execução 
O prazo para execução dos serviços em é de 360 (trezentos e sessenta) dias 

corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

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

execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 
materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
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determinação do Engenheiro Fiscal; 
As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente 

de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 
FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-
financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no período 
em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer 
modificação. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

 
 

1. CANTEIRO  
1.1. ESTRUTURA DE CANTEIRO 

1.1.1. BARACÃO 
1.1.1.1. LOCAÇÃO MANUAL DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas as 
áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre um 
ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõem 
esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos 
fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 

 
1.1.1.2. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 

As operações de capina e limpeza serão executadas mediante a utilização de 
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O 
equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos 
previstos para a execução dos serviços e obras.  

A capina e limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos de 
árvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remoção de toda vegetação, qualquer 
que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza compreendem as operações 
de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos e, sempre que 
necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  

Os materiais provenientes da capina e limpeza será queimado, removido ou 
estocado. 

Critério de medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de limpeza executada. 
 

1.1.1.5. CERCA COM 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", COM 
ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COM PONTA INCLINADA 
E DIMENSÕES DE 0,10 X 0,10 X 3.00M (DP-IC1804-02) 

 
A cerca de arame farpado deve ser instalada, por meio de locação topográfica. Para 

a implantação da cerca, deve ser executada a limpeza numa faixa de 2 m de largura, para 
possibilitar a execução e a manutenção, tendo o alinhamento da cerca como eixo. 

As cavas devem ser executadas de acordo com as dimensões definidas no projeto. 
As estacas de concreto pré-moldadas com ponta inclinada devem ser posicionados, 
alinhados e aprumados e, os reaterros de suas fundações devem ser compactados, de modo 
a não sofrerem deslocamentos. 
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 Quanto a fixação do arame farpado, deve-se assegurar que estes estejam bem 
esticados e travados. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de cerca executada. 

 
1.1.1.6. PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 

01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, 
INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-
02/03) 

 
Na fabricação de grades de ferro ou aço serão empregados perfis singelos, do tipo 

barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados 
perfilados, dobrados a frio, com espessura mínima de 2mm. 

O gradil para confecção de Portões, serão executados com perfil singelo quadrado 
de ¾” x ¾”, para a moldura de contorno e de ¾” x ¼” para o fechamento (estrutura mínima). 
Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de emenda 
bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de 
solda. As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, desde que não 
perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, terminantemente 
vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. As junções terão 
pontos de amarração nas extremidades e intermediários, espaçados de no máximo 10 cm. 

As peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão cromado ou niquelado 
ou de latão amarelo, quando se destinarem à pintura. Os furos para rebites ou parafusos 
com porcas devem exceder em 1 mm o diâmetro, ser escariados e as asperezas limadas. 
Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina de furar, 
sendo vedado o emprego de furadores (punção). Os perfilados terão confecção esmerada, 
de forma a se obter seções padronizadas e medidas rigorosamente iguais. Eles deverão 
assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de verificação. 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos 
obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis. 

Critério de medição 

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

 

1.1.1.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
 
A superfície:  
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
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Critério de medição 

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

1.1.1.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O lastro 
só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda colocadas 
às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.9. PASSEIO - ACABAMENTO EM CIMENTADO ALISADO COM JUNTA 

DE MADEIRA SOBRE LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL 
 
A execução de passeios de concreto moldados “in loco” ou piso de concreto com 

concreto moldado “in loco”, usinado, com acabamento convencional com espessura 
determinada em projeto, conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO. 

 As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in loco 
são as seguintes: 

• Montagem das fôrmas e a colocação da armadura e lona plástica sobre o 
subleito compactado e base de material granular; 

• Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de 
tração;  

• Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto;  

• Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação. 
 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.10. ESCRITORIO DA CONTRATADA (APOIO) 

 
Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a 

alojamentos e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As 
dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem às características de 
cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação e iluminação, conforme 
previsto em normas vigentes. 

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

1.1.1.11. PLACA DE IDENTIFICACAO (1.50X3,00) M2 
 
A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega. Deverá 

ser em chapa de aço galvanizado. 
A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 

profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável técnico, 
Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para 
contato. 

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, Junho 2016, disponível no 
site http:// http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-
marca-do-governo-federal-obras.pdf, tem por objetivo, orientar a padronização de placas e 
adesivos indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus órgãos e 
entidades. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 
demais orientações contidas neste manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas 
planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações 
deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 
Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-
se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser 
afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 
voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam 
mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das 
cores, durante todo o período de execução das obras. As placas deverão ser apresentadas, 
conforme exemplo abaixo:  

Critério de medição 
O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 
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quantidade estar expressa em m², somente será pago quando executada e instalada a 
unidade inteira com a metragem quadrada definida em orçamento.  

 
 

1.1.1.12. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA 

 
A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da obra. 
Este serviço consiste no conjunto de operações destinadas à remoção das 

obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação do pavimento, elas se 
caracterizam pela simples raspagem e nivelamento do terreno, sendo executado com o 
auxílio da motoniveladora. 

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

1.1.1.13. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA 

 
O espalhamento será feito através de uma moto-niveladora após a colocação do 

material laterítico, cujo material será colocado e enleirado conforme orientação do chefe de 
campo e apontadores. Este espalhamento será executado no greide estabelecido 
topograficamente. 

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

 
1.1.1.14. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 

 
O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa 

camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma camada 
de no mínimo 5 centímetros de terra fértil.  

O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação dos rolos de grama. 
Estes rolos devem ser perfeitamente justapostos, socados e recobertos com terra de boa 
qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² de grama por m² de 
solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio. 

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

1.1.1.15. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das características 

do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a 
ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
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poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou 
rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

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

1.1.1.16. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O lastro 
só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda colocadas 
às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

 
1.1.1.17. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 

CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais elementos 

de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já previstos no 
projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas obedecendo a um 
espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão assentadas deverão ser 
apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber um devido tratamento de 
impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 

uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar amarrados 
em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os mesmos nos 
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espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as formas estejam 
preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga baldrame 
for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da concretagem, 
para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das formas 
e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve começar 
a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.18. AÇO CA-50 
 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser inspecionados 
e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

1.1.1.19. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e bom 
acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões mostradas 
nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 
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O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas e 
material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo especificações 
específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar isento de pedras, 
rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do reaterro deverá estar 
isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no mínimo 
a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da geratriz 
superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual nível 
em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do tubo. O 
reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz superior, deverá 
ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter um 
teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma de 
camalhão. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.20. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 
e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
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O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 
Arquitetônico. 

PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 
ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.1.1.21. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

1.1.1.22. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de argamassa, 
e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
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executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.1.1.23. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

1.1.1.24. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de polivinila) 

emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem será de ½ 
hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final para 
ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O rendimento por 
demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de aplicação podem 
ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e ferramentas, imediatamente 
após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, recomendado pelo fabricante. Os 
pigmentos poderão ser empregados até o máximo de uma bisnaga de 112cm³ para um galão 
de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com detergente 
à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão rigorosamente 
agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
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- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
2.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 

 
2.1.2. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - BASE DO POÇO 

 
A locação será executada de forma manual. 
O construtor procederá à marcação, obedecendo aos projetos, com base em pontos 

pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira 
responsabilidade. 

Procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer 
outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será objeto 
de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará 
comunicação à fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar 
oportunas. 

O Construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível – 
RN – e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação a qualquer tempo e 
oportunidade. 

Critério de medição 
O serviço será medido por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
2.1.3. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 

SOLO 
 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das características 

do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a 
ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou 
rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 
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Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.1.4. BASE DE CONCRETO FCK=15.00 MPA INCLUCIVE FORMA 
 
A base para instalação deverá ser executado em concreto armado (fck = 15 MPA), 

com dimensões conforme projeto. É de responsabilidade da Contratada a inclusão das 
formas para execução da Base. 

Critério de medição 
O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
 

2.1.5. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL 

 
Para o aterro serão utilizado o solo proveniente da escavação, destaca-se que este 

deve está livre de entulho de obra, pedras, plásticos, material orgânico e etc. A Contratada 
é responsável pelo lançamento, espalhamento, compactação com placa vibratória, soquete 
pneumático ou soquete manual. 

Critério de medição 
O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
 

2.1.6. PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS 
HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS PARA LOCAÇÃO DE MANANCIAL 
- TIPO METASSEDIMENTO 150M 

 
Condicionantes e parâmetros: 
As normas NBR - 12212- Projeto de poço para captação de água subterrânea e 

NBR-12244-Construção de poço para captação de água subterrânea, estabelecem critérios 
a serem adotados no projeto e construção de poço para captação de água subterrânea 
(denominado nesta especificação de poço tubular). A seguir são relacionados os principais 
condicionantes e parâmetros a serem adotados e cumpridos, segundo as referidas normas: 

• O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob a 
responsabilidade técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado no 
CREA, em conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa º 59, de 09 de maio de 
1997, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

• A empresa deverá fornecer proposta técnico-financeira acompanhada de 
cronograma físico de execução para todas as fases da obra, tais como:  

- Transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e materiais;  
- Perfuração e perfilagem geofísica;  
- Colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro;  
- Limpeza e desenvolvimento;  
- Teste de produção. 
- Análise físico-química e bacteriológica Nenhuma dessas fases poderá ser efetivada 

sem a presença ou o conhecimento prévio da fiscalização.  
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• No final da execução do poço tubular a empresa habilitada deverá apresentar 
o Relatório Técnico Conclusivo, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida pela 
fiscalização. 

Proteção Ambiental 
É imperativo que a empresa especializada pela construção do poço tubular, adote 

as providencias cabíveis a fim de evitar contaminação ou danos ao meio ambiente em função 
de líquidos contaminados ou com características indesejáveis, tanto na superfície do terreno 
como nas camadas sub-superficiais atravessadas pela perfuração. 

 Prevenção de acidentes e segurança 
 A empresa responsável pela obra deverá cumprir a Legislação Nacional que rege a 

Segurança e Higiene do Trabalho, além de obedecer às normas de segurança de cada 
serviço, objetivando a plena proteção contra riscos de acidentes com funcionários e com 
terceiros. 

Materiais 
A NBR – 13.604 estabelece critérios para a utilização de tubos e filtros no 

revestimento de poços tubular: Serão utilizados tubos e filtros Geomecânicos Standard DN 
– 6”. A abertura das ranhuras do filtro será definida através das curvas granulométricas das 
amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto 0,50mm. O 
material do pré-filtro será constituído de cascalho quartzoso, com granulométrica entre 2,38 
e 1,19mm. 

Perfuração 
O poço será perfurado em toda sua extensão através do método rotativo, com 

circulação direta do fluido de perfuração, utilizando-se brocas tricones com dentes de aço 
ou tungstênio. 

A perfuração deverá ser efetuada nos diâmetros e profundidades estabelecidas no 
projeto de poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente profundidade só 
poderá ser efetivada mediante autorização da Fiscalização. A perfuração poderá ser 
inicialmente executada através de um furo piloto com posterior alargamento para o diâmetro 
do projeto. 

Profundidade 
 A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (150m). 

Esta profundidade só poderá ser alterada com previa autorização da fiscalização.  
a) - Fluido de perfuração: O fluido deverá influenciar a performance, limpeza, 

estabilidade e produtividade na perfuração do poço. Salvo em condições especiais a lama 
deverá ser mantida dentro dos seguintes parâmetros:  

• Densidade: entre 1,04 e 1,14g/cm³;  
• Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos;  
• Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume; Filtrado: abaixo de 15cm³  
• PH: entre 7 e 9,5.  
b) - Registro diário: As seguintes informações deverão estar registradas 

diariamente no canteiro de obra:  
• Diâmetro da perfuração;  
• Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;  
• Litologia atravessada e avanço de perfuração;  
• Brocas utilizadas;  
• Material do fluido utilizado e registro de peso, viscosidade, filtrado, pH e teor 
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de areia.  
c) – Amostragem: Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta 

de escoamento da lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 m. As amostras deverão ser 
secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas 
numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.  

d) – Perfil litológico: Visando uma melhor avaliação das condições de captação, o 
poço poderá ser perfilado em sua extensão, utilizando-se os seguintes métodos geofísicos:  

- Caliper log - Raio gama  
- Potencial espontâneo  
- Resistividade  
– Sônico 
e) - Instalação de revestimento: Ao longo do revestimento deverão ser acoplados 

guias centralizadores espaçados de 8 em 8 m, com diâmetro externo inferior em 2” do 
diâmetro de perfuração. A instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a 
evitar deformações ou rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a 
instalação do conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do 
revestimento com peça apropriada.  

f) - Instalação de pré-filtro: A colocação de pré-filtro deverá ser feita 
paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico continuo entre a parede do furo e o 
revestimento. O pré filtro será instalado por gravidade, com o fluido preparado 
adequadamente e o fluido circulando em velocidade baixa até que o pré-filtro atinja a 
profundidade de 12 m. O adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado durante o 
desenvolvimento do poço.  

g) - Vedação de aquífero: O processo de cimentação de qualquer espaço anelar 
deverá ser feito de forma continua e numa única operação. O material na cimentação em 
situações normais deverá ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser 
efetuado no poço durante as 48 h que se seguirem à cimentação.  

h) - Proteção sanitária: Deverá ser introduzida no espaço anelar, duas colunas de 
tubo PVC DN 50, diametralmente opostos, completando o pré-filtro até 10m de profundidade, 
e preencher o espaço restante com argamassa de cimento-areia, traço 1:3. Deverá ser 
constituída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento. Essa laje deverá 
ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de 0,15m e área não inferior 
a 1 m². O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima da laje.  

i) - Limpeza e desenvolvimento: A limpeza do poço dar-se-á com a utilização do 
sistema de air lift. No desenvolvimento do poço poderá ser aplicados o processo de 
pisoteamento, e ar comprimido. No processo de pisoteamento, o embolo deverá ter diâmetro 
inferior em 1” do diâmetro do poço. No processo de ar comprimido o método a ser 
empregado é o de poço aberto.  

j) - Teste de produção: Na instalação do conjunto moto-bomba no poço, deverá ser 
colocada uma tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua extremidade 
inferior acima de 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser empregados 
dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e precisão: para 
vazões de até 40 m³/h, deverão ser empregados recipientes de volume aferido de 200 a 220 
l, indeformados e em bom estado de conservação; vazões acima de 40m³/h deverão ser 
determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como: vertedor orifício 
calibrado, tubo venturi ou outros. 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

A tubulação de descarga da água extraída deverá ser dotada de válvula de 
regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em 
diversos regimes de bombeamento. O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma 
distância de 25,00 metros a jusante do poço. Antes de dar início ao bombeamento, o 
operador deverá certificar-se da posição do nível da água original, efetuando, pelo menos, 
três medidas de nível, a cada meia hora. As medidas de nível d’água no poço durante o 
bombeamento deverão ser efetuadas na seguinte frequência de tempo, a partir do início do 
teste.  

• 0 a 10:1min  
• 10 a 20:2min  
• 20 a 60:5min  
• 60 a 100:10min  
• 100 a 180:20min  
• 180 a 300:30 min  
• 300 em diante:100 min O teste de produção deverá ser efetuado em quatro 

etapas de mesma duração, com vazões progressivas, em regime continuo de bombeamento, 
mantendo-se a vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa para outra 
deverá ser feita de forma instantânea, sem interrupção do bombeamento. O plano de vazão 
de teste deverá ser efetuado em correspondência com as de nível d’água. Não poderá haver 
variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.  

k) - Desinfecção do poço: A desinfecção final deverá ser feita mediante a aplicação 
de uma solução clorada em quantidade tal que se consiga uma concentração no poço de 
50mg/l de cloro livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, deverá ser 
aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço. Deve-se introduzir parte da 
solução no poço através de tubos auxiliares. O restante da solução deverá ser colocado pela 
boca do poço de modo a desinfetar o revestimento acima do nível d’água. A solução deverá 
permanecer no poço por um período não inferior a duas horas. 

Critério de medição 
O serviço será medido por metro (m) de serviço executado. 
 

2.1.7. CARGA E DESCARGA DE SOLO 
 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para nivelamento 
ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser precedida de 
projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os taludes das 
frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los estáveis, bem como 
as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a superfície de 
escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações suficientes para 
assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de exploração deverá ser 
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submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

2.1.8. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Este serviço consiste na deposição ordenada, em local previamente definido e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de materiais provenientes da escavação de solo mole, 
materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias considerados inadequados, ou materiais em excesso que 
não forem integrados aos aterros, aterros para alargamento de plataforma, suavização de 
taludes ou na execução de bermas de equilíbrio.  

Estes materiais deverão ser espalhados convenientemente e compactados com o 
tráfego dos equipamentos em utilização, de modo que a forma e a altura de depósitos em 
tais áreas se adaptem ao terreno adjacente, inclusive com taludes adequados, de acordo 
com instruções da FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATADO tomará as devidas providências para que haja drenagem 
apropriada e proteção de taludes. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por volume (m³), conforme indicado no 

orçamento. 
 

2.1.9. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição  
 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) de 

material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
2.2. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10 m) 

2.2.4. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DO POÇO 
 
A locação da casa do poço deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas as 
áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre um 
ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõem 
esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos 
fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
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2.2.5. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das características 

do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a 
ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou 
rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

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

2.2.6. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O lastro 
só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda colocadas 
às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

2.2.7. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais elementos 

de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já previstos no 
projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas obedecendo a um 
espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão assentadas deverão ser 
apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber um devido tratamento de 
impermeabilização. 

 
EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
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- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar amarrados 
em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os mesmos nos 
espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as formas estejam 
preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga baldrame 
for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da concretagem, 
para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das formas 
e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve começar 
a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.2.8. AÇO CA-50 
 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser inspecionados 
e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.2.9. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
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O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 
das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e bom 
acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões mostradas 
nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas e 
material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo especificações 
específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar isento de pedras, 
rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do reaterro deverá estar 
isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no mínimo 
a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da geratriz 
superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual nível 
em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do tubo. O 
reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz superior, deverá 
ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter um 
teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma de 
camalhão. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.2.10. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 
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A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.3. EDIFICAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10) 
2.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
2.3.3. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 

IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 
 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
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evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 
A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 
O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

2.3.4. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de argamassa, 
e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.5. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
 
A superfície:  
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 
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EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

2.3.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de polivinila) 

emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem será de ½ 
hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final para 
ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O rendimento por 
demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de aplicação podem 
ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e ferramentas, imediatamente 
após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, recomendado pelo fabricante. Os 
pigmentos poderão ser empregados até o máximo de uma bisnaga de 112cm³ para um galão 
de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com detergente 
à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão rigorosamente 
agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 

cobrindo toda a superfície. 
-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O lastro 
só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda colocadas 
às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.3.9. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de todas 

as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

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

2.3.10. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este 
fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

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

2.3.11. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação em 

peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.12. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na estrutura 

para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
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Material:  
- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado.  
 

2.3.13. MURETA PARA QUADRO DE MEDICAO 1.00X1.75M (DE_DP0605) 
EXECUÇÃO: 
 
- Definir o local, baseado na aposição da rede elétrica; 
- Cavar o buraco e instalar o poste nas segundo definido em projeto; 
- Preencher o buraco com concreto após a implantação do poste; 
- Embutir a caixa de medição no muro, com massa de cimento; 
- Fixar as armações secundarias com parafusos para ancoragem dos ramais de 

ligação e saída;  
- Conectar os condutores fase no disjuntor. Para posterior interligação com os 

mediadores em ambas as caixas; 
- Interligar os condutores fase do ramal de saída ao disjuntor 
- Identificar as fases e neutro; 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.14. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.15. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.4. CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 

2.4.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTÊNCIA 
MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV. 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da elevatória 

disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque fornecidos com os 
conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos girantes do motor e 
bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma listagem 
de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento e que 
compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4–Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e recomendações 

necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica “grouthing”; 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.4.2. MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 

ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos serão 
assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da tubulação 
serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.4.3. FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO 
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HIDRAULICA DA CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA POTENCIA 
ATE 5 CV 

 
A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de fornecimento, partida do 

equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma listagem 
de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse item. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por galão (Gl) de serviço executado. 
 

2.4.4. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN ATE 300mm. 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº dúctil 
ou aço carbono.  

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

2.4.5. MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE FoFo 
DUCTIL OU AÇO CARBONO 

 
O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro material, 

oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de serviço 

executado. 
 
 

2.11. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.11.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DE QUÍMICA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas as 
áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre um 
ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõem 
esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos 
fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
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2.11.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das características 

do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a 
ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou 
rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

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

2.11.3. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O lastro 
só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda colocadas 
às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

2.11.4. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais elementos 

de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já previstos no 
projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas obedecendo a um 
espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão assentadas deverão ser 
apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber um devido tratamento de 
impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
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uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar amarrados 
em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os mesmos nos 
espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as formas estejam 
preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga baldrame 
for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da concretagem, 
para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das formas 
e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve começar 
a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.5. AÇO CA-50 
 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser inspecionados 
e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.11.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 
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das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e bom 
acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões mostradas 
nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas e 
material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo especificações 
específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar isento de pedras, 
rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do reaterro deverá estar 
isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no mínimo 
a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da geratriz 
superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual nível 
em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do tubo. O 
reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz superior, deverá 
ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter um 
teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma de 
camalhão. 

 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.12. EDIFICAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.12.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

2.12.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 
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Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

2.12.3. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de argamassa, 
e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 
 

2.12.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
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EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de polivinila) 

emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem será de ½ 
hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final para 
ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O rendimento por 
demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de aplicação podem 
ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e ferramentas, imediatamente 
após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, recomendado pelo fabricante. Os 
pigmentos poderão ser empregados até o máximo de uma bisnaga de 112cm³ para um galão 
de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com detergente 
à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão rigorosamente 
agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 

cobrindo toda a superfície. 
-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

2.12.6. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
 
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.7. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
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das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que este 
fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a 
fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. Qualquer 
que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

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

2.12.8. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação em 

peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.9. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na estrutura 

para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  
- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

2.12.10. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.11. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
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 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 
poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

2.12.12. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O lastro 
só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda colocadas 
às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

2.12.13. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de todas 

as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

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

2.12.14. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

 
Placa cerâmica tipo grês de dimensões 35x35 cm; Argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 
indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 
rejuntamento de placas cerâmicas. 

EXECUÇÃO:  
Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 

seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível 
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 
argamassa utilizada;  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
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formando sulcos;  
Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 

impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido. 

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

3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
3.1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, CLASSE 12, DN 50 / DN 75 

3.1.1. LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'s  E  S.E.S.'s 
 

• Operação de limpeza manual ou mecanizada de ruas; 
• Juntamento, remoção do expurgo da área de trabalho;  
• Carga para o local de espera; 
•  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentosutilizados; 
• Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas 

e materiais;  
• Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 

serviços objeto desta Especificação. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA , INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA 
OUTRO LOCAL DA OBRA 
 

• Fornecimento, transporte, instalação de placa de sinalização, conforme padrão 
ou a critério da FISCALIZAÇÃO;  

•  Manutenção da placa durante a execução das obras;  

• Remoção e movimentação da placa para outros local da obra; 

•  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 
conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;  

• Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais 
(combustíveis, peças, etc.);  

• Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 
serviços objeto desta Especificação.  

Critério de medição 
O critério de medição será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.3. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 
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5MM 
 
A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir possíveis 

acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção da obra, 
assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. 

Este item compreende o fornecimento de mão de obra e materiais para colocação, 
manutenção e remoção da tela. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

3.1.4. PASSADIÇO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO P/PEDESTRES 
 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de pedestres, 

deverão ser executados passadiços (pontes) provisórios em pranchões de madeira bruta de 
lei com corrimão. 

A CONTRATADA deverá dimensionar os passadiços de travessia e suas adequadas 
instalações, de modo a atender os parâmetros mínimos propostos e suportar com segurança 
todas as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

As peças componentes de passadiços deverão ser de boa qualidade e dispostas de 
forma travada para evitar o surgimento de vãos livres. 

Os passadiços deverão possuir guarda-corpo rígido com altura de 0,90m (noventa 
centímetros) a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e rodapé de 0,20m (vinte centímetros) 
de altura mínima, sendo o piso de pranchões de madeira bem nivelado, sem juntas 
apreciáveis ou ressaltos que possam causar acidentes aos usuários. 

Os passadiços deverão ser varridos diariamente de modo a evitar o acúmulo de terra 
ou lama, que os tornem escorregadios. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

3.1.5. CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS 
VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P AREA CHAPA EM CADA 
APLICAÇÃO 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de veículos sobre 

escavações, deverão ser executados passadiços provisórios em chapas de aço carbono 3/8 
os quais deverão ser devidamente travadas e fixadas ao solo de forma a garantir uma 
travessia segura. 

A CONTRATADA deverá dimensionar as travessias e suas adequadas instalações, 
de modo a atender os parâmetros mínimos necessários e suportar com segurança todas as 
cargas de trabalho a que estarão sujeitas. 

 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

3.1.6. ESCAV. MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª 
CAT.EXECUTADA C/PROFUND.ATE 1,50m 
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Toda a escavação deverá ser mecânica no caso de proximidade de interferências 

cadastradas ou detectadas. Serão utilizados utensílios manuais de corte e remoção para a 
borda da vala, quando se julgar necessário. A CONSTRUTORA deverá atentar para 
situações de instabilidade dos taludes e solicitar a FISCALIZAÇÃO autorização para 
execução de escoramentos. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do 
terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

Antes de iniciar a escavação, a CONSTRUTORA fará a pesquisa de interferência do 
local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na 
zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O greide 
da linha deverá ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento mínimo admitido 
acima da geratriz superior dos tubos em áreas urbanizadas será de 0,80 m. 

A largura das escavações será D + 0,40 m, sendo a largura mínima 0,50 m. 
A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao assentamento 

estiverem depositados no local. 
Se a escavação interferir com galerias, tubulações ou outras instalações existentes, 

a CONSTRUTORA executará o escoramento e sustentação das mesmas. 
Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados 

para utilização no aterro, serão, em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior 
aproveitamento, numa distância não inferior à profundidade da vala e, sempre que possível, 
de um único lado, deixando o outro lado livre para trânsito e manobras. 

No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão distribuídos 
em montes separados. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço. 
 

3.1.7. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL 

 
Qualquer tipo de escavação poderá ser executada manual ou mecanicamente, 

mediante aprovação pelo engenheiro responsável do método, proposto pela contratada. Se 
autorizada a escavação mecânica, todos os danos causados à propriedade, bem como 
levantamento e reposição de pavimentos além das larguras especificadas, serão da 
responsabilidade da contratada. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser 
adequados aos tipos e profundidades de escavação. Na falta destes, a fiscalização poderá 
permitir o uso de outro tipo de equipamento.  

Esta liberalidade não justificará atrasos no cronograma da obra. Além disso, no caso 
de escavação de vala, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se atingir a 
profundidade desejada, oriunda de utilização de equipamento inadequado, não será 
remunerada. Desta forma, os serviços serão considerados como se fossem executados de 
maneira normal e de acordo com as larguras especificadas. 

As valas deverão ser escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitado o 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

alinhamento e as cotas indicadas em projetos. Tanto para a distribuição de água como para 
a coleta de esgotos, as valas abertas com dimensões inferiores às definidas serão medidas 
pelas dimensões reais executadas. No caso de excesso nas dimensões definidas, estas 
somente serão medidas, se justificadas pela contratada e aprovadas formalmente pela 
fiscalização através de registro no BDO, recomendando-se a anexação, ao processo de 
medição, de documentos comprobatórios, tais como: laudos, fotos e outros.  

Quanto à extensão máxima de abertura de valas, devem-se considerar as condições 
locais de trabalho, o trânsito, o tempo necessário à progressão contínua das obras e a 
necessidade de serviços preliminares. Qualquer excesso de escavação ou depressão do 
fundo da vala, proveniente de erro na escavação, deverá ser preenchido com areia, pó-de-
pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela FISCALIZAÇÃO e sem ônus para. 

 As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, preferencialmente, 
principalmente nos locais de grande movimento, travessias de ruas e acessos, de modo a 
garantir condições de segurança ao tráfego de veículos e pedestres. Em casos extremos, 
quando as valas ficarem abertas por mais de um dia, deverão ser feitos passadiços 
provisórios nos acessos de veículos e pedestres. Neste caso, toda a extensão da vala deverá 
ser convenientemente sinalizada e protegida. Todos os serviços de escavação não em valas 
deverão obedecer, rigorosamente, às cotas e perfis previstos no projeto. Nas cavas a serem 
executadas, admitir-se-á um acréscimo de até um metro para cada lado, ou no raio, sobre 
as dimensões projetadas como espaço liberado para área de serviço.  

Em solos turfosos e/ou sem suporte, as escavações deverão ser feitas até que se 
atinjam um solo de boa qualidade. Nestes casos as cotas definidas nos projetos serão 
obtidas através de reaterro com material importado. Caso necessário, serão feitos 
esgotamentos ou drenagens de modo a garantir a estabilidade do solo. 

As valas só poderão ser reaterradas depois que o assentamento da tubulação for 
aprovado pela fiscalização. O recobrimento deverá ser feito alternadamente de ambos os 
lados do tubo, evitando-se o deslocamento do mesmo e danos nas juntas. O material a ser 
utilizado no reaterro, até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, não deverá conter pedras, 
detritos vegetais ou outros materiais que possam afetar os tubos quando sobre eles for 
lançado, bem como deverá ser de textura homogênea.  

Quando o material escavado for inconveniente ao reaterro, a critério da fiscalização, 
deverá ser substituído por material de boa qualidade. No caso de áreas onde houver 
necessidade de aterros, o solo a ser utilizado deverá vir, preferencialmente, de áreas 
próximas de corte; materiais orgânicos ou contaminados com restos orgânicos (raízes, 
folhas, etc.) ou entulhos de qualquer tipo (resto de demolições, matacões, madeira, etc.) não 
são aceitáveis devido ao baixo suporte, alta compressibilidade, volume, deterioração, etc. 

O material de aterro na origem deve ter características previamente estudadas 
visando conhecimento do tipo de solo, quantidade disponível, homogeneidade, capeamento 
a ser descartado, compactação, umidade, suporte, expansibilidade e compressibilidade, 
entre outras. O aterro/reaterro de cavas refere-se à reposição dos materiais escavados a 
mais, para permitir a construção de obras enterradas ou semi-enterradas, tais como 
reservatórios, estações de tratamento, fundações, etc. 

No caso de reservatório e estações de tratamento, sempre que possível, o reaterro 
deverá ser executado após o teste das estruturas com enchimento de água até o nível 
máximo de operação. Somente serão permitidos aterros junto a estruturas de concreto 
quando a idade das mesmas for igual ou superior a 28 dias. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

3.1.8. CARGA E DESCARGA DE SOLO 
 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para nivelamento 
ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser precedida de 
projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os taludes das 
frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los estáveis, bem como 
as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a superfície de 
escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações suficientes para 
assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de exploração deverá ser 
submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

3.1.9. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Tendo em vista que as medições correspondem à escavação, carga e transporte 

dos materiais já foram devidamente focalizadas quando da abordagem da execução dos 
cortes e dos empréstimos, a medição dos aterros comporta, estritamente, a quantificação da 
compactação, a qual envolve várias operações a saber: a descarga e o espalhamento do 
material em camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação 
propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.10. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc, deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição 
A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) de 

material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 
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3.1.11. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- ÁGUA 

- DN 50 mm 
 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos serão 
assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da tubulação 
serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado do 

assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os defeituosos sejam 
rejeitados. 

 
 

3.1.12. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- ÁGUA 
- DN 75 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos serão 
assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da tubulação 
serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado. 
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3.1.13. EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM, ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE 
PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO MAT. - 
DMT=20KM 

 
Em locais onde o fundo da vala apresente pedras ou formações rochosas deve-se 

promover uma escavação adicional de 0,15 a 0,20 m, cobrir o fundo da vala com uma 
camada de terra isenta de pedras e entulhos, ou, alternativamente, uma escavação adicional 
de 0,10 m para formar um berço de areia desta espessura. Esta camada de terra ou de areia 
deve ser devidamente compactada;  

Quando o fundo da vala for constituído de material sem condições mínimas de 
suporte para o assentamento da tubulação, deve-se executar o assentamento conforme 
recomendações de projeto e na inexistência destas recomendações utilizar uma base de 
brita (cascalho) ou concreto. A tubulação sobre tais bases deve ser assentada sobre colchão 
de areia de 0,10 m ou material escolhido de 0,15 a 0,20 m;  

O fundo da vala deve ser uniforme, devendo-se evitar os calos e ressaltos. Para 
tanto, se necessário, deve ser regularizado utilizando-se areia ou outro material adequado. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.14. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 

 
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada para o 

transporte de equipamentos, materiais e outros até a localidade da obra. 
Critério de medição 
 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) de 

material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.15. BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, 

ESCORAMENTO E DESFORMA 
 
Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples ou armado utilizados nas 

redes de distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de mudanças de 
diâmetro, nas instalações de aparelhos, peças especiais e conexões com juntas elásticas, 
nos terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com objetivo de 
absorver os esforços resultantes da pressão exercida pela água nos mesmos. 

Na ancoragem de conexões com juntas elásticas deverão ser utilizados blocos 
convenientemente dimensionados para resistir aos esforços longitudinais ou transversais da 
tubulação que não são absorvidos pela junta. 

As válvulas de bloqueio de fluxo e demais aparelhos deverão ser ancorados no 
sentido do seu peso próprio e dos possíveis esforços longitudinais ou transversais, sendo 
que a tubulação de PVC rígido interligada a estase às peças de ligação deverá trabalhar 
livre desses esforços. 

O dimensionamento desses elementos exige cálculos específicos para a 
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determinação das suas características e dimensões, em função do diâmetro da tubulação, 
da pressão exercida pela água, da natureza do material dos tubos e da resistência do solo. 

As localizações dos blocos, bem como sua dimensões e o tipo de concreto serão 
definidos em projeto e /ou pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar o cálculo estrutural dos 
blocos. 

EXECUÇÃO: 
- Em um período não inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo, 

conexão ou aparelho que ficarão em contato com o concreto do bloco, deverão ser 
revestidas com pintura asfáltica seguida de uma camada de areai fina para melhorar a 
aderência. 

- Posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, será feito seu escoramento, 
visando garantir sua mobilidade quando da execução do bloco. 

- Em seguida, deve ser feita a montagem das formas e da armação de aço (quando 
necessário) do bloco. 

- Por fim, deve ser executada a concretagem do conjunto. 
- Tomando-se o devido cuidado para que as juntas do tubo, conexão ou aparelho se 

mantenham visíveis, possibilitando a verificação da estanqueidade do sistema, quando da 
realização dos ensaios convencionais, e a posterior manutenção da rede. 

- Na desmontagem das formas, deverão ser evitados golpes violentos nos blocos, 
pra que não haja perda de aderência entre o concreto e a peça imobilizada. 

- Concluída a desforma, deverá ser verificado se as juntas do tubo, conexão ou 
parelho estão realmente visíveis e desimpedidas. 

- Ancoragem de registros. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.16. EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1 A/2A/2 C, C/ 
ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,5 M3/H X 1/2"", ASSENT. DE 
CAVALETE E ASSENT. DE CX. CPH (EMBUTIDA EM MURETA), S/ 
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO E PASSEIO E S/ 
FORNEC. DE CX., MAT. HIDRAUL. E HID 

 
A Ligação da execução predial consiste em um conjunto de tubos, peças, conexões 

e equipamentos que interliga a rede pública à instalação predial do usuário. As ligações 
prediais somente serão executadas após serem liberadas pela fiscalização. 

Uma ligação predial é composta de: 
 a) Tomada de água:- Ponto de conexão do ramal com a rede de distribuição de 

água, que será executada com colar de tomada de PP, PVC, FºFº, com ferrule ou ainda com 
"T" associado à luva de correr;  

b) Ramal predial:- Tubulação compreendida entre a tomada de água na rede de 
distribuição e o cavalete ou caixa subterrânea que será executada preferencialmente em 
PEAD, podendo ser feita também com material de PVC;  

c) Cavalete ou caixa subterrânea:- Elementos destinados a receber a instalação do 
medidor de volume consumido, hidrômetro. A utilização de uma ou outra solução é 
decorrente do interesse do cliente ou da melhor disposição do hidrômetro para as leituras 
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mensais. Além das partes componentes deve-se observar, na ligação predial, o 
recobrimento mínimo do ramal e a localização do cavalete/caixa em relação às divisas do 
imóvel. 

Os materiais hidráulicos de uma ligação de água podem ser fornecidos pela 
CONTRATADA. Todos os materiais deverão seguir as normas da ABNT e outras exigidas 
pela área de Controle da Qualidade de Materiais. 

As ligações serão sempre executadas na rede de distribuição, a qual deverá estar 
em carga e, no caso de redes novas, somente após a realização dos testes e da autorização 
da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.17. ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO, EM LIGAÇÃO PREDIAL 
EXISTENTE NÃO MEDIDA,  COM DN 1/2"", EM CAIXA IMPLANTADA EM 
PAREDE, MURO OU MURETA, SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL 
HIDRÁULICO E HIDRÔMETRO 

 
Procedimento a serem executados: 
1) Preparar o muro ou construir uma mureta para instalar a caixa padrão.  
2) Instalar a caixa, na altura e largura definidas em projeto. A mesma deverá ser 

instalada prumada, nivelada, faceando a divisa frontal do imóvel, ou seja, ficar em frente à 
rua, e deve ficar com a base inferior a uma altura mínima de 70 cm e máxima de 100 cm em 
relação ao piso acabado da calçada. 

3) Instalar o tubo camisa de PVC na abertura da base da caixa e embutido na 
alvenaria de acordo com sua necessidade. 

4) Instalar a curva de 90º raio longo de PVC no tubo camisa, seguindo a 
profundidade descrita no esquema de instalação. A curva deve ficar entre 30 e 40 cm abaixo 
do piso acabado da calçada. 

5) É obrigatória a colocação de um registro de latão, no diâmetro definido em 
projeto. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.18. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MURETA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO ARMADO PARA HIDRÔMETRO EM CAVALETE 

 
Este item é largamente utilizado durante a execução da ligação de água tratada para 

imóveis residenciais, comerciais e diversos, quando não houver condições para instalação 
dos padrões nas variáveis: cavalete aéreo ou nicho parede frontal. 

Atualmente as muretas para instalação do hidrômetro, são construídas em alvenaria 
utilizando-se de argamassa para assentamento dos tijolos, reboco e chumbamento dos 
tubos em ferro galvanizado, instalados horizontalmente. Os tubos de ferro galvanizado são 
de entrada para o hidrômetro, interligado na rede de distribuição localizada na rua ou no 
passeio, de saída do hidrômetro para interligação na instalação interna do imóvel residencial, 
empresa, entre outros.  

Para o sistema de drenagem, faz-se um furo no solo, coloca-se uma camada de 10 
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cm de brita no fundo (lastro) da caixa. Um caixilho retangular fixado na parte superior das 
paredes em alvenaria da caixa acondiciona uma tampa em chapa antiderrapante, sem 
dobradiças e não articulável. 

EXECUÇÃO: 
-Chumbar a base de concreto maciço ao chão 
- Acoplar o pé, o corpo e o topo da mureta 
- Encaixar a caixa plástica no topo da mureta. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
4.1. FUSTE DE RESERVATORIO ELEVADO DE 20 M3 H=9,00M - RESERVATÓRIO 

DE FIBRA DE VIDRO 
4.1.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas as 
áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre um 
ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõem 
esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos 
fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

4.1.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das características 

do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a 
ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou 
rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

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

4.1.3. REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO 
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PROVENIENTE DAS ESCAVACOES 
 
 
O reaterro de valas é uma atividade de terraplenagem que consiste no 

preenchimento de escavações utilizando o próprio material escavado. O serviço é habitual 
em obras de instalações subterrâneas, como redes de saneamento básico, elétricas, 
telefônicas e de gás. 

Quando a escavação da vala é feita em vias urbanas, onde o tráfego é intenso, 
torna-se imprescindível a compactação do reaterro, de forma que o solo adquira o mesmo 
nível de densidade que apresentava antes da interferência. 

Caso esse cuidado não seja tomado, o solo ao redor da vala vai sofrer um alívio de 
tensões que desloca partículas. Consequentemente, a camada acima sofre um 
afundamento. 

Dependendo da situação do solo e das características das instalações que serão 
enterradas na vala, pode ser inviável reutilizar o material escavado na própria obra, o que 
demanda o uso de material de preenchimento proveniente de outros locais, com origem 
controlada. 

O cálculo de alívio de tensões precisa considerar a coesão do solo e o nível do lençol 
freático. Dependendo dos parâmetros, a vala pode exercer influência no solo em extensões 
de até cinco vezes referente a profundidade escavada. 

Nem todo o material escavado pode ser utilizado para recompor as valas, o que 
requer especificação no projeto quando for necessário usar solo de outros lugares. O 
material escavado poderá ser reutilizado para o reaterro se não estiver muito saturado e nem 
contiver resíduos de construção. 

EXECUÇÃO: 
As obras de escavação devem ser feitas com sistemas de escoras para garantir a 

segurança do projeto e dos trabalhadores. Isso porque as forças oriundas do alívio de tensão 
desagregam as paredes da vala e causam desmoronamentos. 

A especificação das escoras deve ser feita de acordo com as necessidades do 
projeto, considerando sobretudo as cargas do solo. As escoras devem ser instaladas na vala 
acompanhando o avanço da escavação. O mesmo vale para o reaterro, quando são 
retiradas progressivamente à compactação das camadas. 

Outro cuidado que deve ser considerado é a segurança no entorno da vala. Além de 
placas e sinalizações, é importante a instalação de barreiras físicas, como cavaletes e 
tapumes, para evitar a queda de pessoas e veículos. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.4. CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150Kg/m3, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
Toda e qualquer alteração de componentes do concreto ou alteração de metodologia 

executivas previamente definidas ou acordadas, que possam direta ou indiretamente afetar 
as solicitações, o comportamento ou o desempenho das estruturas, quer seja no plano 
provisório, quer seja no plano definitivo, deve ter o aval da FISCALIZAÇÃO para ser 
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efetivada. 
EXECUÇÃO: 
a) os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são da 

responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na obra ou utilizar 
serviço de laboratório idôneo; 

 b) a FISCALIZAÇÃO deve ter pleno acesso para utilização do laboratório montado 
na obra;  

c) sempre que o concreto for misturado na obra, a contratada deve dispor de central 
de concreto, preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos componentes. As 
balanças devem ser aferidas sistematicamente a cada 30 dias ou, após cada lote produzido 
de 5000 m³. Em qualquer situação a tolerância das medidas efetuadas não deve superar 2% 
da massa real;  

d) a dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar 
todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência; 

 e) para concretos de estruturas destinadas a drenagem, em contato com água 
corrente, inexistindo recomendação específica de projeto, é exigido o consumo mínimo de 
cimento de 300 kg/m³. 

 f) o tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 
oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do 
concreto recém preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com 
cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material; 

 g) a FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 
inadequado e passível de provocar segregação; 

 h) as retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas de 
concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 
impermeabilidade; 

 i) por junta tratada entende-se a remoção da película superficial de nata, remoção 
de excessos e elementos estranhos; o processo de limpeza deve ser aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO;  

j) o concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, 
através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados 
especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover 
adensamento antes do lançamento da camada seguinte; 

 k) concretagens sucessivas com intervalo inferior a 30 minutos são consideradas 
concretagens contínuas; 

 l) em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 m. 
No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar 
através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da operação; 

 m) cuidados complementares: - concretos com suspeita de terem iniciado pega 
antes do lançamento devem ser recusados;  

- evitar evaporação precoce, controle da cura, mantendo úmida a superfície exposta 
com sacos de estopa molhados ou utilização de geradores de neblina. O tempo de cura é 
função do tipo de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo, médio mínimo de 3 
dias nas condições usuais; 

 - pode ser empregada cura química com aval da FISCALIZAÇÃO; 
 - devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se afastar 
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do intervalo 10° - 40°. Estas situações exigem procedimentos específicos com apoio ensaios 
de laboratório; 

 - não deve ser iniciado o desempenamento antes do início de pega. 
 
 n) adensamento: 
 - o adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação 

de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos; 
 - os vibradores de imersão devem trabalhar na posição vertical, exigindo-se 

frequências superiores a 8.000 Hz. A frequência do equipamento deve ser aferida 
sistematicamente;  

- o tempo de vibração não pode ser demasiado de modo a provocar segregação. O 
controle deve ser visual no início de exsudação da nata; 

- é permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego 
de vibradores de imersão nos pontos críticos das formas, onde possam existir reentrâncias 
de qualquer tipo. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 
 

4.1.5. CONCRETO FCK=20MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais centrais 

de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas para 
atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar cumprimento 
dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em termos de concreto 
lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ambos entretanto, 
ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de concreto 
dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em caminhões 
betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou apiloamento 

– ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o aparecimento 
de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 

diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na hidratação 
do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do concreto 
é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do concreto. Além, 
é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas nas estruturas de 
edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química que 
forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis pelas 
boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil retém 
a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede progressivamente a 
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água necessária à cura do concreto. 
A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 

superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por sete 
dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima 
de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de cimentos 
comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de superfície, 
como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a resistência à 
compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.7. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais centrais 

de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas para 
atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar cumprimento 
dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em termos de concreto 
lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ambos entretanto, 
ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de concreto 
dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em caminhões 
betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou apiloamento 

– ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 
– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o aparecimento 
de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 

diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na hidratação 
do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do concreto 
é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do concreto. Além, 
é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas nas estruturas de 
edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química que 
forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis pelas 
boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil retém 
a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede progressivamente a 
água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 
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A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por sete 
dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima 
de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de cimentos 
comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de superfície, 
como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a resistência à 
compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
4.1.8. AÇO CA-50 
4.1.9. AÇO CA-60 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50/CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser inspecionados 
e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado. 

Os fustes devem possuir as dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de aço, 
os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto básico 
estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento e 
demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

4.1.10. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

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

4.1.11. FORMA PARA PILAR (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
Os pilares em concreto armado (preparo e lançamento) com segundo projeto, com 

forma em chapa de madeira compensada resinada, com aproveitamento de 3 vezes, com 
betoneira, conforme projeto estrutural. As vigas em concreto armado, com armação CA 50, 
de acordo com projeto estrutural. 

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

4.1.12. FORMA PARA VIGAS (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
Nos locais indicados em projeto estrutural serão executadas as vigas em concreto 

armado (preparo e lançamento) com fck definido pelo engenheiro responsável, com forma 
de tabua, com aproveitamento 3 vezes, com betoneira. 

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

4.1.13. CIMBRAMENTO PARA LAJE E VIGAS EM EDIFICACOES 
CONVENCIONAIS 

 
Os materiais devem obedecer os requisitos da NBR 14931(1). Os escoramentos 

podem ser metálicos, de madeira ou mistos. A seleção do tipo fica a critério da contratada, 
desde que não especificado no projeto, e deve ser de conhecimento da fiscalização. Quando 
for executado em madeira dura, não é admitido o emprego de pontaletes com diâmetro ou 
lado da seção transversal inferior a 50 mm, e 70 mm quando empregada madeira mole. 
Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para exploração. 

EXECUÇÃO: 
O terreno de apoio deve ser cuidadosamente analisado, deve possuir condições de 

suporte adequadas, capaz de não promover recalques diferenciais que prejudiquem a 
estabilidade e a estética da peça a concretar. A regularização do terreno faz parte destes 
serviços. Os escoramentos devem ser suficientemente bem fixados, encunhados, 
contraventados e apoiados, a fim de evitar deslocamentos ou desabamentos por choques 
ou recalques. Caso haja necessidade de se executar lastro de concreto ou estaqueamento, 
estes serviços são considerados em separado e devem ser analisados e aprovados pela 
fiscalização. Devem ser tomados cuidados especiais com relação às fundações dos cimbres, 
rasas ou profundas, no sentido de evitar recalques ou qualquer outro tipo de defeito nas 
estruturas. É fundamental a garantia de estabilidade, resistência e rigidez, do conjunto de 
elementos estruturais que constituem o cimbramento: montantes, travamentos, dispositivos 
vinculares, passadiços operacionais para trânsito e transporte de materiais além de acessos 
em geral. O cimbramento deve ter sua capacidade portante e funcional garantida, 
tecnicamente, através de projeto, que deve ser anexado aos documentos de projeto para 
arquivo. 

A fiscalização deve ter conhecimento do projeto de cimbramento apresentado e, na 
hipótese de existirem suspeitas quanto à sua eficácia, deve submetê-lo ao projetista para 
análise. O cimbramento deve ser projetado de modo a não sofrer deformações prejudiciais 
ao formato da estrutura, causar esforços não previstos no concreto, quando submetido à 
ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar 
durante a execução da estrutura de concreto. No projeto do cimbramento devem ser 
consideradas a deformação e flambagem dos materiais e as vibrações a que o escoramento 
está sujeito. O projeto deve demonstrar e garantir a estabilidade e eficiência do cimbramento 
através de justificativas técnicas inequívocas. Os cimbramentos incluem as plataformas para 
acesso, escadas, elementos para transporte de materiais e passadiços operacionais. 

 O projeto de cimbramento deve contemplar dispositivos de segurança confortáveis 
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e eficazes para proteção do pessoal de obra. Interferências com vias de tráfego condicionam 
o projeto do cimbramento à necessidade de prover gabaritos seguros e calhas convenientes. 
Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser contraventados. Nos casos 
normais os prazos mínimos para remoção das formas e escoramentos são os seguintes: - 
faces laterais das formas: 1 dia; - faces inferiores, desde que hajam pontaletes bem 
encunhados e espaçados a cada 2 m: 14 dias; - faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 
Não havendo disponibilidade de resultados dos ensaios de resistência do concreto, o prazo 
para a sua remoção é de no mínimo 21 dias.  

A diminuição do prazo normal mínimo indicado, só pode ser realizada mediante 
prévia autorização da fiscalização, levando em consideração as especificações do projeto 
quanto ao módulo de elasticidade, resistência à compressão axial e retração do concreto. A 
remoção do escoramento deve ser iniciada pelo seu afrouxamento, através da retirada das 
cunhas de madeira, evitando-se choques ou impactos violentos na peça de concreto e, salvo 
indicação em contrário, de modo a haver aumento gradativo do vão, ou seja, do meio do vão 
em direção aos apoios e da extremidade dos balanços para os apoios. Nos casos específicos 
indicados no projeto do cimbramento, a remoção do escoramento deve ser processada 
rigorosamente conforme o estabelecido. O material resultante da remoção do escoramento, 
não sendo reaproveitado, deve ser removido das proximidades da obra, de forma a preservar 
as condições ambientais e não ser conduzido a cursos d’água. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.14. ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 

 
A escada marinheiro é fabricada em perfis metálicos atendendo especificações de 

construção estabelecidas na Recomendação Técnica de Procedimentos (RTP) com base na 
NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Pode ser 
fabricada atendendo as mais variadas formas de fixação e acessos em função da construção 
de uma estrutura metálica ou de alvenaria. É construída considerando a melhor ergonomia 
para o usuário. 

A partir de 2 metros do início da escada, a continuidade da escada é provida de uma 
gaiola de proteção que, ao término da escada, se prolonga por 1,5 metros permitindo a saída 
de seu interior de forma segura. Em seus 2 metros iniciais, conta com uma porta de aço com 
abertura lateral impedindo o acesso aos degraus da escada e ao interior da gaiola 
impossibilitando que pessoas não autorizadas acessem o seu interior. 

Se a escada tiver altura superior a 9 metros, a cada intervalo de 9 metros são 
consideradas plataformas para parada de descanso do usuário conforme orientação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.1.15. GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 
3/16" 

 
O Guarda-Corpo deve avançar pelo menos até 1,10 metros acima do último 

patamar. Para evitar o uso da escada marinheiro por pessoa não autorizada, pode-se dotar 
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a escada com uma porta. Essa porta é do tipo "inteligente" e é instalada na altura do 60 
degrau na forma de um trecho da escada contendo os degraus de número 4 e 5. Assim, 
quando a porta estiver fechada e com o cadeado instalado, a escada marinheiro ficará sem 
os degraus 4 e 5, dificultando a subida que terá 90 cm ente os degraus 3 e 6. Abrindo-se o 
cadeado, a porta se abre e abaixada irá formar os degraus 4 e 5. Os degraus adicionais 4.a 
e 5.a reduzem o espaço entre degraus para 15 cm para impedir a passagem quando a porta 
estiver fechada (este método pode ser alterado desde que não comprometa a restrição da 
escada). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.2. FUNDAÇÃO 
 

4.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 
 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das características 

do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) e do volume a 
ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou 
rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

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

4.2.2. REATEERO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e bom 
acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões mostradas 
nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas e 
material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 
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O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo especificações 
específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar isento de pedras, 
rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do reaterro deverá estar 
isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no mínimo 
a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da geratriz 
superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual nível 
em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do tubo. O 
reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz superior, deverá 
ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter um 
teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma de 
camalhão. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
 
 

4.2.3. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

4.2.6. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 
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A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais centrais 
de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas para 
atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar cumprimento 
dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em termos de concreto 
lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ambos entretanto, 
ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de concreto 
dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em caminhões 
betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou apiloamento 

– ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o aparecimento 
de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
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diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na hidratação 
do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do concreto 
é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do concreto. Além, 
é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas nas estruturas de 
edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química que 
forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis pelas 
boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil retém 
a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede progressivamente a 
água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por sete 
dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima 
de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de cimentos 
comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de superfície, 
como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a resistência à 
compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
5.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

 
5.1.7. ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, 

CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS 
 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

5.1.7.1. MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E 
ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIAMETROS DE 50 A 250MM 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 

ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos serão 
assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da tubulação 
serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

5.1.7.2. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F°F° DÚCTIL OU AÇO 
CARBONO, PARA DN ATE 300MM 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº dúctil 
ou aço carbono.  

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

5.1.7.3. MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES 
DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO 
 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro material, 
oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

 
Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de serviço 

executado. 
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5.1.8. CONCRETO CONVENCIONAL - LAJE 
5.1.8.1. CONCRETO FCK=25MPa, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais centrais 

de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas para 
atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar cumprimento 
dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em termos de concreto 
lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, devendo ambos entretanto, 
ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou apiloamento 

– ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o aparecimento 
de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados. 

A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 

diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na hidratação 
do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa umidade do ar. 
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Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do concreto 
é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do concreto. Além, 
é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas nas estruturas de 
edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química que 
forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis pelas 
boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil retém 
a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede progressivamente a 
água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por sete 
dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar acima 
de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de cimentos 
comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de superfície, 
como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a resistência à 
compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
5.1.8.2. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 
 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 

 
5.1.8.4. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 

 
A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

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

5.1.9. EDIFICAÇÕES 
5.1.9.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.9.4. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço e espessura definidos pelo 
engenheiro responsável, com preparo manual. 
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As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

 
5.1.9.5. MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de argamassa, 
e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.9.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
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- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
 
 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

5.1.9.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de polivinila) 

emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem será de ½ 
hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final para 
ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O rendimento por 
demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de aplicação podem 
ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e ferramentas, imediatamente 
após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, recomendado pelo fabricante. Os 
pigmentos poderão ser empregados até o máximo de uma bisnaga de 112cm³ para um galão 
de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com detergente 
à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão rigorosamente 
agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 

cobrindo toda a superfície. 
-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.9.8. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

 EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação;  
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 
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-  Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.  
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.9.9. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
Tinta látex acrílica na cor definida em projeto – tinta à base de dispersão aquosa de 

acetato de polivinila.  
EXECUÇÃO: 
A superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar 
duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 
aplicações. Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como acrílica, 
uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor de 
demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível 
de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.9.10. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O lastro 
só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda colocadas 
às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

5.1.9.11. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de todas 

as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

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

5.1.10. CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDRÔMETRO / 
REGISTRO DE MANOBRA PARA S.A.A.'s 

5.1.10.1. CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABECOTE EM ALVEN. DE 
TIJOLO MACICO, P/LINHA C/DN<=50mm, S/FORNEC. MAT. 
HIDRAULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 
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As caixas de para registro de manobra deverão ser instaladas nas quantidades e 

locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações das 
generalidades estabelecidas pelo engenheiro responsável pela obra. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas para registro de manobra de 
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e 
Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
5.1.11. OUTROS SERVIÇOS 
5.1.11.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", 

COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

 
5.1.13. INSTALAÇOES MECANICAS 
5.1.13.3. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 

EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV 
 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da elevatória 

disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque fornecidos com os 
conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos girantes do motor e 
bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade. 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma listagem 
de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento e que 
compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4– Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e recomendações 

necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica “grouthing”; 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

1.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 
1.1.1. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC 
1.1.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E ACESSORIOS 

1.1.1.1.1. ADAPTADOR PVC PBA PONTA E ROSCA JE 
1.1.1.1.1.1. AD PVC PBA PR JE DN 75 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.2. CURVA 45o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.2.1. C45° PVC PBA PB JE DN 75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.3. CURVA 90o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.3.1. C90° PVC PBA PB JE DN   75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2. PECAS E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL PRETO, CONFORME 
NORMA ABNT NBR-6943, ACABAMENTO GALVANIZADO NORMA 
ABNT NBR-6323, ROSCA BSP NORMA ABNT NBR-6414 

1.1.2.1. CONEXOES DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE DE 
PRESSAO ATE 26 kgf/cm2 (BSP)E ACESSORIOS 

1.1.2.1.1. CURVA MACHO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.1.1. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 

1.1.2.1.2. CURVA 45o MACHO-FEMEA FoMa C/ ROSCA BSP 
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1.1.2.1.2.1. C45° M / F FoMa BSP DN 3' 2,010 kg 
1.1.2.1.3. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 

1.1.2.1.3.1. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
 
Utilizada para efetuar um desvio longo em 90 graus nas tubulações, conectando 

uma rosca macho à uma fêmea.   
Pode ser usada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicaçõs hidráulicas em 

geral. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.4. LUVA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 
LONGITUDINAL EXTERNA 

1.1.2.1.4.1. L RD FoMa BSP DN 3' X 2' 0,90 kg 
1.1.2.1.5. BUCHA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 

1.1.2.1.5.1. B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,104 kg 
1.1.2.1.6. ADAPTADOR FoMa C/ ROSCA BSP P/ CAIXA D'AGUA DE 

CONCRETO 
1.1.2.1.6.1. LUVA FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 

LONGITUDINAL EXTERNA 
1.1.2.1.3.1.1.    L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 

 
Bucha de redução é utilizada para alterar o diâmetro de um eletroduto em um dado 

percurso, ou seja, precisa-se reduzir um tubo de 1 ½” para 1” por exemplo, então utiliza-se 
uma bucha de redução. 

Luva utilizada para "emendar" um eletroduto, ou seja, considerando-se que você 
precisa instalar 12 metros de eletroduto e cada peça de eletroduto é fornecida em barras 
de 3metros, então utiliza-se uma luva na extremidade para fazer a emenda (ou melhor dar 
continuidade ao duto). 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

 

1.1.2.3.2.    NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2..1.3.2.1.  NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg 
1.1.2.1.3.2.2.  NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
1.1.2.1.3.2.3.  NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
Conexão cilíndrica, ou cilindro-cônica, com roscas externas em ambas as 

extremidades e colocada entre dois tubos, ou entre um tubo e uma válvula ou outro 
acessório. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.7. UNIAO C/ ASSENTO PLANO DE FERRO FoMa C/ ROSCA BSP 
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1.1.2.1.7.1. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 3"" 
0,000 kg 

 
A União de Assento é fabricada em ferro maleável e possui padrão de rosca BSP, 

de acordo com a norma NBR 6943. A linha de conexões galvanizadas é ideal para redes 
hidráulicas de combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.2.1.8. MATERIAIS NÃO CODIFICADOS 

1.1.2.1.8.1. TUBO AÇO DE AÇO GALVANIZADO Sch40 3"   11,28 
kg/m 

 
Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são 

empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, 
conduções de diversos fluídos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.3. VALVULAS DE BRONZE E ACESSORIOS 
1.1.3.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ ROSCAS 

1.1.3.1.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL COM VEDACAO 
CONICA DE BRONZE OU DISCO DE TEFLON, CORPO EM BRONZE 
FUNDIDO ASTM B-62, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-14, SERIE 
PESADA DE BRONZE C/ROSCAS CLASSE 150 

1.1.3.1.1.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 
150 DN 3' 5,700 kg 

 
A válvula de retenção é um dispositivo mecânico que somente permite um fluido a 

escoar em uma direção. Elas trabalham automaticamente e a maioria não precisa da ajuda 
de um operador ou algum atuador eletrônico de controle. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.3.2. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 

1.1.3.2.1. REGISTRO MACHO PASSANTE-BRONZE-CL 125 DN 3"" 
 
Os registros são componentes empregados nas instalações de água fria e quente 

dos sistemas hidráulicos prediais e são divididos em três tipos: de gaveta, pressão e 
esfera. São fabricados em ligas metálicas por processo de fundição ou estamparia e são 
bastante utilizados nas instalações com tubos metálicos de aço galvanizado, cobre e PVC 
[policloreto de vinila]. 

 Há também os de materiais plásticos, como o PPR [polipropileno reticulado], 
utilizados quando o sistema todo é feito desse material. As principais características dos 
registros hidráulicos a serem observadas são: diâmetro, que deve ser equivalente ao 
diâmetro da tubulação; temperatura de utilização (água fria e/ ou quente); tipo de 
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acoplamento (roscável ou soldável); e tipo de instalação, que pode ser bruta ou com 
acabamento, que dependem da instalação ser aparente ou embutida e constam das 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.3.2.2. VALVULA DE AGULHA MOD.AM-45 C/ ROSCA BSP BRONZE 

1/2" 
 
Válvula Agulha é um tipo de válvula usada quando se deseja um fino controle do 

fluxo. As válvulas agulha recebem este nome porque são projetadas com agulha de metal, 
na maioria das vezes, produzidos de aço inoxidável, bronze ou outras ligas de aço. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.4. MATERIAIS ELETRICOS 
1.1.4.1. ARRUELA 

1.1.4.1.1. ARRUELA LISA, GALV., 3/4"" 
 
Arruela lisa é um componente fabricado em liga de titânio e tem o formato de uma 

arruela normal, possui furo central para alojamento do parafuso para fixação de ligamento. 
Utilizada para evitar que o parafuso penetre dentro do córtex próximo, e além de distribuir 
igualmente o aperto, a arruela lisa tem, também, a função de melhorar os aspectos do 
conjunto.  

Por não ter elemento de trava, a arruela lisa é utilizada em órgãos de máquinas que 
sofrem pequenas vibrações. Diversas empresas de diversos segmentos, como: energia, 
transportes, plataformas continentais, mineração e exploração de pedreiras, edificação e 
construção de pontes, fabricação e processamento, construção naval, silvicultura e 
agricultura, veículos pesados e setor militar utilizam a arruela lisa como instrumento de 

fixação em suas máquinas e seus equipamentos. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.2. BASE 
1.1.4.2.1. BASE P/ RELE FOTOELETRICO 

 
O Relé Fotoelétrico e a Base para Relé Foxlux proporcionam segurança e economia 

para iluminação industrial, pública, comercial e residencial.  Possuem base com fio de 
diâmetro de 1,50mm² e 25cm de comprimento. Estão disponíveis nas opções 127 V, 220 V 
e Bivolt. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.3. CABECOTE 
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1.1.4.3.1. CABECOTE DE ALUMINIO, d = 1 1/2"" 
 
Utilizado como protetor de eletrodutos, substitui bengalas curvas proporcionando 

economia de cabos. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.4. CABO 
1.1.4.4.1. CABO DE COBRE NU - 10 MM2 
1.1.4.4.2. CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 

6mm2 
 
Os cabos sem revestimento são compostos apenas pelo material condutor, por isso, 

são instalados em locais que a falta de revestimento não representa perigo para os 

indivíduos e equipamentos. O cabo de cobre nu é constituído de cobre eletrolítico de têmpera 

dura ou meio dura, sem revestimento.  
É utilizado em instalações aéreas e sistemas elétricos de subsolo, também 

conhecidos como sistemas de aterramento, e também é utilizado por empresas de 
transmissão de energia e em instalações elétricas industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.5. CONDULETE 
1.1.4.5.1. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.2. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.3. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ UMA 

ENTRADA (E), 3/4"" 
 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.6. CURVA 
1.1.4.6.1. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"" 
1.1.4.6.2. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1 1/2"" 
1.1.4.6.3. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1"" 

 

As curvas para eletrodutos são tubos que carregam a fiação de uma instalação 
elétrica e têm como função proteger os condutores contra corrosões e ações mecânicas, 
evitar curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam como 
condutores de proteção. 

Critério de medição 

http://geofoco.com.br/produto/eletroduto
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A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.7. ELETRODUTO 
1.1.4.7.1. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 3/4"" 
1.1.4.7.2. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" 
1.1.4.7.3. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 1/2"" 

 
Os eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são aqueles tubos que ficam 

dentro das paredes, lajes e pisos, e tem como principal função proteger a fiação elétrica 
contra fatores externos que podem danificar e expor a segurança de uma residência, 
empresa, industria ou condomínio. 

Os eletrodutos também possuem em sua composição a característica anti-chamas, 
evitando a propagação de incêndios causados por curto-circuítos. 

Logo se vê que é muito importante utilizar os conduítes corretamente em todas as 
instalações elétricas, pois é um item de extrema importância para garantir a segurança do 
local. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
1.1.4.8. ISOLADOR 

1.1.4.8.1. ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 
15kV 

 
É utilizado em construção de redes de distribuição isolada para encabeçamento de 

ramal. O isolador tipo roldana é constituído por roldana em nylon 50%, suporte para fixação 
fabricado em aço 1020 carbono galvanizado, chapa 12, porca 3/8” sextavada em aço 
carbono, parafuso 3/8”x2’3/4” sextavado em aço carbono galvanizado com rosca parcial e 
arruela lisa em aço carbono. 

As peças fabricadas em aço do isolador tipo roldana possuem cor metálica 
(brilhante), pelo fato das mesmas passarem por um processo de proteção contra corrosão. 
Este processo precisa ser feito pois o isolador tipo roldana fica exposto as intempéries do 
tempo. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9. LÂMPADA 
1.1.4.9.1. LÂMPADA MISTA 160W, TENSAO 220V 

 
Uma lâmpada mista é uma versão da lâmpada de vapor de mercúrio. Esta lâmpada é 

composta por um tubo de arco de vapor de mercúrio em série com um filamento 

incandescente de tungstênio 

O filamento além de produzir luz, limita a corrente elétrica do tubo de arco, dessa 

forma as lâmpadas mistas não necessitam de reator e podem ser ligadas diretamente à rede 

elétrica, geralmente na tensão de 230V 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada_de_vapor_de_merc%C3%BArio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reator
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A luz da produzida é uma mistura das radiações azuladas provindas do arco elétrico, 
de radiações amareladas do filamento incandescente e de radiações vermelhas de um 

eventual revestimento fluorescente na parte interna do bulbo exterior. 

Sua eficiência luminosa é tipicamente a metade das de vapor de mercúrio, devido à 
baixa eficiência do filamento, porém possuem um custo menor em função da inexistência do 
reator. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9.2. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, TENSAO 220V 
 
Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor de 

sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui eficiência 
luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação pública, pois 
possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de nevoeiros. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.10. LUVA 
1.1.4.10.1. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 3/4"" 
1.1.4.10.2. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" 
1.1.4.10.3. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1"" 

 
CARACTERÍSTICAS: 

• Fabricados de PVC rígido, corrugados e perfurados para permitir a entrada da 
água; 

• Intercambiáveis com as conexões da linha Esgoto Série Normal; 

• Diâmetros: DN 100 e 150; 

• Fornecimento em barras de 6 m ou 3m 
 
BENEFÍCIOS: 

• Leves e fáceis de transportar; 

• Fácil e simples instalação devido à: 
- Leveza dos tubos; 
- Simples encaixe entre tubo e conexão; 
- Compatibilidade com a linha Esgoto Série Normal; 
- Alta durabilidade e resistência a ataques químicos, como os provenientes da 

contaminação do solo e chuvas ácidas. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.11. PARAFUSO 
1.1.4.11.1. PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluoresc%C3%AAncia
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 Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 
chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.12. POSTE 

1.1.4.12.1. POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 8m X 200 kg 
 
O Poste Duplo é recomendado para instalações com baixa ou alta tensão. Fabricado 

com concreto armado. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.13. RELE 
1.1.4.13.1. RELE DE ELETRODOS P/ RESERVATORIO INFERIOR, 

CONTATO REVERSIVEL, 220Vca 
 
O Controlador é um dispositivo para controle de um ou dois níveis de líquidos em 

reservatórios, com funções de alarme de mínima ou máxima, controle para enchimento ou 
esvaziamento e detecção de presença/ausência de líquidos, sendo assim um sistema 
completo de automação de reservatórios em geral.  

Opera com diversos tipos de eletrodos, detectam líquidos de diferentes 
condutividades e possui ajuste frontal para adequação à resistividade dos líquidos utilizados 
e às condições dos processos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.13.2. RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 
W, DE CONECTOR, SEM BASE 

 
O sensor fotoelétrico possui como característica principal em sua definição 

eletrônica a capacidade de converter um sinal luminoso seja, luz ou sombra, em um sinal 
elétrico que será processado por um circuito e por consequência atuar conforme sua 
programação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.14. TOMADA 
1.1.4.14.1. TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 20A 

 
Tomada 2P+T de 10A e 250V, também conhecida como tomada de 3 pinos. Este 

novo padrão de tomada de 3 pinos, foi desenvolvido para dar mais segurança ao 
consumidor. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.4.15.1. ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO  

 
A Alça Preformada de Distribuição destina-se à execução de pontos finais 

mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no isolador 
roldana para cabos de alumínio. 

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados, fios de aço revestidos de alumínio 
e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o 
agarramento sobre o cabo. 

VANTAGENS: 

• Resistência mecânica de 100% da carga de ruptura dos cabos CA e 80%, em 
média, da carga de ruptura dos cabos CAA; 

• Podem ser utilizadas diretamente sobre isoladores do tipo castanha ou 
roldana. 

Para sua fixação em isoladores de disco recomenda-se a utilização de acessórios 
complementares para uma comodação melhor entre o olhal do isolador e a Alça Preformada 
de Distribuição. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.2. ARANDELA A PROVA DE GASES VAPORES E PÓ, EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO, PARA LÂMPADA MISTA ATÉ 250W 

 
É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de gases 

e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  
A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa do 
local. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 

 
1.1.4.15.3. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO 

 
As armações secundárias são próprias para fixação de condutores de baixa tensão 

através de isoladores roldana, conforme previsto nas normas de Montagem de Redes de 
Distribuição.  

A armação secundária deve ter superfície contínua e uniforme, evitando-se 
saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra imperfeição. 

 Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar isenta de áreas não 
revestidas e irregularidades tais como inclusões de fluxo, borras ou outros defeitos 
incompatíveis com o emprego previsto para a armação. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.4. CABO DE COMANDO ISOLAÇÃO EPR 750V, 2 x 1,5mm2 
 
O cabo de comando é indicado para circuitos de comando, sinalização de 

equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de maquinas, botoeiras, 
alimentação, sistemas microprocessados, em automação de subestações, usinas 
geradoras, áreas industriais, químicas e controle de sistemas elétricos em geral. 
Recomendado para instalações fixas ou móveis (serviços leves). 

O cabo de comando pode ser fabricado, com ou sem blindagem, quando com 
blindagem pode ser fabricado em fita eletrostática aluminizada, malha de cobre estanhado 
ou nu, fita de cobre, fita de aço, malha de aço. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
 

1.1.4.15.5. CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO 
EM PVC 0,6/1KV 10MM² 

 
O Cabo Meio Duro é utilizado em linha aéreas para transmissão e distribuição de 

energia. É ideal para malhas de aterramento. É fabricado em cobre e altamente resistente. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.6. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 

CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 X 
0,3M 

1.1.4.15.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 X 
0,5M 

 
Trata-se de um dispositivo de forma de caixas construídos em alvenaria de tijolos 

maciços com tampa e laje de fundo em concreto, executados ao longo da rede de drenagem 
ou de esgotos sanitários, em pontos de interseção de condutores em áreas urbanizadas, 
com o objetivo de propiciar a manutenção da rede e possibilitar mudanças de diâmetro, de 
direção de nível da tubulação. 

Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede coletora 
e com a profundidade do coletor no local da interseção. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 
 

1.1.4.15.8. CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO 
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Este corresponde a uma caixa que visa resguardar os componentes que estão no 
seu interior. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.9. CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO  
 
A caixa para medidor de energia é um produto importante para garantir o 

funcionamento correto da rede elétrica. Ela fica na parte exterior da construção próximo à 
rua e no seu interior são guardados os medidores da concessionária de eletricidade, os 
disjuntores, e as conexões entre rede doméstica e os cabos que vêm do poste público. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.10. CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 10CV 

COM CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME FOLHA 
DE DADOS E DIAGRAMA UNIFILAR 

 
Um Centro de Controle de Motores, é um sistema de manobra e comando 

de motores elétricos de baixa tensão ou de média tensão. 
São constituídos de cubículos elétricos, armários metálicos auto-sustentados, que 

podem ser do tipo TTA, totalmente testados e assegurados (Totally Tested Assembly), ou 
PTTA (Partially Totally Tested Assembly), parcialmente testados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

 
1.1.4.15.11. CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I  DN  3/4" 

 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.12. CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) 

 
Os conectores Ampact são formados por um componente "C" e uma "Cunha", ambos 

feitos em liga de alumínio. São usados para conectar condutores de alumínio ou liga de 
alumínio, sólidos ou multifilares, com ou sem alma de aço. 

Podem também efetuar conexões bimetálicas em condições ambientais não 
corrosivas. 

O conector Ampact pelo seu formato e construção não possui as deficiências dos 
conectores de parafuso, que precisam ser periodicamente reajustados, nem dos tipos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_tens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_tens%C3%A3o
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compressão que apresentam dificuldades em sua seleção, na sua aplicação, e que, uma vez 
instalados, não podem ser reaproveitados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.13. ELETRODUTO FLEXÍVEL, DN 1 ", FABRICADO COM FITA DE 

AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC 
 
É uma tubulação flexível, também conhecida como conduíte, destinada ao 

direcionamento e proteção de fios elétricos.  
A vantagem sobre o uso de eletrodutos rígidos é a dispensa de uso de conexões 

adicionais para mudanças de direção e a adaptabilidade a diversas configurações. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.14. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 0,6/1KV 4MM² 
1.1.4.15.15. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 2,5MM² 
1.1.4.15.16. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 4MM² 
 
Um fio condutor é formado por um só fio, com uma secção constante metálica em 

que não existe diferença em relação a capacidade de condução de corrente em instalações 
residenciais. 

UNIPOLAR: é o condutor elétrico que tem uma só alma condutora com isolação e 
com ou sem cobertura. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.17. HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM  
 
A haste de aço cobreado é um produto de aço Carbono revestido com cobre que 

serve para proporcionar maior segurança em sistemas elétricos. A função da haste alta 
camada é carregar a corrente para longe de um circuito elétrico e encaminhá-la com 
segurança para o solo. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.18. IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V 
 
Ignitores são equipamentos auxiliares que servem para dar partida às lâmpadas de 

descarga que não possuem acendimento próprio tais como: Lâmpadas a Vapor de Sódio e 
Multivapor Metálico. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://www.torcisao.com.br/aco-carbono.php
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1.1.4.15.19. INTERRUPTOR  2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE 

CONDULETE DN 3/4  
 
Os interruptores servem para comutar, ligar ou desligar, um circuito, não apenas 

lâmpadas, porém são mais empregados nesta condição. Existem também variações nas 
seções dos interruptores, o interruptor simples, para ligar uma lâmpada ou um conjunto de 
lâmpadas, possui apenas uma seção, e internamente dois parafusos para ligação dos cabos 
(fase e retorno). 

 Existem também os interruptores simples com duas seções, eles são empregados 
para ligar duas lâmpadas distintas e possuem dois parafusos em cada seção, para ligação 
dos fios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.20. LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE 

SÓDIO 150W 
 
A luminária fechada (luminária vedada, IP65) indicada para uso em ambientes que 

necessitam de luminárias com alto grau de proteção, em temperatura ambiente de -20 °C a 
+ 50°C, como frigoríficos, cozinhas industriais, câmaras frias tipo frost free e laboratórios, 
também indicada e frequentemente utilizada em estacionamentos de shoppings e 
supermercados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.21. MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A - 

5KA 
1.1.4.15.22. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 

10KA 
1.1.4.15.23. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 

10KA 
 
A linha de Mini-Disjuntores são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios 

e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando aplicações 
seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.24. PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM 

 
O parafuso tem por finalidade ser o elemento de fixação de duas ou mais superfícies, 

combinadas ou em junções diferentes, como a madeira, parede de alvenaria (neste caso 
com a utilização de bucha de fixação), chapas metálicas ou numa matriz de matéria pouco 
dura ou dura, podendo associar o uso de porcas ou através do efeito combinado de rotação 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bucha_(fixa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porca
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e pressão (penetração por progressão retilínea) em um orifício destinado exclusivamente 
para recebê-lo, sulcado em sentido contrário ao espiral ou não. 

Sua cabeça também pode ser quadrada ou sextavada para ser utilizada por chave 
de boca ou chave inglesa. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.25. PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM 
 
- Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 

chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 

1.1.4.15.26. PORCA Ø16MM GALVANIZADA 
 
Porcas são elementos de máquinas de fixação e estão sempre associadas a 

um fuso ou parafuso. 
Seus tipos variam de acordo com as roscas (que correspondem a do parafuso) e 

formato, sendo os mais comuns as porcas sextavadas, quadradas, recartilhadas (para 
apertos manuais) e borboleta (também conhecidas por "porcas de orelhas") para apertos 
manuais, auto travante e de pressão. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.27. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, 
CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, 
COM PORTA E TRINCO 

 
Nas instalações elétricas, o quadro de distribuição é o componente responsável por 

abrigar um ou mais dispositivos de proteção (e/ou de manobra) e a conexão de condutores 
elétricos interligados a estes elementos, com a finalidade de distribuir a energia aos diversos 
circuitos da edificação.  

É de grande importância que toda instalação elétrica seja dividida em vários 
circuitos, devendo cada um deles ser concebido de forma a poder ser seccionado sem risco 
de realimentação inadvertida. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.28. REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT 
 
É um equipamento utilizado para partida e estabilidade da lâmpada, limitando a 

corrente elétrica, ajudando no acendimento e proporcionando uma boa luminosidade. Seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parafuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borboleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o


 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

uso é obrigatório e indispensável na iluminação com lâmpadas fluorescentes, à vapor de 
sódio, mercúrio e metálico. 

 Dependendo do tipo de lâmpada, os reatores podem ser divididos em dois grandes 
grupos: reatores eletromagnéticos, formados basicamente por uma indutância e uma 
capacitância e os reatores eletrônicos, formados por componentes eletrônicos. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5. EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS 
1.1.5.1. CONJUNTOS MOTO-BOMBAS INCL. BASE EM ACO ESTRUTURAL, 

ACOPLAMENTO E CHUMBADORES 
1.1.5.1.1. CJ. MOTO-BOMBA VERTICAL, C/ BOMBA E MOTOR 

SUBMERSOS, MULTIESTAGIO P/ POCOS PROFUNDOS (AGUA) 
1.1.5.1.1.1. BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES 

PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, 
TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE 
DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 
M3/H A 201 M / 3,2 M3/H 

 
As bombas submersas são indicadas para poços artesianos e semi-artesianos, 

operando de forma permanente dentro da água limpa. Auxiliam no abastecimento de água 
para os segmentos doméstico, industrial e agropecuário. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5.2. MANOMETRO P/ INSTALAÇÕES DE CLORO 

1.1.5.2.1. MANOMETRO ESCALA 10 KGF/CM2, CAIXA E ANEL EM AÇO 
ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO, DN= 100MM, CONEXÃO DE 
1,2 

 
O manômetro é o indicador responsável por medir e exibir através de um mostrador 

com ponteiro, a exata de pressão no interior de um recipiente ou sistema fechado, como: um 
sistema de ar comprimido, sistema hidráulico, entre outros. Este aparelho é um indicador 
que não necessita de nenhum tipo de alimentação elétrica, ou seja, não é necessário ser 
conectado a nenhum sistema elétrico para funcionar. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 

2.1. PEÇAS E CONEXOES DE PVC 
2.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E ACESSORIOS 
2.1.1.1. CURVA 22° E CURVA DE 11° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 

2.1.1.1.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 
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2.1.1.1.2. C11° PVC PBA PB JE DN 50 
2.1.1.2. CURVA 45° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 

2.1.1.2.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.3. CURVA 90° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.3.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351) 
 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.1.4. TÊ PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.4.1. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351) 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros trechos 

de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.5. REDUÇÃO PVC PBA JE BBB 
2.1.1.6. LUVA PVC PBA JE 

2.1.1.6.1. LUVA PVC PBA JE DN 50 
 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.7. CRUZETA PVC PBA JE BBB 
2.1.1.8. CRUZETA VERTICAL 90° PVC PBA JE BBB 
2.1.1.9. JUNÇÃO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.10. CAP PVC PBA JE 

2.1.1.10.1. CAP PVC PBA JE DN 50 
 
O Cap em PVC, foi desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5688, para 

fechamento da extremidade da tubulação, com muito mais estanqueidade.  
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

2.1.1.11. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.11.1. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN 50 
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O Tubo PVC PBA é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança 

nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
2.1.1.12. ACESSORIOS DE PVC LP P/ POLIETILENO 

2.1.1.12.1. ADAPTADOR PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 X 1/2' 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.12.2. REGISTRO DE PASSEIO PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 

 
O registro de passeio tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
 

2.1.1.13. COLAR DE TOMADA C/ TRAVAS E JR PVC LP 
2.1.1.13.1. CT C/ TR. JR PVC LP DN 75 X 1/2' 

 
Sua função é a Derivação de rede, com ou sem carga, para instalação de ramal 

predial em redes de distribuição de água e rede de água em industrias. 
BENEFÍCIOS: 
- Evita rompimentos preservando o recurso natural; 
- Vida útil elevada; 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.14. TUBOS DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) 

2.1.1.14.1. T PVC JS DN 20 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de 
água fria. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

2.1.2. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR) E ACESSORIOS 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

2.1.2.1. LUVA PVC JR 
2.1.2.1.1. L PVC JR DN 1/2' 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) E ACESSORIOS 
2.1.3.1. CURVA 45o PVC JS 

2.1.3.1.1. C45o PVC JS DN 20 
 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

2.1.3.2. JOELHO 90o PVC JS 
2.1.3.2.1. JOELHO 90o PVC JS DN 20 

 
O Joelho Soldável de PVC é uma conexão indispensável na construção ou reforma 

de residências, comércios e indústrias, responsável pela mudança na direção da tubulação 
de água fria no ângulo de 90°. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3.3. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
2.1.3.3.1. CONJUNTO PORCA TUBETE EM PP CURTO - LONGO 

(90mm) - 1/2"C/ INSERTO METÁLICO 
 
Utilizado na montagem de mangueiras em maçaricos e reguladores de pressão dos 

gases. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.1.4. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA 
2.1.4.1. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ 

OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 M3/H X 1/2" 
 
O Hidrômetro Unijato Magnético é projetado para atender de forma dinâmica as 

normas técnicas, regulamentos e demandas críticas de aplicação, preservando sua 
inviolabilidade. 

• Funcionamento taquimétrico (velocidade) do tipo Unijato (jato 
único). 

• Transmissão magnética. n Classe metrológica B. 
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• Relojoaria seca, giratória 360° com limitador de rotação. 

• Cúpula de alta resistência ao impacto e as intempéries. 

• Leitura direta através de cilindros ciclométricos. 

• Dispositivo indicador de menor velocidade, utilizado para 
calibração eletrônica e detecção de vazamentos. 

 
 

3. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
3.1. RESERVATÓRIO ELEVADO FORN.MAT.HIDR.BARRILETE PARA FUSTE 

C/H=9,00 M, INCLUSIVE RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000L 
3.1.1. TUBOS PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 
3.1.1.1. ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 

MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 
 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.2. ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES 2"" 
 
A Abraçadeira Tipo U Simples é indicada para a fixação de cabos elétricos, peças 

de veículos e bicicletas, além de oferecer muito mais resistência em suas aplicações. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.3. COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,734 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.4. L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 
 
As luvas são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à 

temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela 
instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

3.1.1.5. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
3.1.1.6. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 2"" 1,099 kg 

 
A união-assento é utilizado em sistemas de adução e distribuição de água potável. 

Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em instalação 
e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.7. TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de 
água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.1.8. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
 
O registro de gaveta tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

3.1.1.9. RESERVATORIO AGUA EM FIBRA VIDRO, TRONCO CONICO 
10.000L - SAIDA DN 3"" 

As Caixas d’água produzidas em fibra de vidro são adequadas para os mais 
diferentes tipos de projeto. Com capacidades que variam entre 310 até 25.000 litros, as 
opções atendem as mais diversas necessidades com segurança e durabilidade. 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
3.1.1.10. FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 2" 
3.1.1.11. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)c 
3.1.1.12. TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 

D'AGUA, 2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO 
 
Os itens acima listados fazem parte do reservatório elevado, tendo assim, cada sua 

função para um bom funcionamento do mesmo. 
Uma característica do reservatório apoiado e elevado é a retenção de uma reserva 

de equilíbrio. Há um maior fluxo na vazão de entrada, abastecendo o sistema hidráulico do 
reservatório apoiado e elevado durante as horas em que o consumo de água é inferior; 
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assim, em picos, como horário de almoço e jantar, o volume acumulado compensa o déficit 
na vazão de entrada, mantendo um abastecimento constante. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
4.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

4.1.1. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) 
4.1.1.1. TFL10 FoFo DN   80 X 3,15 63,600 kg 
4.1.1.2. TFL10 FoFo DN   80 X 3,00 49,700 kg 
4.1.2. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) 
4.1.2.1. TFP10 FoFo DN   80 X 1,00 17,900 kg 
4.1.2.2. TFP10 FoFo DN   80 X 0,80 17,900 kg 
4.1.2.3. TFP10 FoFo DN   80 X 0,15 10,950 kg 
4.1.2.4. TFP10 FoFo DN  100 X 2,00 38,900 kg 

 
Os Tubos de fofo são feitos para transportar a água fria com qualidade e segurança 

nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.3. CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 
4.1.3.1. CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg 
4.1.3.2. CP90FF10 FoFo DN 80 14,100 kg 
4.1.3.3. C90 JGS FoFo DN 80 10,200 kg 

 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.4. EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 

10 
4.1.4.1. EPFAV10 FoFo DN 80 17,000 kg 
4.1.4.2. EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg 

 
Este item é muito utilizado em instalações industriais, em tubulações de recalque, 

em captações e tomado d’água, em barriletes e outros equipamento relacionados à captação 
de água. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.5. CRIVO EM CHAPA DE ACO C/ FLANGES DE FoFo DUCTIL PN 10 
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4.1.5.1. CRI10 ACO / FoFo DN   75 4,000 kg 
 
Os crivos são peças comumente instaladas  nas partes inferiores das tubulações  

verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna d’água, quando 
houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.6. JUNTA GIBAULT E TIRANTES 
4.1.6.1. JGI DN 80 7,000 kg 

 
A junta gibault são peças utilizadas em reparos nas redes, por encamisamento, e 

em uniões de trechos de tubulações com matérias de diferentes origens. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.7. ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FoFo DÚCTIL JUNTA 

ELASTICA 
4.1.7.1. AD PVC PBA X FoFo JE DN 75 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
4.1.8. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE ACO CARBONO 
4.1.8.1. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 300mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.2. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 400mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.3. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1200mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.4. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1800mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.5. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 2000mm FERRO 

GALVANIZADO 
 
Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados 
para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.6. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 
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As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 
ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.8.7. COTOVELO FoMa BSP DN 3' 1,643 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industrial e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.8. TE FoMa BSP DN 3' 2,075 kg 
4.1.8.9. TE RD FoMa BSP DN 3' X 2' 1,650 kg 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros trechos 

de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.10. L FoMa BSP DN 3' 1,060 kg 
4.1.8.11. L RD FoMa BSP DN 3' X 1 1/2'' 0,826 kg 
4.1.8.12. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 1' 0,258 kg 
4.1.8.13. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 3/4' 0,256 kg 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.14. B RD FoMa BSP DN 2 1/2' X 2' 0,485 kg 
4.1.8.15. NP DP FoMa BSP DN 3/4' 0,103 kg 
4.1.8.16. NP DP FoMa BSP DN 1' 0,175 kg 
4.1.8.17. NP DP FoMa BSP DN 1 1/2' 0,287 kg 
4.1.8.18. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg 
4.1.8.19. NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
As peças B RD Foma e NP DP Foma são utilizados em sistemas de adução e 

distribuição de água potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras 
residências, industrial e em instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.20. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 2 1/2' 1,336 kg 
4.1.8.21. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 3' 2,038 kg 
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As flanges são matérias que se interpõe em uma arruela especial, que é comprimida 
pelo aperto dos parafusos com porcas, o que garante a sua estanqueidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.22. UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE FoMa NPT CL. 300 DN 3' 4,534 kg 

 
A união com assento é uma peça fabricada em ferro maleável e possui padrão de 

rosca BSP, de acordo com a norma NBR 6943.  Seu uso é ideal para redes hidráulicas de 
combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.1.9. REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 
4.1.9.1. RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg 
4.1.10. REGISTROS DE GAVETA (PASSAGEM) CLASSE 125, CORPO EM 

BRONZE FUNDIDO ASTM B-584 C844, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, HASTE NAO ASCENDENTE, ABNT NBR 8465. PRESSAO DE 
SERVICO: VAPOR 125 LB/POL2 

4.1.10.1. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
4.1.10.2. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 3"" 

 
O registro de gaveta também conhecido como registro geral, é aquele que fica na 

parede e pode ser mexido para “fechar a água”, caso haja algum vazamento ou precise 
realizar algum conserto ou manutenção. O papel do registro é controlar o fluxo de água que 
vai da caixa d’água para toda casa/estabelecimento e é por conta disso essa peça fica 
instalada na tubulação vertical, que é responsável por levar a água para dentro do 
empreendimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.11. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16 
4.1.11.1. VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg 

 
As peças deste item são responsáveis por expelir o ara deslocado pela agua durante 

o enchimento, além de admitir ar durante o esvaziamento da linha e expelir continuamente 
o ara acumulado durante a operação da rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.12. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ ROSCAS 
4.1.12.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 3' 4,200 

kg 
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A válvula de retenção é u tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em uma 
direção, porem, fecha-se automaticamente para evitar fluxo na direção oposta (contra fluxo). 
As válvulas de retenção são utilizadas em uma ampla variedade de locais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.13. PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.13.1. PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.2. PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.3. PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 mm) 0,175 kg 

 
Estes parafusos têm como principal função dar força a união de elementos, 

garantindo assim a tais elementos, sua perfeita trabalhabilidade. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.14. ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.14.1. ABF10 P/ DN  100 0,040 kg 
4.1.14.2. ABF10 P/ DN   80 0,030 kg 
4.1.14.3. ABF10 P/ DN   50 0,020 kg 

 
Estes itens são responsáveis por proporcionar a vedação segura, pratica e 

econômica às tubulações que possuem fluidos em processo. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.15. EQUIPAMENTOS NAO CODIFICADOS 
4.1.15.1. BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, 

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO 
ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 

 
A bomba centrifuga são uma subclasse de tubormáquinas de absorção. São 

utilizadas para o transporte de fluidos por meio da conversão de energia cinética de rotação 
para a energia hidrodinâmica do fluxo de fluído. A energia rotacional normalmente vem de 
um motor elétrico. Os usos mais comuns incluem a sucção de água, esgoto e petróleo.  

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4.2. MATERIAIS ELÉTRICOS 
4.2.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 
4.2.1.1. CAIXA PVC 4X2" 
4.2.1.2. CX. DE PASS. DE EMBUTIR EM PVC, QUADRADA, 4"X4" 

 
As caixas acima têm como principal finalidade realizar a união de fios e cabos 

elétricos, ou de fazer o ligamento de fios interruptores ou tomadas. Essas caixas também 
organizam a distribuição de fios e cabos quando há necessidade de mudar o seu 
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direcionamento. Por meio delas, pode-se realizar a instalação de uma fiação ou ate mesmo 
subdividir uma instalação em partes de segundo grau, o que facilita a manutenção e o reparo 
desses fios quando houver necessidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.2.1.3. LUVA PVC ROSCA 1" 
4.2.1.4. LUVA PVC ROSCA 1.1/2" 
4.2.1.5. LUVA PVC ROSCA 3/4" 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.2.2. CABO UNIPOLAR (COBRE) - ISOL.PVC - ENCH.PVC - 0,6/1KV (REF. 
PIRELLI SINTENAX ECONAX) 

4.2.2.1. 16 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.2. 16 MM² - BRANCO 
4.2.2.3. 16 MM² - PRETO 
4.2.2.4. 16 MM² - VERDE 
4.2.2.5. 16 MM² - VERMELHO 
4.2.2.6. 2.5 MM² - AMARELO 
4.2.2.7. 2.5 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.8. 2.5 MM² - VERMELHO 
4.2.2.9. 4 MM² - BRANCO 
4.2.2.10. 4 MM² - PRETO 
4.2.2.11. 4 MM² - VERDE 
4.2.2.12. 4 MM² - VERMELHO 

 
Estes cabos são constituídos por dois ou mais condutores isolados e dotado no 

mínimo de cobertura. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.3. DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 
4.2.3.1. INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10ª 

No caso deste tipo de interruptor entra fio fase e sai um retorno, isto é, quando 
acionado acenderá todas as lâmpadas que estiverem ligadas à este fio de retorno. 

 
Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.2.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
4.2.4.1. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 25 A 
4.2.4.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 63 A 

 
Este tipo de disjuntor é indicado para circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.4.3. DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10 A 
 
Como o próprio nome já diz, este é um disjuntor indicado para circuitos com apenas 

uma fase, como os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase de 127 
ou 220 v. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.2.5. ELETRODUTO PVC ROSCA 
4.2.5.1. ELETRODUTO RÍGIDO 1" 
4.2.5.2. ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2" 
4.2.5.3. ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" 

 
Os eletrodutos rígidos são a escolha acertada para revestimento e condução de 

cabos elétricos. Altamente resistente, ele protege as fiações de cobre contra a umidade, 
corrosões e agentes externos que possam prejudicar a instalação elétrica. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.6. LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 
4.2.6.1. LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 150 W 
4.2.7. LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO 
4.2.7.1. VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 150 W 

 
É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de gases 

e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  
A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa do 
local. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.2.8. MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO 
4.2.8.1. CX. DE INSPECAO SUSPENSA, P/ SPDA, EM FoFo, P/ 

ELETRODUTO d =1 1/2" 
 
As caixas de inspeção são elementos de um sistema coletor de esgoto sanitário que 

possuem a função de descontinuar as tubulações, facilitando operações de limpeza e 
desobstrução. Elas são aplicadas em determinados trechos do coletor, sendo sempre 
externas à edificação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.2.9. QUADRO DISTRIB. EM AÇO – EMBUTIR 
4.2.9.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANNIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN,100ª 

 
É um componente agregado ao sistema de fornecimento de energia elétrica que tem 

como a função dividir a alimentação elétrica em circuitos subsidiários. Em outas palavras, o 
quadro de distribuição é o responsável por coletar a energia na entrada de uma indústria ou 
residência e subdividir esta energia em subcircuitos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peças (pç) de serviço executado. 

5. SISTEMA DE TRATAMENTO (COTAÇÃO PARA A ETA COMPLETA) 
5.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA - ETA, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA EMITIDOS 
PARA TAL FIM A SEREM INSTALADAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DAS 
LOCALIDADES DE ACAPUTEUA/ SÃO MIGUEL DE GUAMÁ – PA 
 
Estação de tratamento de água ou também abreviado como ETA é um local em que 

realiza a purificação da água captada de alguma fonte para torná-la própria para o consumo 
e assim utilizá-la para abastecer uma determinada população. A captação da água bruta é 
feita em rios ou represas que possam suprir a demanda por água da população e das 
indústrias abastecidas levando em conta o ritmo de crescimento. Antes que vá para o 
sistema de distribuição de água através de adutoras, passa por um processo de tratamento 
com várias etapas. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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GENERALIDADES 

 

A presente especificação técnica têm por objetivo estabelecer as condições que 
nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do 

contrato: CT 250618.001/2018 
Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 

Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projeto Básico 
anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 
parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

 
Documentação para início da obra 
São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 
- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 
- Alvará de construção de Obra; 
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
 
Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 
no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 
pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 
vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 
canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 
serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço 
uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 
progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 
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segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 
obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 
É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 
mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 
segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia da 
construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 
NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 
obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 
- Equipamentos para Proteção Auditiva 
- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 
A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 

Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 
serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 
Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 
desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 
A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 
significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 
comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 
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 Especificações de materiais e serviços 
O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 

rigorosamente ao constante nos documentos: 
- Normas da ABNT; 
- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 
- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 
- Estas especificações e desenhos do projeto. 
Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 
A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 
A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

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

registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e 
demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 
bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 
toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 
força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 
instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de 
baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de 
Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para 
operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em 
local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido 
pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 
O prazo para execução dos serviços em é de 360 (trezentos e sessenta) dias 

corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 
execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 
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materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente 
de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 
FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-
financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 
período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer 
modificação. 
 
 
 

 

1. CANTEIRO  
1.1. ESTRUTURA DE CANTEIRO 

1.1.1. BARACÃO 
1.1.1.1. LOCAÇÃO MANUAL DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

1.1.1.2. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 
As operações de capina e limpeza serão executadas mediante a utilização de 

equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O 
equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos 
previstos para a execução dos serviços e obras.  

A capina e limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos 
de árvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remoção de toda vegetação, 
qualquer que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza compreendem 
as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos 
e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  

Os materiais provenientes da capina e limpeza será queimado, removido ou 
estocado. 
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Critério de medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de limpeza executada. 
 

1.1.1.3. CERCA COM 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"" X 4"", 
COM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COM PONTA 
INCLINADA E DIMENSÕES DE 0,10 X 0,10 X 3.00M (DP-IC1804-02) 

A cerca de arame farpado deve ser instalada, por meio de locação topográfica. 
Para a implantação da cerca, deve ser executada a limpeza numa faixa de 2 m de largura, 
para possibilitar a execução e a manutenção, tendo o alinhamento da cerca como eixo. 

As cavas devem ser executadas de acordo com as dimensões definidas no projeto. 
As estacas de concreto pré-moldadas com ponta inclinada devem ser posicionados, 
alinhados e aprumados e, os reaterros de suas fundações devem ser compactados, de 
modo a não sofrerem deslocamentos. 

 Quanto a fixação do arame farpado, deve-se assegurar que estes estejam bem 
esticados e travados. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de cerca executada. 
 

1.1.1.4. PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO 
,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m 
(DP1805-02/03) 

Na fabricação de grades de ferro ou aço serão empregados perfis singelos, do tipo 
barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados 
perfilados, dobrados a frio, com espessura mínima de 2mm. 

O gradil para confecção de Portões, serão executados com perfil singelo quadrado 
de ¾” x ¾”, para a moldura de contorno e de ¾”x ¼” para o fechamento (estrutura mínima). 
Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de 
emenda bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e 
saliências de solda. As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, 
desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, 
terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. As 
junções terão pontos de amarração nas extremidades e intermediários, espaçados de no 
máximo 10 cm. 

As peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão cromado ou 
niquelado ou de latão amarelo, quando se destinarem à pintura. Os furos para rebites ou 
parafusos com porcas devem exceder em 1 mm o diâmetro, ser escariados e as asperezas 
limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina 
de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção). Os perfilados terão confecção 
esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e medidas rigorosamente iguais. Eles 
deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de 
verificação. 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos 
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obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
1.1.1.5. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 
seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

1.1.1.6. PASSEIO - ACABAMENTO EM CIMENTADO ALISADO COM JUNTA 
DE MADEIRA SOBRE LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL 

A execução de passeios de concreto moldados “in loco” ou piso de concreto com 
concreto moldado “in loco”, usinado, com acabamento convencional com espessura 
determinada em projeto, conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO. 

 As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in 
loco são as seguintes: 

 Montagem das fôrmas e a colocação da armadura e lona plástica sobre o 
subleito compactado e base de material granular; 

 Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de 
tração;  

 Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto;  

 Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação. 
 
 

Critério de medição 

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

1.1.1.7. ESCRITORIO DA CONTRATADA (APOIO) 

Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a 
alojamentos e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As 
dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem às características 
de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação e iluminação, conforme 
previsto em normas vigentes. 

Critério de medição 

A medição será em m² (metro quadrado) de serviço executado. 
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1.1.1.8. PLACA DE IDENTIFICACAO (1.50X3,00)M2 

A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega. Deverá 
ser em chapa de aço galvanizado. 

A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 
profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável técnico, 
Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para 
contato. 

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, Junho 2016, disponível 
no site http:// http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-
marca-do-governo-federal-obras.pdf, tem por objetivo, orientar a padronização de placas e 
adesivos indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus órgãos 
e entidades. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 
demais orientações contidas neste manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas 
planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações 
deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 
Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-
se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão 
ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 
voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas 
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 
das cores, durante todo o período de execução das obras. As placas deverão ser 
apresentadas, conforme exemplo abaixo: 

Critério de medição 

O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 
quantidade estar expressa em m², somente será pago quando executada e instalada a 
unidade inteira com a metragem quadrada definida em orçamento. 

 
1.1.1.9. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 

MOTONIVELADORA 

A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da 
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obra. 
Este serviço consiste no conjunto de operações destinadas à remoção das 

obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação do pavimento, elas 
se caracterizam pela simples raspagem e nivelamento do terreno, sendo executado com o 
auxílio da motoniveladora. 

Critério de medição 

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

1.1.1.10. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA 

O espalhamento será feito através de uma moto-niveladora após a colocação do 
material laterítico, cujo material será colocado e enleirado conforme orientação do chefe de 
campo e apontadores. Este espalhamento será executado no greide estabelecido 
topograficamente. 

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

1.1.1.11. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 
O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) 

numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma 
camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil.  

O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação dos rolos de 
grama. Estes rolos devem ser perfeitamente justapostos, socados e recobertos com terra 
de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² de grama 
por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio. 

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

1.1.1.12. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 
características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

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

1.1.1.13. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

1.1.1.14. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 
elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 

uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 
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- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.15. AÇO CA-50 

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 
resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

1.1.1.16. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
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nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 
 

1.1.1.17. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 
e=20cm 

As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 
horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

1.1.1.18. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 
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de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

1.1.1.19. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.1.1.20. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 
de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
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mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 

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

1.1.1.21. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 
polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 
2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

2.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 
2.1.1. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 

As operações de capina e limpeza serão executadas mediante a utilização de 
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O 
equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos 
previstos para a execução dos serviços e obras.  

A capina e limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos 
de árvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remoção de toda vegetação, 
qualquer que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza compreendem 
as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos 
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e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  
Os materiais provenientes da capina e limpeza será queimado, removido ou 

estocado. 
Critério de medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de limpeza executada. 
 
 

2.1.2. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - BASE DO POÇO 

A locação será executada de forma manual. 
O construtor procederá à marcação, obedecendo aos projetos, com base em 

pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira 
responsabilidade. 

Procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 
local. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será 
objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará 
comunicação à fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar 
oportunas. 

O Construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível – 
RN – e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação a qualquer tempo e 
oportunidade. 

Critério de medição 
O serviço será medido por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.1.3. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 
características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
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2.1.4. BASE DE CONCRETO FCK=15.00 MPA INCLUCIVE FORMA 
A base para instalação deverá ser executado em concreto armado (fck = 15 MPA), 

com dimensões conforme projeto. É de responsabilidade da Contratada a inclusão das 
formas para execução da Base. 

Critério de medição 
O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 

2.1.5. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

Para o aterro serão utilizado o solo proveniente da escavação, destaca-se que este 
deve está livre de entulho de obra, pedras, plásticos, material orgânico e etc. A Contratada 
é responsável pelo lançamento, espalhamento, compactação com placa vibratória, soquete 
pneumático ou soquete manual. 

Critério de medição 
O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
 

2.1.6. PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS 
HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS PARA LOCAÇÃO DE 
MANANCIAL - TIPO METASSEDIMENTO 150M 

Condicionantes e parâmetros: 
As normas NBR - 12212- Projeto de poço para captação de água subterrânea e 

NBR-12244-Construção de poço para captação de água subterrânea, estabelecem 
critérios a serem adotados no projeto e construção de poço para captação de água 
subterrânea (denominado nesta especificação de poço tubular). A seguir são relacionados 
os principais condicionantes e parâmetros a serem adotados e cumpridos, segundo as 
referidas normas: 

• O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob a 
responsabilidade técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado 
no CREA, em conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa º 59, de 09 de maio de 
1997, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

• A empresa deverá fornecer proposta técnico-financeira acompanhada de 
cronograma físico de execução para todas as fases da obra, tais como:  

- Transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e 
materiais;  

- Perfuração e perfilagem geofísica;  
- Colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro;  
- Limpeza e desenvolvimento;  
- Teste de produção. 
- Análise físico-química e bacteriológica Nenhuma dessas fases poderá ser 

efetivada sem a presença ou o conhecimento prévio da fiscalização.  
• No final da execução do poço tubular a empresa habilitada deverá apresentar 

o Relatório Técnico Conclusivo, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida 
pela fiscalização. 

Proteção Ambiental 
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É imperativo que a empresa especializada pela construção do poço tubular, adote 
as providencias cabíveis a fim de evitar contaminação ou danos ao meio ambiente em 
função de líquidos contaminados ou com características indesejáveis, tanto na superfície 
do terreno como nas camadas sub-superficiais atravessadas pela perfuração. 

 Prevenção de acidentes e segurança 
 A empresa responsável pela obra deverá cumprir a Legislação Nacional que rege 

a Segurança e Higiene do Trabalho, além de obedecer às normas de segurança de cada 
serviço, objetivando a plena proteção contra riscos de acidentes com funcionários e com 
terceiros. 

Materiais 

A NBR – 13.604 estabelece critérios para a utilização de tubos e filtros no 
revestimento de poços tubular: Serão utilizados tubos e filtros Geomecânicos Standard DN 
– 6”. A abertura das ranhuras do filtro será definida através das curvas granulométricas das 
amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto 0,50mm. O 
material do pré-filtro será constituído de cascalho quartzoso, com granulométrica entre 
2,38 e 1,19mm. 

Perfuração 

O poço será perfurado em toda sua extensão através do método rotativo, com 
circulação direta do fluido de perfuração, utilizando-se brocas tricones com dentes de aço 
ou tungstênio. 

A perfuração deverá ser efetuada nos diâmetros e profundidades estabelecidas no 
projeto de poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente profundidade só 
poderá ser efetivada mediante autorização da Fiscalização. A perfuração poderá ser 
inicialmente executada através de um furo piloto com posterior alargamento para o 
diâmetro do projeto. 

Profundidade 
 A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (150m). 

Esta profundidade só poderá ser alterada com previa autorização da fiscalização.  
a) - Fluido de perfuração: O fluido deverá influenciar a performance, limpeza, 

estabilidade e produtividade na perfuração do poço. Salvo em condições especiais a lama 
deverá ser mantida dentro dos seguintes parâmetros:  

• Densidade: entre 1,04 e 1,14g/cm³;  
• Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos;  
• Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume; Filtrado: abaixo de 15cm³  
• PH: entre 7 e 9,5.  
b) - Registro diário: As seguintes informações deverão estar registradas 

diariamente no canteiro de obra:  
• Diâmetro da perfuração;  
• Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;  
• Litologia atravessada e avanço de perfuração;  
• Brocas utilizadas;  
• Material do fluido utilizado e registro de peso, viscosidade, filtrado, pH e teor 

de areia.  
c) – Amostragem: Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta 

de escoamento da lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 m. As amostras deverão ser 
secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas 
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numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.  
d) – Perfil litológico: Visando uma melhor avaliação das condições de captação, 

o poço poderá ser perfilado em sua extensão, utilizando-se os seguintes métodos 
geofísicos:  

- Caliper log - Raio gama  
- Potencial espontâneo  
- Resistividade  
– Sônico 
e) - Instalação de revestimento: Ao longo do revestimento deverão ser acoplados 

guias centralizadores espaçados de 8 em 8 m, com diâmetro externo inferior em 2” do 
diâmetro de perfuração. A instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a 
evitar deformações ou rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a 
instalação do conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do 
revestimento com peça apropriada.  

f) - Instalação de pré-filtro: A colocação de pré-filtro deverá ser feita 
paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico continuo entre a parede do furo e o 
revestimento. O pré filtro será instalado por gravidade, com o fluido preparado 
adequadamente e o fluido circulando em velocidade baixa até que o pré-filtro atinja a 
profundidade de 12 m. O adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado durante o 
desenvolvimento do poço.  

g) - Vedação de aquífero: O processo de cimentação de qualquer espaço anelar 

deverá ser feito de forma continua e numa única operação. O material na cimentação em 
situações normais deverá ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser 
efetuado no poço durante as 48 h que se seguirem à cimentação.  

h) - Proteção sanitária: Deverá ser introduzida no espaço anelar, duas colunas de 

tubo PVC DN 50, diametralmente opostos, completando o pré-filtro até 10m de 
profundidade, e preencher o espaço restante com argamassa de cimento-areia, traço 1:3. 
Deverá ser constituída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento. Essa 
laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de 0,15m e 
área não inferior a 1 m². O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima da laje.  

i) - Limpeza e desenvolvimento: A limpeza do poço dar-se-á com a utilização do 

sistema de air lift. No desenvolvimento do poço poderá ser aplicados o processo de 
pisoteamento, e ar comprimido. No processo de pisoteamento, o embolo deverá ter 
diâmetro inferior em 1” do diâmetro do poço. No processo de ar comprimido o método a ser 
empregado é o de poço aberto.  

j) - Teste de produção: Na instalação do conjunto moto-bomba no poço, deverá 
ser colocada uma tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua 
extremidade inferior acima de 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser 
empregados dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e 
precisão: para vazões de até 40 m³/h, deverão ser empregados recipientes de volume 
aferido de 200 a 220 l, indeformados e em bom estado de conservação; vazões acima de 
40m³/h deverão ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como: 
vertedor orifício calibrado, tubo venturi ou outros. 

A tubulação de descarga da água extraída deverá ser dotada de válvula de 
regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em 
diversos regimes de bombeamento. O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma 
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distância de 25,00 metros a jusante do poço. Antes de dar início ao bombeamento, o 
operador deverá certificar-se da posição do nível da água original, efetuando, pelo menos, 
três medidas de nível, a cada meia hora. As medidas de nível d’água no poço durante o 
bombeamento deverão ser efetuadas na seguinte frequência de tempo, a partir do início do 
teste.  

• 0 a 10:1min  
• 10 a 20:2min  
• 20 a 60:5min  
• 60 a 100:10min  
• 100 a 180:20min  
• 180 a 300:30 min  
• 300 em diante:100 min O teste de produção deverá ser efetuado em quatro 

etapas de mesma duração, com vazões progressivas, em regime continuo de 
bombeamento, mantendo-se a vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa 
para outra deverá ser feita de forma instantânea, sem interrupção do bombeamento. O 
plano de vazão de teste deverá ser efetuado em correspondência com as de nível d’água. 
Não poderá haver variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.  

k) - Desinfecção do poço: A desinfecção final deverá ser feita mediante a 
aplicação de uma solução clorada em quantidade tal que se consiga uma concentração no 
poço de 50mg/l de cloro livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, 
deverá ser aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço. Deve-se introduzir 
parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante da solução deverá ser 
colocado pela boca do poço de modo a desinfetar o revestimento acima do nível d’água. A 
solução deverá permanecer no poço por um período não inferior a duas horas. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de serviço executado. 
 

2.1.7. CARGA E DESCARGA DE SOLO 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
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2.1.8. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 

Este serviço consiste na deposição ordenada, em local previamente definido e 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de materiais provenientes da escavação de solo mole, 
materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias considerados inadequados, ou materiais em excesso 
que não forem integrados aos aterros, aterros para alargamento de plataforma, suavização 
de taludes ou na execução de bermas de equilíbrio.  

Estes materiais deverão ser espalhados convenientemente e compactados com o 
tráfego dos equipamentos em utilização, de modo que a forma e a altura de depósitos em 
tais áreas se adaptem ao terreno adjacente, inclusive com taludes adequados, de acordo 
com instruções da FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATADO tomará as devidas providências para que haja drenagem 
apropriada e proteção de taludes. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por volume (m³), conforme indicado no 
orçamento. 

 
2.1.9. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 

O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 
paralelepípedos, etc deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição  
 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 

de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 
 

2.2. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10 m) 
2.2.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DO POÇO 

A locação da casa do poço deverá ser realizada somente por profissional 
habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada 
em todas as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no 
projeto, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas 
que compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para 
resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.2.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 
características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
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poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

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

2.2.3. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 
seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.2.4. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 
elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

 
EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 

uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 
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- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 

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

2.2.5. AÇO CA-50 

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 
resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.2.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 
das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
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O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 
deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.2.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 
essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
2.3. EDIFICAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10) 

2.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 
e=20cm 

As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 
horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
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contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
  

2.3.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 
de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

2.3.3. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 
responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 
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EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

2.3.4. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
A superfície:  

- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 

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

2.3.5. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 
de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 

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

2.3.6. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 
polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
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ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 

cobrindo toda a superfície. 
-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2.3.7. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.3.8. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 
todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  

Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 
piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

 
Critério de medição 

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

2.3.9. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 
em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
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das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

Critério de medição 

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

2.3.10. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 
em peças de madeira 2” x 2”.  

Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 

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

2.3.11. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 
estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   

Material:  
- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.3.12. MURETA PARA QUADRO DE MEDICAO 1.00X1.75M (DE_DP0605) 
EXECUÇÃO: 

- Definir o local, baseado na aposição da rede elétrica; 
- Cavar o buraco e instalar o poste nas segundo definido em projeto; 
- Preencher o buraco com concreto após a implantação do poste; 
- Embutir a caixa de medição no muro, com massa de cimento; 
- Fixar as armações secundarias com parafusos para ancoragem dos ramais de 

ligação e saída;  
- Conectar os condutores fase no disjuntor. Para posterior interligação com os 

mediadores em ambas as caixas; 
- Interligar os condutores fase do ramal de saída ao disjuntor 
- Identificar as fases e neutro; 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.13. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 
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Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 
respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 

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

2.3.14. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 

Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 
em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  

Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 
e cortes dos tubos, barras e chapas. 

 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 
poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

2.4. CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 
2.4.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 

SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTÊNCIA 
MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV. 

Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 
elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4–Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 

recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.4.2. MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. 

Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
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ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.4.3. FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO 
HIDRAULICA DA CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA POTENCIA 
ATE 5 CV 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de fornecimento, partida 
do equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o 
fim que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse item. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por galão (Gl) de serviço executado. 
2.4.4. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO 

CARBONO, P/DN ATE 300mm. 
– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 

apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  
– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 

canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  
– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 

dúctil ou aço carbono.  
Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

2.4.5. MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 

serviço executado. 
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2.5. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 

2.5.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DE QUÍMICA 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.5.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 
características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

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

2.5.3. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 
seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

2.5.4. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 
elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
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assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 

uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 

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

2.5.5. AÇO CA-50 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
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obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.5.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 
das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.5.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
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O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 
essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
2.6. EDIFICAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 

2.6.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 
e=20cm 

As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 
horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.6.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 
de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
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iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

2.6.3. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 
responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

2.6.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 
de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 

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

2.6.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 
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polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

 
EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 

cobrindo toda a superfície. 
-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2.6.6. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

2.6.7. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 
em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

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

2.6.8. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 
em peças de madeira 2” x 2”.  

Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.6.9. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 
estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   

Material:  
- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

2.6.10. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 
respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 

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

2.6.11. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

2.6.12. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 
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seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

2.6.13. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 
todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  

Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 
piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

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

2.6.14. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

Placa cerâmica tipo grês de dimensões 35x35 cm; Argamassa colante 
industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 
indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 
rejuntamento de placas cerâmicas. 

 
EXECUÇÃO:  

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 
de argamassa utilizada;  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
formando sulcos;  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido. 

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

3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
3.1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, CLASSE 12, DN 50 / DN 75 
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3.1.1. LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'s  E  
S.E.S.'s 

• Operação de limpeza manual ou mecanizada de ruas; 
• Juntamento, remoção do expurgo da área de trabalho;  
• Carga para o local de espera; 
•  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentosutilizados; 
• Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de 

ferramentas e materiais;  
• Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 

serviços objeto desta Especificação. 
Critério de medição 

O critério de medição será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA , INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA 
OUTRO LOCAL DA OBRA 

 Fornecimento, transporte, instalação de placa de sinalização, conforme 
padrão ou a critério da FISCALIZAÇÃO;  

  Manutenção da placa durante a execução das obras;  

 Remoção e movimentação da placa para outros local da obra; 

  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 
conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;  

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais 
(combustíveis, peças, etc.);  

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 
serviços objeto desta Especificação.  

Critério de medição 

O critério de medição será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.3. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 
5MM 

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir 
possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou 
proteção da obra, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. 

Este item compreende o fornecimento de mão de obra e materiais para colocação, 
manutenção e remoção da tela. 

Critério de medição 

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

3.1.4. PASSADIÇO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO 
,P/PEDESTRES 

Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de pedestres, 
deverão ser executados passadiços (pontes) provisórios em pranchões de madeira bruta 
de lei com corrimão. 
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A CONTRATADA deverá dimensionar os passadiços de travessia e suas 
adequadas instalações, de modo a atender os parâmetros mínimos propostos e suportar 
com segurança todas as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

As peças componentes de passadiços deverão ser de boa qualidade e dispostas 
de forma travada para evitar o surgimento de vãos livres. 

Os passadiços deverão possuir guarda-corpo rígido com altura de 0,90m (noventa 
centímetros) a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e rodapé de 0,20m (vinte centímetros) 
de altura mínima, sendo o piso de pranchões de madeira bem nivelado, sem juntas 
apreciáveis ou ressaltos que possam causar acidentes aos usuários. 

Os passadiços deverão ser varridos diariamente de modo a evitar o acúmulo de 
terra ou lama, que os tornem escorregadios. 

Critério de medição 

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

3.1.5. CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS 
VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P AREA CHAPA EM CADA 
APLICAÇÃO 

Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de veículos sobre 
escavações, deverão ser executados passadiços provisórios em chapas de aço carbono 
3/8 os quais deverão ser devidamente travadas e fixadas ao solo de forma a garantir uma 
travessia segura. 

A CONTRATADA deverá dimensionar as travessias e suas adequadas instalações, 
de modo a atender os parâmetros mínimos necessários e suportar com segurança todas 
as cargas de trabalho a que estarão sujeitas. 

Critério de medição 

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

3.1.6. ESCAV. MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª 
CAT.EXECUTADA C/PROFUND.ATE 1,50m 

Toda a escavação deverá ser mecânica no caso de proximidade de interferências 
cadastradas ou detectadas. Serão utilizados utensílios manuais de corte e remoção para a 
borda da vala, quando se julgar necessário. A CONSTRUTORA deverá atentar para 
situações de instabilidade dos taludes e solicitar a FISCALIZAÇÃO autorização para 
execução de escoramentos. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do 
terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

Antes de iniciar a escavação, a CONSTRUTORA fará a pesquisa de interferência 
do local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que 
estejam na zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O greide 
da linha deverá ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento mínimo admitido 
acima da geratriz superior dos tubos em áreas urbanizadas será de 0,80 m. 

A largura das escavações será D + 0,40 m, sendo a largura mínima 0,50 m. 
A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao assentamento 

estiverem depositados no local. 
Se a escavação interferir com galerias, tubulações ou outras instalações 
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existentes, a CONSTRUTORA executará o escoramento e sustentação das mesmas. 
Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados 

para utilização no aterro, serão, em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior 
aproveitamento, numa distância não inferior à profundidade da vala e, sempre que 
possível, de um único lado, deixando o outro lado livre para trânsito e manobras. 

No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão 
distribuídos em montes separados. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço. 
 

3.1.7. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

Qualquer tipo de escavação poderá ser executada manual ou mecanicamente, 
mediante aprovação pelo engenheiro responsável do método, proposto pela contratada. Se 
autorizada a escavação mecânica, todos os danos causados à propriedade, bem como 
levantamento e reposição de pavimentos além das larguras especificadas, serão da 
responsabilidade da contratada. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser 
adequados aos tipos e profundidades de escavação. Na falta destes, a fiscalização poderá 
permitir o uso de outro tipo de equipamento. Esta liberalidade não justificará atrasos no 
cronograma da obra. Além disso, no caso de escavação de vala, a eventual necessidade 
de rebaixamento do terreno para se atingir a profundidade desejada, oriunda de utilização 
de equipamento inadequado, não será remunerada. Desta forma, os serviços serão 
considerados como se fossem executados de maneira normal e de acordo com as larguras 
especificadas. 

As valas deverão ser escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitado o 
alinhamento e as cotas indicadas em projetos. Tanto para a distribuição de água como 
para a coleta de esgotos, as valas abertas com dimensões inferiores às definidas serão 
medidas pelas dimensões reais executadas. No caso de excesso nas dimensões definidas, 
estas somente serão medidas, se justificadas pela contratada e aprovadas formalmente 
pela fiscalização através de registro no BDO, recomendando-se a anexação, ao processo 
de medição, de documentos comprobatórios, tais como: laudos, fotos e outros. Quanto à 
extensão máxima de abertura de valas, devem-se considerar as condições locais de 
trabalho, o trânsito, o tempo necessário à progressão contínua das obras e a necessidade 
de serviços preliminares. Qualquer excesso de escavação ou depressão do fundo da vala, 
proveniente de erro na escavação, deverá ser preenchido com areia, pó-de-pedra ou outro 
material de boa qualidade, aprovado pela FISCALIZAÇÃO e sem ônus para. 

 As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, preferencialmente, 
principalmente nos locais de grande movimento, travessias de ruas e acessos, de modo a 
garantir condições de segurança ao tráfego de veículos e pedestres. Em casos extremos, 
quando as valas ficarem abertas por mais de um dia, deverão ser feitos passadiços 
provisórios nos acessos de veículos e pedestres. Neste caso, toda a extensão da vala 
deverá ser convenientemente sinalizada e protegida. Todos os serviços de escavação não 
em valas deverão obedecer, rigorosamente, às cotas e perfis previstos no projeto. Nas 
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cavas a serem executadas, admitir-se-á um acréscimo de até um metro para cada lado, ou 
no raio, sobre as dimensões projetadas como espaço liberado para área de serviço. Em 
solos turfosos e/ou sem suporte, as escavações deverão ser feitas até que se atinjam um 
solo de boa qualidade. Nestes casos as cotas definidas nos projetos serão obtidas através 
de reaterro com material importado. Caso necessário, serão feitos esgotamentos ou 
drenagens de modo a garantir a estabilidade do solo. 

As valas só poderão ser reaterradas depois que o assentamento da tubulação for 
aprovado pela fiscalização. O recobrimento deverá ser feito alternadamente de ambos os 
lados do tubo, evitando-se o deslocamento do mesmo e danos nas juntas. O material a ser 
utilizado no reaterro, até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, não deverá conter 
pedras, detritos vegetais ou outros materiais que possam afetar os tubos quando sobre 
eles for lançado, bem como deverá ser de textura homogênea. Quando o material 
escavado for inconveniente ao reaterro, a critério da fiscalização, deverá ser substituído 
por material de boa qualidade. No caso de áreas onde houver necessidade de aterros, o 
solo a ser utilizado deverá vir, preferencialmente, de áreas próximas de corte; materiais 
orgânicos ou contaminados com restos orgânicos (raízes, folhas, etc.) ou entulhos de 
qualquer tipo (resto de demolições, matacões, madeira, etc.) não são aceitáveis devido ao 
baixo suporte, alta compressibilidade, volume, deterioração, etc. 

O material de aterro na origem deve ter características previamente estudadas 
visando conhecimento do tipo de solo, quantidade disponível, homogeneidade, 
capeamento a ser descartado, compactação, umidade, suporte, expansibilidade e 
compressibilidade, entre outras. O aterro/reaterro de cavas refere-se à reposição dos 
materiais escavados a mais, para permitir a construção de obras enterradas ou semi-
enterradas, tais como reservatórios, estações de tratamento, fundações, etc. 

No caso de reservatório e estações de tratamento, sempre que possível, o reaterro 
deverá ser executado após o teste das estruturas com enchimento de água até o nível 
máximo de operação. Somente serão permitidos aterros junto a estruturas de concreto 
quando a idade das mesmas for igual ou superior a 28 dias. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
3.1.8. CARGA E DESCARGA DE SOLO 

O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 
Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

3.1.9. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
Tendo em vista que as medições correspondem à escavação, carga e transporte 

dos materiais já foram devidamente focalizadas quando da abordagem da execução dos 
cortes e dos empréstimos, a medição dos aterros comporta, estritamente, a quantificação 
da compactação, a qual envolve várias operações a saber: a descarga e o espalhamento 
do material em camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação 
propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.10. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 
paralelepípedos, etc, deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição 

A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
 

3.1.11. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 
ÁGUA - DN 50 mm 

Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 
defeituosos sejam rejeitados. 

Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 
deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado. 
 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- ÁGUA - DN 75 
mm 

Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 
defeituosos sejam rejeitados. 

Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 
deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.12. EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO 
MAT. - DMT=20KM 

Em locais onde o fundo da vala apresente pedras ou formações rochosas deve-se 
promover uma escavação adicional de 0,15 a 0,20 m, cobrir o fundo da vala com uma 
camada de terra isenta de pedras e entulhos, ou, alternativamente, uma escavação 
adicional de 0,10 m para formar um berço de areia desta espessura. Esta camada de terra 
ou de areia deve ser devidamente compactada;  

Quando o fundo da vala for constituído de material sem condições mínimas de 
suporte para o assentamento da tubulação, deve-se executar o assentamento conforme 
recomendações de projeto e na inexistência destas recomendações utilizar uma base de 
brita (cascalho) ou concreto. A tubulação sobre tais bases deve ser assentada sobre 
colchão de areia de 0,10 m ou material escolhido de 0,15 a 0,20 m;  

O fundo da vala deve ser uniforme, devendo-se evitar os calos e ressaltos. Para 
tanto, se necessário, deve ser regularizado utilizando-se areia ou outro material adequado. 

 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.13. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 

Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada para o 
transporte de equipamentos, materiais e outros até a localidade da obra. 

Critério de medição 

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
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de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.14. BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. 

FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA 
Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples ou armado utilizados nas 

redes de distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de mudanças de 
diâmetro, nas instalações de aparelhos, peças especiais e conexões com juntas elásticas, 
nos terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com objetivo de 
absorver os esforços resultantes da pressão exercida pela água nos mesmos. 

Na ancoragem de conexões com juntas elásticas deverão ser utilizados blocos 
convenientemente dimensionados para resistir aos esforços longitudinais ou transversais 
da tubulação que não são absorvidos pela junta. 

As válvulas de bloqueio de fluxo e demais aparelhos deverão ser ancorados no 
sentido do seu peso próprio e dos possíveis esforços longitudinais ou transversais, sendo 
que a tubulação de PVC rígido interligada a estase às peças de ligação deverá trabalhar 
livre desses esforços. 

O dimensionamento desses elementos exige cálculos específicos para a 
determinação das suas características e dimensões, em função do diâmetro da tubulação, 
da pressão exercida pela água, da natureza do material dos tubos e da resistência do solo. 

As localizações dos blocos, bem como sua dimensões e o tipo de concreto serão 
definidos em projeto e /ou pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar o cálculo estrutural dos 
blocos. 

EXECUÇÃO: 

- Em um período não inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo, 
conexão ou aparelho que ficarão em contato com o concreto do bloco, deverão ser 
revestidas com pintura asfáltica seguida de uma camada de areai fina para melhorar a 
aderência. 

- Posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, será feito seu 
escoramento, visando garantir sua mobilidade quando da execução do bloco. 

- Em seguida, deve ser feita a montagem das formas e da armação de aço 
(quando necessário) do bloco. 

- Por fim, deve ser executada a concretagem do conjunto. 
- Tomando-se o devido cuidado para que as juntas do tubo, conexão ou aparelho 

se mantenham visíveis, possibilitando a verificação da estanqueidade do sistema, quando 
da realização dos ensaios convencionais, e a posterior manutenção da rede. 

- Na desmontagem das formas, deverão ser evitados golpes violentos nos blocos, 
pra que não haja perda de aderência entre o concreto e a peça imobilizada. 

- Concluída a desforma, deverá ser verificado se as juntas do tubo, conexão ou 
parelho estão realmente visíveis e desimpedidas. 

- Ancoragem de registros. 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.15. EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1 A/2A/2 C, C/ 
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ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,5 M3/H X 1/2"", ASSENT. DE 
CAVALETE E ASSENT. DE CX. CPH (EMBUTIDA EM MURETA), S/ 
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO E PASSEIO E S/ 
FORNEC. DE CX., MAT. HIDRAUL. E HID 

A Ligação da execução predial consiste em um conjunto de tubos, peças, 
conexões e equipamentos que interliga a rede pública à instalação predial do usuário. As 
ligações prediais somente serão executadas após serem liberadas pela fiscalização. 

Uma ligação predial é composta de: 
 a) Tomada de água:- Ponto de conexão do ramal com a rede de distribuição de 

água, que será executada com colar de tomada de PP, PVC, FºFº, com ferrule ou ainda 
com "T" associado à luva de correr;  

b) Ramal predial:- Tubulação compreendida entre a tomada de água na rede de 
distribuição e o cavalete ou caixa subterrânea que será executada preferencialmente em 
PEAD, podendo ser feita também com material de PVC;  

c) Cavalete ou caixa subterrânea:- Elementos destinados a receber a instalação do 
medidor de volume consumido, hidrômetro. A utilização de uma ou outra solução é 
decorrente do interesse do cliente ou da melhor disposição do hidrômetro para as leituras 
mensais. Além das partes componentes deve-se observar, na ligação predial, o 
recobrimento mínimo do ramal e a localização do cavalete/caixa em relação às divisas do 
imóvel. 

Os materiais hidráulicos de uma ligação de água podem ser fornecidos pela 
CONTRATADA. Todos os materiais deverão seguir as normas da ABNT e outras exigidas 
pela área de Controle da Qualidade de Materiais. 

As ligações serão sempre executadas na rede de distribuição, a qual deverá estar 
em carga e, no caso de redes novas, somente após a realização dos testes e da 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.16. ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO, EM LIGAÇÃO PREDIAL 
EXISTENTE NÃO MEDIDA,  COM DN 1/2"", EM CAIXA IMPLANTADA 
EM PAREDE, MURO OU MURETA, SEM FORNECIMENTO DO 
MATERIAL HIDRÁULICO E HIDRÔMETRO 

Procedimento a serem executados: 
1) Preparar o muro ou construir uma mureta para instalar a caixa padrão.  
2) Instalar a caixa, na altura e largura definidas em projeto. A mesma deverá ser 

instalada prumada, nivelada, faceando a divisa frontal do imóvel, ou seja, ficar em frente à 
rua, e deve ficar com a base inferior a uma altura mínima de 70 cm e máxima de 100 cm 
em relação ao piso acabado da calçada. 

3) Instalar o tubo camisa de PVC na abertura da base da caixa e embutido na 
alvenaria de acordo com sua necessidade. 

4) Instalar a curva de 90º raio longo de PVC no tubo camisa, seguindo a 
profundidade descrita no esquema de instalação. A curva deve ficar entre 30 e 40 cm 
abaixo do piso acabado da calçada. 

5) É obrigatória a colocação de um registro de latão, no diâmetro definido em 
projeto. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.17. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MURETA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO ARMADO PARA HIDRÔMETRO EM CAVALETE 

Este item é largamente utilizado durante a execução da ligação de água tratada 
para imóveis residenciais, comerciais e diversos, quando não houver condições para 
instalação dos padrões nas variáveis: cavalete aéreo ou nicho parede frontal. 

Atualmente as muretas para instalação do hidrômetro, são construídas em 
alvenaria utilizando-se de argamassa para assentamento dos tijolos, reboco e 
chumbamento dos tubos em ferro galvanizado, instalados horizontalmente. Os tubos de 
ferro galvanizado são de entrada para o hidrômetro, interligado na rede de distribuição 
localizada na rua ou no passeio, de saída do hidrômetro para interligação na instalação 
interna do imóvel residencial, empresa, entre outros.  

Para o sistema de drenagem, faz-se um furo no solo, coloca-se uma camada de 10 
cm de brita no fundo (lastro) da caixa. Um caixilho retangular fixado na parte superior das 
paredes em alvenaria da caixa acondiciona uma tampa em chapa antiderrapante, sem 
dobradiças e não articulável. 

EXECUÇÃO: 

-Chumbar a base de concreto maciço ao chão 
- Acoplar o pé, o corpo e o topo da mureta 
- Encaixar a caixa plástica no topo da mureta. 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
4. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 

4.1. FUSTE DE RESERVATORIO ELEVADO DE 20 M3 H=9,00M - RESERVATÓRIO 
DE FIBRA DE VIDRO 

4.1.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

4.1.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 
características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
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condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 
Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 

esgotados por processo que assegure proteção adequada. 
As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 

ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.1.3. REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO 
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES 

O reaterro de valas é uma atividade de terraplenagem que consiste no 
preenchimento de escavações utilizando o próprio material escavado. O serviço é habitual 
em obras de instalações subterrâneas, como redes de saneamento básico, elétricas, 
telefônicas e de gás. 

Quando a escavação da vala é feita em vias urbanas, onde o tráfego é intenso, 
torna-se imprescindível a compactação do reaterro, de forma que o solo adquira o mesmo 
nível de densidade que apresentava antes da interferência. 

Caso esse cuidado não seja tomado, o solo ao redor da vala vai sofrer um alívio de 
tensões que desloca partículas. Consequentemente, a camada acima sofre um 
afundamento. 

Dependendo da situação do solo e das características das instalações que serão 
enterradas na vala, pode ser inviável reutilizar o material escavado na própria obra, o que 
demanda o uso de material de preenchimento proveniente de outros locais, com origem 
controlada. 

O cálculo de alívio de tensões precisa considerar a coesão do solo e o nível do 
lençol freático. Dependendo dos parâmetros, a vala pode exercer influência no solo em 
extensões de até cinco vezes referente a profundidade escavada. 

Nem todo o material escavado pode ser utilizado para recompor as valas, o que 
requer especificação no projeto quando for necessário usar solo de outros lugares. O 
material escavado poderá ser reutilizado para o reaterro se não estiver muito saturado e 
nem contiver resíduos de construção. 

EXECUÇÃO: 
As obras de escavação devem ser feitas com sistemas de escoras para garantir a 

segurança do projeto e dos trabalhadores. Isso porque as forças oriundas do alívio de 
tensão desagregam as paredes da vala e causam desmoronamentos. 

A especificação das escoras deve ser feita de acordo com as necessidades do 
projeto, considerando sobretudo as cargas do solo. As escoras devem ser instaladas na 
vala acompanhando o avanço da escavação. O mesmo vale para o reaterro, quando são 
retiradas progressivamente à compactação das camadas. 

Outro cuidado que deve ser considerado é a segurança no entorno da vala. Além 
de placas e sinalizações, é importante a instalação de barreiras físicas, como cavaletes e 
tapumes, para evitar a queda de pessoas e veículos. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.4. CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150Kg/m3, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

Toda e qualquer alteração de componentes do concreto ou alteração de 
metodologia executivas previamente definidas ou acordadas, que possam direta ou 
indiretamente afetar as solicitações, o comportamento ou o desempenho das estruturas, 
quer seja no plano provisório, quer seja no plano definitivo, deve ter o aval da 
FISCALIZAÇÃO para ser efetivada. 

EXECUÇÃO: 

a) os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 
da responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na obra ou 
utilizar serviço de laboratório idôneo; 

 b) a FISCALIZAÇÃO deve ter pleno acesso para utilização do laboratório montado 
na obra;  

c) sempre que o concreto for misturado na obra, a contratada deve dispor de 
central de concreto, preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos 
componentes. As balanças devem ser aferidas sistematicamente a cada 30 dias ou, após 
cada lote produzido de 5000 m³. Em qualquer situação a tolerância das medidas efetuadas 
não deve superar 2% da massa real;  

d) a dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar 
todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência; 

 e) para concretos de estruturas destinadas a drenagem, em contato com água 
corrente, inexistindo recomendação específica de projeto, é exigido o consumo mínimo de 
cimento de 300 kg/m³. 

 f) o tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 
oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do 
concreto recém preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com 
cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material; 

 g) a FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 
inadequado e passível de provocar segregação; 

 h) as retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 
de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 
impermeabilidade; 

 i) por junta tratada entende-se a remoção da película superficial de nata, remoção 
de excessos e elementos estranhos; o processo de limpeza deve ser aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO;  

j) o concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 
final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e 
prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte; 

 k) concretagens sucessivas com intervalo inferior a 30 minutos são consideradas 
concretagens contínuas; 

 l) em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 
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m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar 
através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 
operação; 

 m) cuidados complementares: - concretos com suspeita de terem iniciado pega 
antes do lançamento devem ser recusados;  

- evitar evaporação precoce, controle da cura, mantendo úmida a superfície 
exposta com sacos de estopa molhados ou utilização de geradores de neblina. O tempo de 
cura é função do tipo de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo, médio 
mínimo de 3 dias nas condições usuais; 

 - pode ser empregada cura química com aval da FISCALIZAÇÃO; 
 - devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se 

afastar do intervalo 10° - 40°. Estas situações exigem procedimentos específicos com 
apoio ensaios de laboratório; 

 - não deve ser iniciado o desempenamento antes do início de pega. 
 
 n) adensamento: 
 - o adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação 

de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos; 
 - os vibradores de imersão devem trabalhar na posição vertical, exigindo-se 

frequências superiores a 8.000 Hz. A frequência do equipamento deve ser aferida 
sistematicamente;  

- o tempo de vibração não pode ser demasiado de modo a provocar segregação. O 
controle deve ser visual no início de exsudação da nata; 

- é permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego 
de vibradores de imersão nos pontos críticos das formas, onde possam existir reentrâncias 
de qualquer tipo. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.5. CONCRETO FCK=20MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 
centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
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realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

4.1.6. AÇO CA-50 
4.1.7. AÇO CA-60 

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 
resistência: fck= 25MPa, aço CA-50/CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

Os fustes devem possuir as dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

4.1.8. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 

A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 
concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

4.1.9. FORMA PARA PILAR (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 

Os pilares em concreto armado (preparo e lançamento) com segundo projeto, com 
forma em chapa de madeira compensada resinada, com aproveitamento de 3 vezes, com 
betoneira, conforme projeto estrutural. As vigas em concreto armado, com armação CA 50, 
de acordo com projeto estrutural. 

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

4.1.10. FORMA PARA VIGAS (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 

Nos locais indicados em projeto estrutural serão executadas as vigas em concreto 
armado (preparo e lançamento) com fck definido pelo engenheiro responsável, com forma 
de tabua, com aproveitamento 3 vezes, com betoneira. 

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

4.1.11. CIMBRAMENTO PARA LAJE E VIGAS EM EDIFICACOES 
CONVENCIONAIS 

Os materiais devem obedecer os requisitos da NBR 14931(1). Os escoramentos 
podem ser metálicos, de madeira ou mistos. A seleção do tipo fica a critério da contratada, 
desde que não especificado no projeto, e deve ser de conhecimento da fiscalização. 
Quando for executado em madeira dura, não é admitido o emprego de pontaletes com 
diâmetro ou lado da seção transversal inferior a 50 mm, e 70 mm quando empregada 
madeira mole. Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para 
exploração. 

EXECUÇÃO: 
O terreno de apoio deve ser cuidadosamente analisado, deve possuir condições de 

suporte adequadas, capaz de não promover recalques diferenciais que prejudiquem a 
estabilidade e a estética da peça a concretar. A regularização do terreno faz parte destes 
serviços. Os escoramentos devem ser suficientemente bem fixados, encunhados, 
contraventados e apoiados, a fim de evitar deslocamentos ou desabamentos por choques 
ou recalques. Caso haja necessidade de se executar lastro de concreto ou estaqueamento, 
estes serviços são considerados em separado e devem ser analisados e aprovados pela 
fiscalização. Devem ser tomados cuidados especiais com relação às fundações dos 
cimbres, rasas ou profundas, no sentido de evitar recalques ou qualquer outro tipo de 
defeito nas estruturas. É fundamental a garantia de estabilidade, resistência e rigidez, do 
conjunto de elementos estruturais que constituem o cimbramento: montantes, travamentos, 
dispositivos vinculares, passadiços operacionais para trânsito e transporte de materiais 
além de acessos em geral. O cimbramento deve ter sua capacidade portante e funcional 
garantida, tecnicamente, através de projeto, que deve ser anexado aos documentos de 
projeto para arquivo. 

A fiscalização deve ter conhecimento do projeto de cimbramento apresentado e, na 
hipótese de existirem suspeitas quanto à sua eficácia, deve submetê-lo ao projetista para 
análise. O cimbramento deve ser projetado de modo a não sofrer deformações prejudiciais 
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ao formato da estrutura, causar esforços não previstos no concreto, quando submetido à 
ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar 
durante a execução da estrutura de concreto. No projeto do cimbramento devem ser 
consideradas a deformação e flambagem dos materiais e as vibrações a que o 
escoramento está sujeito. O projeto deve demonstrar e garantir a estabilidade e eficiência 
do cimbramento através de justificativas técnicas inequívocas. Os cimbramentos incluem 
as plataformas para acesso, escadas, elementos para transporte de materiais e 
passadiços operacionais. 

 O projeto de cimbramento deve contemplar dispositivos de segurança confortáveis 
e eficazes para proteção do pessoal de obra. Interferências com vias de tráfego 
condicionam o projeto do cimbramento à necessidade de prover gabaritos seguros e 
calhas convenientes. Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser 
contraventados. Nos casos normais os prazos mínimos para remoção das formas e 
escoramentos são os seguintes: - faces laterais das formas: 1 dia; - faces inferiores, desde 
que hajam pontaletes bem encunhados e espaçados a cada 2 m: 14 dias; - faces inferiores 
sem pontaletes: 21 dias. Não havendo disponibilidade de resultados dos ensaios de 
resistência do concreto, o prazo para a sua remoção é de no mínimo 21 dias.  

A diminuição do prazo normal mínimo indicado, só pode ser realizada mediante 
prévia autorização da fiscalização, levando em consideração as especificações do projeto 
quanto ao módulo de elasticidade, resistência à compressão axial e retração do concreto. 
A remoção do escoramento deve ser iniciada pelo seu afrouxamento, através da retirada 
das cunhas de madeira, evitando-se choques ou impactos violentos na peça de concreto e, 
salvo indicação em contrário, de modo a haver aumento gradativo do vão, ou seja, do meio 
do vão em direção aos apoios e da extremidade dos balanços para os apoios. Nos casos 
específicos indicados no projeto do cimbramento, a remoção do escoramento deve ser 
processada rigorosamente conforme o estabelecido. O material resultante da remoção do 
escoramento, não sendo reaproveitado, deve ser removido das proximidades da obra, de 
forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzido a cursos d’água. 

Critério de medição 

O critério de medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 
4.1.12. ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 

PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 
A escada marinheiro é fabricada em perfis metálicos atendendo especificações de 

construção estabelecidas na Recomendação Técnica de Procedimentos (RTP) com base 
na NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Pode ser 
fabricada atendendo as mais variadas formas de fixação e acessos em função da 
construção de uma estrutura metálica ou de alvenaria. É construída considerando a melhor 
ergonomia para o usuário. 

A partir de 2 metros do início da escada, a continuidade da escada é provida de 
uma gaiola de proteção que, ao término da escada, se prolonga por 1,5 metros permitindo 
a saída de seu interior de forma segura. Em seus 2 metros iniciais, conta com uma porta 
de aço com abertura lateral impedindo o acesso aos degraus da escada e ao interior da 
gaiola impossibilitando que pessoas não autorizadas acessem o seu interior. 

Se a escada tiver altura superior a 9 metros, a cada intervalo de 9 metros são 
consideradas plataformas para parada de descanso do usuário conforme orientação. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
4.1.13. GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 

3/16" 
O Guarda-Corpo deve avançar pelo menos até 1,10 metros acima do último 

patamar. Para evitar o uso da escada marinheiro por pessoa não autorizada, pode-se dotar 
a escada com uma porta. Essa porta é do tipo "inteligente" e é instalada na altura do 60 
degrau na forma de um trecho da escada contendo os degraus de número 4 e 5. Assim, 
quando a porta estiver fechada e com o cadeado instalado, a escada marinheiro ficará sem 
os degraus 4 e 5, dificultando a subida que terá 90 cm ente os degraus 3 e 6. Abrindo-se o 
cadeado, a porta se abre e abaixada irá formar os degraus 4 e 5. Os degraus adicionais 
4.a e 5.a reduzem o espaço entre degraus para 15 cm para impedir a passagem quando a 
porta estiver fechada (este método pode ser alterado desde que não comprometa a 
restrição da escada). 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.2. FUNDAÇÃO 
4.2.1. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 
projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

4.2.2. CONCRETO FCK=20MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 
centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 

O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 
dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 
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A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 

diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
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pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 
A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 

técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
5.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

5.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
5.1.2. CADASTROS 
5.1.2.1. LOCAÇÃO MANUAL DE OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 
 

5.1.3. ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, 
CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS 

5.1.3.1. MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E 
ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIAMETROS DE 50 A 
250MM 
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Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 

Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 
deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

5.1.3.2. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F°F° DÚCTIL OU AÇO 
CARBONO, PARA DN ATE 300MM 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
dúctil ou aço carbono.  

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

5.1.3.3. MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E 
CONEXÕES DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de serviço 
executado. 

 
5.1.4. CONCRETO CONVENCIONAL - LAJE 
5.1.4.1. CONCRETO FCK=25MPa, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
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termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados. 

A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 

diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 
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Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 
 

5.1.4.2. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 
projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 
 

5.1.4.3. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 

A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 
concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 

5.1.5. EDIFICAÇÕES 
5.1.5.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.5.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 
de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço e espessura definidos pelo 
engenheiro responsável, com preparo manual. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 
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O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

5.1.5.3. MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) 

Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 
responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

5.1.5.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 
de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

 
EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

5.1.5.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 
polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
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aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

5.1.5.6. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 
de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

 EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 
antes de qualquer aplicação;  

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 
-  Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.  
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.5.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Tinta látex acrílica na cor definida em projeto – tinta à base de dispersão aquosa 
de acetato de polivinila. 

  
EXECUÇÃO: 
A superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar 
duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 
aplicações. Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como 
acrílica, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número 
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menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo 
assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.5.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 
seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

5.1.5.9. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 
todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  

Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 
piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

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

5.1.6. CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDRÔMETRO / 
REGISTRO DE MANOBRA PARA S.A.A.'s 

5.1.6.1. CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABECOTE EM ALVEN.DE 
TIJOLO MACICO,P/LINHA C/DN<=50mm,S/FORNEC. 
MAT.HIDRAULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 

As caixas de para registro de manobra deverão ser instaladas nas quantidades e 
locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações das 
generalidades estabelecidas pelo engenheiro responsável pela obra. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas para registro de manobra de 
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e 
Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

5.1.7. OUTROS SERVIÇOS 
5.1.7.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", 

COM REQUADRO 

Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 
em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  

Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 
e cortes dos tubos, barras e chapas. 
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 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 
poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

Critério de medição  

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

5.1.8. INSTALAÇOES MECANICAS 
5.1.8.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 

EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade. 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4– Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 

recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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1. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
1.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 

1.1.1. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC 
1.1.1.1. CONEXOES DE  PVC  PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
1.1.1.1.1. ADAPTADOR PVC PBA PONTA E ROSCA JE 

1.1.1.1.1.1. AD PVC PBA PR JE DN 75 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
  

1.1.1.1.2. CURVA 45o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.2.1. C45° PVC PBA PB JE DN 75 
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A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 
ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 
 

1.1.1.1.3. CURVA 90o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.3.1. C90° PVC PBA PB JE DN   75 

A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 
ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2. PECAS E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL PRETO, CONFORME 
NORMA ABNT NBR-6943, ACABAMENTO GALVANIZADO NORMA 
ABNT NBR-6323, ROSCA BSP NORMA ABNT NBR-6414 

1.1.2.1. CONEXOES DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE DE 
PRESSAO ATE 26 kgf/cm2 (BSP)E ACESSORIOS 

1.1.2.1.1. CURVA MACHO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.1.1. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 

1.1.2.1.2. CURVA 45o MACHO-FEMEA FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.2.1. C45° M / F FoMa BSP DN 3' 2,010 kg 

1.1.2.1.3. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.3.1. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 

Utilizada para efetuar um desvio longo em 90 graus nas tubulações, conectando 
uma rosca macho à uma fêmea.   

Pode ser usada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas 
em geral. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

1.1.2.1.4. LUVA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 
LONGITUDINAL EXTERNA 

1.1.2.1.4.1. L RD FoMa BSP DN 3' X 2' 0,90 kg 
1.1.2.1.5. BUCHA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 

1.1.2.1.5.1. B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,104 kg 
1.1.2.1.6. ADAPTADOR FoMa C/ ROSCA BSP P/ CAIXA D'AGUA DE 

CONCRETO 
1.1.2.1.6.1. LUVA FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 

LONGITUDINAL EXTERNA 
1.1.2.1.3.1.1.    L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 

Bucha de redução é utilizada para alterar o diâmetro de um eletroduto em um dado 
percurso, ou seja, precisa-se reduzir um tubo de 1 ½” para 1” por exemplo, então utiliza-se 
uma bucha de redução. 
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Luva utilizada para "emendar" um eletroduto, ou seja, considerando-se que você 
precisa instalar 12 metros de eletroduto e cada peça de eletroduto é fornecida em barras 
de 3metros, então utiliza-se uma luva na extremidade para fazer a emenda (ou melhor dar 
continuidade ao duto). 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

 

1.1.2.3.2.    NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2..1.3.2.1.  NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg 
1.1.2.1.3.2.2.  NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
1.1.2.1.3.2.3.  NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

Conexão cilíndrica, ou cilindro-cônica, com roscas externas em ambas as 
extremidades e colocada entre dois tubos, ou entre um tubo e uma válvula ou outro 
acessório. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.7. UNIAO C/ ASSENTO PLANO DE FERRO FoMa C/ ROSCA 
BSP 

1.1.2.1.7.1. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 
3"" 0,000 kg 

 
A União de Assento é fabricada em ferro maleável e possui padrão de rosca BSP, 

de acordo com a norma NBR 6943. A linha de conexões galvanizadas é ideal para redes 
hidráulicas de combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

1.1.2.1.8. MATERIAIS NÃO CODIFICADOS 
1.1.2.1.8.1. TUBO AÇO DE AÇO GALVANIZADO Sch40 3"   11,28 

kg/m 
Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são 

empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, 
conduções de diversos fluídos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.3. VALVULAS DE BRONZE E ACESSORIOS 
1.1.3.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 

ROSCAS 
1.1.3.1.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL COM VEDACAO 

CONICA DE BRONZE OU DISCO DE TEFLON, CORPO EM 
BRONZE FUNDIDO ASTM B-62, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, SERIE PESADA DE BRONZE C/ROSCAS CLASSE 150 
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1.1.3.1.1.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 
150 DN 3' 5,700 kg 

A válvula de retenção é um dispositivo mecânico que somente permite um fluido a 
escoar em uma direção. Elas trabalham automaticamente e a maioria não precisa da ajuda 
de um operador ou algum atuador eletrônico de controle. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

1.1.3.2. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.3.2.1. REGISTRO MACHO PASSANTE-BRONZE-CL 125 DN 3"" 

Os registros são componentes empregados nas instalações de água fria e quente 
dos sistemas hidráulicos prediais e são divididos em três tipos: de gaveta, pressão e 
esfera. São fabricados em ligas metálicas por processo de fundição ou estamparia e são 
bastante utilizados nas instalações com tubos metálicos de aço galvanizado, cobre e PVC 
[policloreto de vinila]. 

 Há também os de materiais plásticos, como o PPR [polipropileno reticulado], 
utilizados quando o sistema todo é feito desse material. As principais características dos 
registros hidráulicos a serem observadas são: diâmetro, que deve ser equivalente ao 
diâmetro da tubulação; temperatura de utilização (água fria e/ ou quente); tipo de 
acoplamento (roscável ou soldável); e tipo de instalação, que pode ser bruta ou com 
acabamento, que dependem da instalação ser aparente ou embutida e constam das 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.3.2.2. VALVULA DE AGULHA MOD.AM-45 C/ ROSCA BSP 
BRONZE 1/2" 

Válvula Agulha é um tipo de válvula usada quando se deseja um fino controle do 
fluxo. As válvulas agulha recebem este nome porque são projetadas com agulha de metal, 
na maioria das vezes, produzidos de aço inoxidável, bronze ou outras ligas de aço. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

1.1.4. MATERIAIS ELETRICOS 
1.1.4.1. ARRUELA 

1.1.4.1.1. ARRUELA LISA, GALV., 3/4"" 
Arruela lisa é um componente fabricado em liga de titânio e tem o formato de uma 

arruela normal, possui furo central para alojamento do parafuso para fixação de ligamento. 
Utilizada para evitar que o parafuso penetre dentro do córtex próximo, e além de distribuir 
igualmente o aperto, a arruela lisa tem, também, a função de melhorar os aspectos do 
conjunto.  

Por não ter elemento de trava, a arruela lisa é utilizada em órgãos de máquinas 
que sofrem pequenas vibrações. Diversas empresas de diversos segmentos, como: 
energia, transportes, plataformas continentais, mineração e exploração de pedreiras, 
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edificação e construção de pontes, fabricação e processamento, construção naval, 

silvicultura e agricultura, veículos pesados e setor militar utilizam a arruela lisa como 

instrumento de fixação em suas máquinas e seus equipamentos. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 
 
 

1.1.4.2. BASE 
1.1.4.2.1. BASE P/ RELE FOTOELETRICO 

O Relé Fotoelétrico e a Base para Relé Foxlux proporcionam segurança e 
economia para iluminação industrial, pública, comercial e residencial.  Possuem base com 
fio de diâmetro de 1,50mm² e 25cm de comprimento. Estão disponíveis nas opções 127 V, 
220 V e Bivolt. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.3. CABECOTE 
1.1.4.3.1. CABECOTE DE ALUMINIO, d = 1 1/2"" 

Utilizado como protetor de eletreodutos, substitui bengalas curvas proporcionando 
economia de cabos. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.4. CABO 
1.1.4.4.1. CABO DE COBRE NU - 10 MM2 
1.1.4.4.2. CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 

6mm2 
Os cabos sem revestimento são compostos apenas pelo material condutor, por 

isso, são instalados em locais que a falta de revestimento não representa perigo para os 

indivíduos e equipamentos. O cabo de cobre nu é constituído de cobre eletrolítico de 

têmpera dura ou meio dura, sem revestimento.  
É utilizado em instalações aéreas e sistemas elétricos de subsolo, também 

conhecidos como sistemas de aterramento, e também é utilizado por empresas de 
transmissão de energia e em instalações elétricas industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.5. CONDULETE 
1.1.4.5.1. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.2. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
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1.1.4.5.3. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ UMA 
ENTRADA (E), 3/4"" 

São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 
instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.6. CURVA 
1.1.4.6.1. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"" 
1.1.4.6.2. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1 1/2"" 
1.1.4.6.3. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1"" 

 

As curvas para eletrodutos são tubos que carregam a fiação de uma instalação 
elétrica e têm como função proteger os condutores contra corrosões e ações mecânicas, 
evitar curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam como 
condutores de proteção. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.7. ELETRODUTO 
1.1.4.7.1. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 3/4"" 
1.1.4.7.2. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" 
1.1.4.7.3. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 

1/2"" 
Os eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são aqueles tubos que ficam 

dentro das paredes, lajes e pisos, e tem como principal função proteger a fiação elétrica 
contra fatores externos que podem danificar e expor a segurança de uma residência, 
empresa, industria ou condomínio. 

Os eletrodutos também possuem em sua composição a característica anti-chamas, 
evitando a propagação de incêndios causados por curto-circuítos. 

Logo se vê que é muito importante utilizar os conduítes corretamente em todas as 
instalações elétricas, pois é um item de extrema importância para garantir a segurança do 
local. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.8. ISOLADOR 
1.1.4.8.1. ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 

15kV 
É utilizado em construção de redes de distribuição isolada para encabeçamento de 

ramal. O isolador tipo roldana é constituído por roldana em nylon 50%, suporte para 
fixação fabricado em aço 1020 carbono galvanizado, chapa 12, porca 3/8” sextavada em 
aço carbono, parafuso 3/8”x2’3/4” sextavado em aço carbono galvanizado com rosca 
parcial e arruela lisa em aço carbono. 

http://geofoco.com.br/produto/eletroduto
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As peças fabricadas em aço do isolador tipo roldana possuem cor metálica 
(brilhante), pelo fato das mesmas passarem por um processo de proteção contra corrosão. 
Este processo precisa ser feito pois o isolador tipo roldana fica exposto as intempéries do 
tempo. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9. LÂMPADA 
1.1.4.9.1. LÂMPADA MISTA 160W, TENSAO 220V 

Uma lâmpada mista é uma versão da lâmpada de vapor de mercúrio. Esta lâmpada é 

composta por um tubo de arco de vapor de mercúrio em série com um filamento 

incandescente de tungstênio 

O filamento além de produzir luz, limita a corrente elétrica do tubo de arco, dessa 

forma as lâmpadas mistas não necessitam de reator e podem ser ligadas diretamente à 

rede elétrica, geralmente na tensão de 230V 
A luz da produzida é uma mistura das radiações azuladas provindas do arco 

elétrico, de radiações amareladas do filamento incandescente e de radiações vermelhas de 

um eventual revestimento fluorescente na parte interna do bulbo exterior. 

Sua eficiência luminosa é tipicamente a metade das de vapor de mercúrio, devido 
à baixa eficiência do filamento, porém possuem um custo menor em função da inexistência 
do reator. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.9.2. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, TENSAO 220V 

Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor 
de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui 
eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação 
pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de 
nevoeiros. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
1.1.4.10. LUVA 

1.1.4.10.1. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 3/4"" 
1.1.4.10.2. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" 
1.1.4.10.3. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1"" 

CARACTERÍSTICAS: 

 Fabricados de PVC rígido, corrugados e perfurados para permitir a entrada da 
água; 

 Intercambiáveis com as conexões da linha Esgoto Série Normal; 

 Diâmetros: DN 100 e 150; 

 Fornecimento em barras de 6 m ou 3m 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada_de_vapor_de_merc%C3%BArio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluoresc%C3%AAncia
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BENEFÍCIOS: 

 Leves e fáceis de transportar; 

 Fácil e simples instalação devido à: 
- Leveza dos tubos; 
- Simples encaixe entre tubo e conexão; 
- Compatibilidade com a linha Esgoto Série Normal; 
- Alta durabilidade e resistência a ataques químicos, como os provenientes da 

contaminação do solo e chuvas ácidas. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.11. PARAFUSO 
1.1.4.11.1. PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm 

 Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 
chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.12. POSTE 
1.1.4.12.1. POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 8m X 200 kg 

O Poste Duplo é recomendado para instalações com baixa ou alta tensão. 
Fabricado com concreto armado. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.13. RELE 
1.1.4.13.1. RELE DE ELETRODOS P/ RESERVATORIO INFERIOR, 

CONTATO REVERSIVEL, 220Vca 
O Controlador é um dispositivo para controle de um ou dois níveis de líquidos em 

reservatórios, com funções de alarme de mínima ou máxima, controle para enchimento ou 
esvaziamento e detecção de presença/ausência de líquidos, sendo assim um sistema 
completo de automação de reservatórios em geral.  

Opera com diversos tipos de eletrodos, detectam líquidos de diferentes 
condutividades e possui ajuste frontal para adequação à resistividade dos líquidos 
utilizados e às condições dos processos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.13.2. RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 
W, DE CONECTOR, SEM BASE 

O sensor fotoelétrico possui como característica principal em sua definição 
eletrônica a capacidade de converter um sinal luminoso seja, luz ou sombra, em um sinal 
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elétrico que será processado por um circuito e por consequência atuar conforme sua 
programação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

1.1.4.14. TOMADA 
1.1.4.14.1. TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 20A 

Tomada 2P+T de 10A e 250V, também conhecida como tomada de 3 pinos. Este 
novo padrão de tomada de 3 pinos, foi desenvolvido para dar mais segurança ao 
consumidor. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.15. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.4.15.1. ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO  

A Alça Preformada de Distribuição destina-se à execução de pontos finais 
mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no 
isolador roldana para cabos de alumínio. 

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados, fios de aço revestidos de alumínio 
e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o 
agarramento sobre o cabo. 

VANTAGENS: 

 Resistência mecânica de 100% da carga de ruptura dos cabos CA e 80%, em 
média, da carga de ruptura dos cabos CAA; 

 Podem ser utilizadas diretamente sobre isoladores do tipo castanha ou 
roldana. 

Para sua fixação em isoladores de disco recomenda-se a utilização de acessórios 
complementares para uma comodação melhor entre o olhal do isolador e a Alça 
Preformada de Distribuição. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.15.2. ARANDELA A PROVA DE GASES VAPORES E PÓ, EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO, PARA LÂMPADA MISTA ATÉ 250W 

É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 
gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  

A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
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1.1.4.15.3. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO 
As armações secundárias são próprias para fixação de condutores de baixa tensão 

através de isoladores roldana, conforme previsto nas normas de Montagem de Redes de 
Distribuição.  

A armação secundária deve ter superfície contínua e uniforme, evitando-se 
saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra imperfeição. 

 Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar isenta de áreas não 
revestidas e irregularidades tais como inclusões de fluxo, borras ou outros defeitos 
incompatíveis com o emprego previsto para a armação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 
 
 
 

1.1.4.15.4. CABO DE COMANDO ISOLAÇÃO EPR 750V, 2 x 1,5mm2 
O cabo de comando é indicado para circuitos de comando, sinalização de 

equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de maquinas, botoeiras, 
alimentação, sistemas microprocessados, em automação de subestações, usinas 
geradoras, áreas industriais, químicas e controle de sistemas elétricos em geral. 
Recomendado para instalações fixas ou móveis (serviços leves). 

O cabo de comando, pode ser fabricado, com ou sem blindagem, quando com 
blindagem pode ser fabricado em fita eletrostática aluminizada, malha de cobre estanhado 
ou nu, fita de cobre, fita de aço, malha de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.15.5. CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO 
EM PVC 0,6/1KV 10MM² 

O Cabo Meio Duro é utilizado em linha aéreas para transmissão e distribuição de 
energia. É ideal para malhas de aterramento. É fabricado em cobre e altamente resistente. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.6. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 
X 0,3M 

1.1.4.15.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 
X 0,5M 

Trata-se de um dispositivo construídos em alvenaria de tijolos maciços com tampa 
e laje de fundo em concreto, executados ao longo da rede de drenagem ou de esgotos 
sanitários, em pontos de interseção de condutores, com o objetivo de propiciar a 
manutenção da rede, diminuir vazão de escoamento e possibilitar mudanças de diâmetro, 
direção e de nível da tubulação. 
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Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede 
coletora e com níveis variantes para facilitar o escoamento dos dejetos recebidos . 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.15.8. CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO 
Este corresponde a uma caixa que visa resguardar os componentes que estão no 

seu interior. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.9. CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO  
A caixa para medidor de energia é um produto importante para garantir o 

funcionamento correto da rede elétrica. Ela fica na parte exterior da construção próximo à 
rua e no seu interior são guardados os medidores da concessionária de eletricidade, os 
disjuntores, e as conexões entre rede doméstica e os cabos que vêm do poste público. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.15.10. CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 10CV 
COM CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME 
FOLHA DE DADOS E DIAGRAMA UNIFILAR 

Um Centro de Controle de Motores, é um sistema de manobra e comando 
de motores elétricos de baixa tensão ou de média tensão. 

São constituídos de cubículos elétricos, armários metálicos auto-sustentados, que 
podem ser do tipo TTA, totalmente testados e assegurados (Totally Tested Assembly), ou 
PTTA (Partially Totally Tested Assembly), parcialmente testados. 

 
 

1.1.4.15.11. CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I  DN  
3/4" 

São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 
instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
  

1.1.4.15.12. CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) 

Os conectores Ampact são formados por um componente "C" e uma "Cunha", 
ambos feitos em liga de alumínio. São usados para conectar condutores de alumínio ou 
liga de alumínio, sólidos ou multifilares, com ou sem alma de aço. 

Podem também efetuar conexões bimetálicas em condições ambientais não 
corrosivas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_tens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_tens%C3%A3o
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O conector Ampact pelo seu formato e construção não possui as deficiências dos 
conectores de parafuso, que precisam ser periodicamente reajustados, nem dos tipos de 
compressão que apresentam dificuldades em sua seleção, na sua aplicação, e que, uma 
vez instalados, não podem ser reaproveitados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

1.1.4.15.13. ELETRODUTO FLEXÍVEL, DN 1 ", FABRICADO COM FITA 
DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC 

É uma tubulação flexível, também conhecida como conduíte, destinada ao 
direcionamento e proteção de fios elétricos.  

A vantagem sobre o uso de eletrodutos rígidos é a dispensa de uso de conexões 
adicionais para mudanças de direção e a adaptabilidade a diversas configurações. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
 

1.1.4.15.14. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 
PVC 0,6/1KV 4MM² 

1.1.4.15.15. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 
PVC 750V 2,5MM² 

1.1.4.15.16. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 
PVC 750V 4MM² 

Um fio condutor é formado por um só fio, com uma secção constante metálica em 
que não existe diferença em relação a capacidade de condução de corrente em 
instalações residenciais. 

UNIPOLAR: é o condutor elétrico que tem uma só alma condutora com isolação e 
com ou sem cobertura. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.17. HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM  

A haste de aço cobreado é um produto de aço Carbono revestido com cobre que 
serve para proporcionar maior segurança em sistemas elétricos. A função da haste alta 
camada é carregar a corrente para longe de um circuito elétrico e encaminhá-la com 
segurança para o solo. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 

1.1.4.15.18. IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V 
Ignitores são equipamentos auxiliares que servem para dar partida às lâmpadas de 

descarga que não possuem acendimento próprio tais como: Lâmpadas a Vapor de Sódio e 
Multivapor Metálico. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

http://www.torcisao.com.br/aco-carbono.php
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1.1.4.15.19. INTERRUPTOR  2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE 
CONDULETE DN 3/4  

Os interruptores servem para comutar, ligar ou desligar, um circuito, não apenas 
lâmpadas, porém são mais empregados nesta condição. Existem também variações nas 
seções dos interruptores, o interruptor simples, para ligar uma lâmpada ou um conjunto de 
lâmpadas, possui apenas uma seção, e internamente dois parafusos para ligação dos 
cabos (fase e retorno). 

 Existem também os interruptores simples com duas seções, eles são empregados 
para ligar duas lâmpadas distintas e possuem dois parafusos em cada seção, para ligação 
dos fios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.15.20. LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE 
SÓDIO 150W 

A luminária fechada (luminária vedada, IP65) indicada para uso em ambientes que 
necessitam de luminárias com alto grau de proteção, em temperatura ambiente de -20 °C a 
+ 50°C, como frigoríficos, cozinhas industriais, câmaras frias tipo frost free e laboratórios, 
também indicada e frequentemente utilizada em estacionamentos de shoppings e 
supermercados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.15.21. MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A 
- 5KA 

1.1.4.15.22. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 
10KA 

1.1.4.15.23. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 
10KA 

A linha de Mini-Disjuntores são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios 
e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando 
aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.15.24. PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM 
O parafuso tem por finalidade ser o elemento de fixação de duas ou mais 

superfícies, combinadas ou em junções diferentes, como a madeira, parede 
de alvenaria (neste caso com a utilização de bucha de fixação), chapas metálicas ou numa 
matriz de matéria pouco dura ou dura, podendo associar o uso de porcas ou através do 
efeito combinado de rotação e pressão (penetração por progressão retilínea) em um 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bucha_(fixa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porca
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orifício destinado exclusivamente para recebê-lo, sulcado em sentido contrário ao espiral 
ou não. 

Sua cabeça também pode ser quadrada ou sextavada para ser utilizada por chave 
de boca ou chave inglesa. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.15.25. PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM 

- Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 
chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.15.26. PORCA Ø16MM GALVANIZADA 

Porcas são elementos de máquinas de fixação e estão sempre associadas a 
um fuso ou parafuso. 

Seus tipos variam de acordo com as roscas (que correspondem a do parafuso) e 
formato, sendo os mais comuns as porcas sextavadas, quadradas, recartilhadas (para 
apertos manuais) e borboleta (também conhecidas por "porcas de orelhas") para apertos 
manuais, auto travante e de pressão. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.15.27. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, 
CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, 
COM PORTA E TRINCO 

Nas instalações elétricas, o quadro de distribuição é o componente responsável 
por abrigar um ou mais dispositivos de proteção (e/ou de manobra) e a conexão de 
condutores elétricos interligados a estes elementos, com a finalidade de distribuir a energia 
aos diversos circuitos da edificação.  

É de grande importância que toda instalação elétrica seja dividida em vários 
circuitos, devendo cada um deles ser concebido de forma a poder ser seccionado sem 
risco de realimentação inadvertida. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.15.28. REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT 

É um equipamento utilizado para partida e estabilidade da lâmpada, limitando a 
corrente elétrica, ajudando no acendimento e proporcionando uma boa luminosidade. Seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parafuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borboleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
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uso é obrigatório e indispensável na iluminação com lâmpadas fluorescentes, à vapor de 
sódio, mercúrio e metálico. 

 Dependendo do tipo de lâmpada, os reatores podem ser divididos em dois 
grandes grupos: reatores eletromagnéticos, formados basicamente por uma indutância e 
uma capacitância e os reatores eletrônicos, formados por componentes eletrônicos. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.5. EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS 
1.1.5.1. CONJUNTOS MOTO-BOMBAS INCL. BASE EM ACO 

ESTRUTURAL, ACOPLAMENTO E CHUMBADORES 
1.1.5.1.1. CJ. MOTO-BOMBA VERTICAL, C/ BOMBA E MOTOR 

SUBMERSOS, MULTIESTAGIO P/ POCOS PROFUNDOS (AGUA) 
1.1.5.1.1.1. BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES 

PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, 
TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE 
DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 
M3/H A 201 M / 3,2 M3/H 

As bombas submersas são indicadas para poços artesianos e semi-artesianos, 
operando de forma permanente dentro da água limpa. Auxiliam no abastecimento de água 
para os segmentos doméstico, industrial e agropecuário. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.5.2. MANOMETRO P/ INSTALAÇÕES DE CLORO 
1.1.5.2.1. MANOMETRO ESCALA 10 KGF/CM2, CAIXA E ANEL EM 

AÇO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO, DN= 100MM, CONEXÃO DE 
1,2 

O manômetro é o indicador responsável por medir e exibir através de um 
mostrador com ponteiro, a exata de pressão no interior de um recipiente ou sistema 
fechado, como: um sistema de ar comprimido, sistema hidráulico, entre outros. Este 
aparelho é um indicador que não necessita de nenhum tipo de alimentação elétrica, ou 
seja, não é necessário ser conectado a nenhum sistema elétrico para funcionar. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 
 

2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 
2.1. PEÇAS E CONEXOES DE PVC 

2.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 
ACESSORIOS 

2.1.1.1. CURVA 22° E CURVA DE 11° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
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2.1.1.1.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.1.2. C11° PVC PBA PB JE DN 50 
2.1.1.2. CURVA 45° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 

2.1.1.2.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.3. CURVA 90° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.3.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351) 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.1.4. TÊ PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.4.1. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351) 

É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 
trechos de uma mesma rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.1.5. REDUÇÃO PVC PBA JE BBB 
2.1.1.6. LUVA PVC PBA JE 

2.1.1.6.1. LUVA PVC PBA JE DN 50 

As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 
água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.1.7. CRUZETA PVC PBA JE BBB 
2.1.1.8. CRUZETA VERTICAL 90° PVC PBA JE BBB 
2.1.1.9. JUNÇÃO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.10. CAP PVC PBA JE 

2.1.1.10.1. CAP PVC PBA JE DN 50 
O Cap em PVC, foi desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5688, para 

fechamento da extremidade da tubulação, com muito mais estanqueidade.  
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

2.1.1.11. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.11.1. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN 50 
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O Tubo PVC PBA é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança 
nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de 
instalações de água fria. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

2.1.1.12. ACESSORIOS DE PVC LP P/ POLIETILENO 

2.1.1.12.1. ADAPTADOR PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 X 1/2' 

É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 
trechos de uma mesma rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

2.1.1.12.2. REGISTRO DE PASSEIO PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 
O registro de passeio tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 
 
 

2.1.1.13. COLAR DE TOMADA C/ TRAVAS E JR PVC LP 
2.1.1.13.1. CT C/ TR. JR PVC LP DN 75 X 1/2' 

Sua função é a Derivação de rede, com ou sem carga, para instalação de ramal 
predial em redes de distribuição de água e rede de água em industrias. 

BENEFÍCIOS: 

- Evita rompimentos preservando o recurso natural; 
- Vida útil elevada; 
 
 

2.1.1.14. TUBOS DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) 
2.1.1.14.1. T PVC JS DN 20 

O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 
obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

2.1.2. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR) E ACESSORIOS 
2.1.2.1. LUVA PVC JR 

2.1.2.1.1. L PVC JR DN 1/2' 

As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 
potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

2.1.3. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) E ACESSORIOS 
2.1.3.1. CURVA 45o PVC JS 

2.1.3.1.1. C45o PVC JS DN 20 

 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 
ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3.2. JOELHO 90o PVC JS 
2.1.3.2.1. JOELHO 90o PVC JS DN 20 

O Joelho Soldável de PVC é uma conexão indispensável na construção ou reforma 
de residências, comércios e indústrias, responsável pela mudança na direção da tubulação 
de água fria no ângulo de 90°. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 
 

2.1.3.3. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
2.1.3.3.1. CONJUNTO PORCA TUBETE EM PP CURTO - LONGO 

(90mm) - 1/2"C/ INSERTO METÁLICO 
Utilizado na montagem de mangueiras em maçaricos e reguladores de pressão 

dos gases. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
2.1.4. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA 
2.1.4.1. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ 

OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 M3/H X 1/2" 

O Hidrômetro Unijato Magnético é projetado para atender de forma dinâmica as 
normas técnicas, regulamentos e demandas críticas de aplicação, preservando sua 
inviolabilidade. 

 Funcionamento taquimétrico (velocidade) do tipo Unijato (jato único). 

 Transmissão magnética. n Classe metrológica B. 

 Relojoaria seca, giratória 360° com limitador de rotação. 

 Cúpula de alta resistência ao impacto e as intempéries. 

 Leitura direta através de cilindros ciclométricos. 

 Dispositivo indicador de menor velocidade, utilizado para calibração eletrônica 
e detecção de vazamentos. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
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3.1. RESERVATÓRIO ELEVADO FORN.MAT.HIDR.BARRILETE PARA FUSTE 
C/H=9,00 M, INCLUSIVE RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000L 

3.1.1. TUBOS PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 
3.1.1.1. ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 

MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

3.1.1.2. ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES 2"" 

A Abraçadeira Tipo U Simples é indicada para a fixação de cabos elétricos, peças 
de veículos e bicicletas, além de oferecer muito mais resistência em suas aplicações. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

3.1.1.3. COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,734 kg 

O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 
potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 
 
 

3.1.1.4. L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 

As luvas são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à 
temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela 
instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

 
3.1.1.5. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
3.1.1.6. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 2"" 1,099 kg 

A união-sento é utilizado em sistemas de adução e distribuição de água potável. 
Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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3.1.1.7. TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" 

O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 
obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 
 
 
 

3.1.1.8. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
O registro de gaveta tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 
 

3.1.1.9. RESERVATORIO AGUA EM FIBRA VIDRO, TRONCO CONICO 
10.000L - SAIDA DN 3"" 

As Caixas d’água produzidas em fibra de vidro são adequadas para os mais 
diferentes tipos de projeto. Com capacidades que variam entre 310 até 25.000 litros, as 
opções atendem as mais diversas necessidades com segurança e durabilidade. 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 
 

3.1.1.10. FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
BSP, DE 2" 

3.1.1.11. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 
AGUA (NBR 10351)c 

3.1.1.12. TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 
D'AGUA, 2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO 

Os itens acima listados fazem parte do reservatório elevado, tendo assim, cada 
sua função para um bom funcionamento do mesmo. 

Uma característica do reservatório apoiado e elevado é a retenção de uma reserva 
de equilíbrio. Há um maior fluxo na vazão de entrada, abastecendo o sistema hidráulico do 
reservatório apoiado e elevado durante as horas em que o consumo de água é inferior; 
assim, em picos, como horário de almoço e jantar, o volume acumulado compensa o déficit 
na vazão de entrada, mantendo um abastecimento constante. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
4.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

4.1.1. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) 
4.1.1.1. TFL10 FoFo DN   80 X 3,15 63,600 kg 
4.1.1.2. TFL10 FoFo DN   80 X 3,00 49,700 kg 
4.1.2. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/  01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) 
4.1.2.1. TFP10 FoFo DN   80 X 1,00 17,900 kg 
4.1.2.2. TFP10 FoFo DN   80 X 0,80 17,900 kg 
4.1.2.3. TFP10 FoFo DN   80 X 0,15 10,950 kg 
4.1.2.4. TFP10 FoFo DN  100 X 2,00 38,900 kg 

Os Tubos de fofo são feitos para transportar a água fria com qualidade e 
segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos 
de instalações de água fria. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

 
4.1.3. CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 
4.1.3.1. CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg 
4.1.3.2. CP90FF10 FoFo DN 80 14,100 kg 
4.1.3.3. C90 JGS FoFo DN 80 10,200 kg 

As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 
ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.1.4. EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 
10 

4.1.4.1. EPFAV10 FoFo DN 80 17,000 kg 
4.1.4.2. EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg 

Este item é muito utilizado em instalações industriais, em tubulações de recalque, 
em captações e tomado d’água, em barriletes e outros equipamento relacionados à 
captação de água. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.5. CRIVO EM CHAPA DE ACO C/ FLANGES DE FoFo DUCTIL PN 10 
4.1.5.1. CRI10 ACO / FoFo DN   75 4,000 kg 

Os crivos são peças comumente instaladas  nas partes inferiores das tubulações  
verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna d’água, quando 
houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.6. JUNTA GIBAULT E TIRANTES 
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4.1.6.1. JGI DN 80 7,000 kg 
A junta gibault são peças utilizadas em reparos nas redes, por encamisamento, e 

em uniões de trechos de tubulações com matérias de diferentes origens. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

 
4.1.7. ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FoFo DÚCTIL JUNTA 

ELASTICA 
4.1.7.1. AD PVC PBA X FoFo JE DN 75 

É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 
trechos de uma mesma rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
 

4.1.8. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE ACO CARBONO 
4.1.8.1. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 300mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.2. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 400mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.3. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1200mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.4. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1800mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.5. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 2000mm FERRO 

GALVANIZADO 

Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 
potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados 
para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.6. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 

As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 
ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.7. COTOVELO FoMa BSP DN 3' 1,643 kg 

O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 
potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industrial e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.8. TE FoMa BSP DN 3' 2,075 kg 
4.1.8.9. TE RD FoMa BSP DN 3' X 2' 1,650 kg 

É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 
trechos de uma mesma rede. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

 
4.1.8.10. L FoMa BSP DN 3' 1,060 kg 
4.1.8.11. L RD FoMa BSP DN 3' X 1 1/2'' 0,826 kg 
4.1.8.12. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 1' 0,258 kg 
4.1.8.13. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 3/4' 0,256 kg 

As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 
água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.14. B RD FoMa BSP DN 2 1/2' X 2' 0,485 kg 
4.1.8.15. NP DP FoMa BSP DN 3/4' 0,103 kg 
4.1.8.16. NP DP FoMa BSP DN 1' 0,175 kg 
4.1.8.17. NP DP FoMa BSP DN 1 1/2' 0,287 kg 
4.1.8.18. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg 
4.1.8.19. NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

As peças B RD foma e NP DP Foma são utilizados em sistemas de adução e 
distribuição de água potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras 
residências, industrial e em instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.1.8.20. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 2 1/2' 1,336 kg 
4.1.8.21. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 3' 2,038 kg 

As flanges são matérias que se interpõe em uma arruela especial, que é 
comprimida pelo aperto dos parafusos com porcas, o que garante a sua estanqueidade. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.22. UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE FoMa NPT CL. 300 DN 3' 4,534 kg 
A união com assento é uma peça fabricada em ferro maleável e possui padrão de 

rosca BSP, de acordo com a norma NBR 6943.  Seu uso é ideal para redes hidráulicas de 
combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.9. REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 
4.1.9.1. RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg 
4.1.10. REGISTROS DE GAVETA (PASSAGEM) CLASSE 125, CORPO EM 

BRONZE FUNDIDO ASTM B-584 C844, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, HASTE NAO ASCENDENTE, ABNT NBR 8465. PRESSAO DE 
SERVICO: VAPOR 125 LB/POL2 

4.1.10.1. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
4.1.10.2. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 3"" 

O registro de gaveta também conhecido como registro geral, é aquele que fica na 
parede e pode ser mexido para “fechar a água”, caso haja algum vazamento ou precise 
realizar algum conserto ou manutenção. O papel do registro é controlar o fluxo de água 
que vai da caixa d’água para toda casa/estabelecimento e é por conta disso essa peça fica 
instalada na tubulação vertical, que é responsável por levar a água para dentro do 
empreendimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.11. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16 
4.1.11.1. VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg 

As peças deste item são responsáveis por expelir o ara deslocado pela agua 
durante o enchimento, além de admitir ar durante o esvaziamento da linha e expelir 
continuamente o ara acumulado durante a operação da rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.12. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 
ROSCAS 

4.1.12.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 3' 
4,200 kg 

A válvula de retenção é u tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em 
uma direção, porem, fecha-se automaticamente para evitar fluxo na direção oposta (contra 
fluxo). As válvulas de retenção são utilizadas em uma ampla variedade de locais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.13. PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.13.1. PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.2. PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.3. PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 mm) 0,175 kg 

Estes parafusos têm como principal função dar força a união de elementos, 
garantindo assim a tais elementos, sua perfeita trabalhabilidade. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.14. ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
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4.1.14.1. ABF10 P/ DN  100 0,040 kg 
4.1.14.2. ABF10 P/ DN   80 0,030 kg 
4.1.14.3. ABF10 P/ DN   50 0,020 kg 

Estes itens são responsáveis por proporcionar a vedação segura, pratica e 
econômica às tubulações que possuem fluidos em processo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.15. EQUIPAMENTOS NAO CODIFICADOS 
4.1.15.1. BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, 

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO 
ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 

A bomba centrifuga são uma subclasse de tubormáquinas de absorção. São 
utilizadas para o transporte de fluidos por meio da conversão de energia cinética de 
rotação para a energia hidrodinâmica do fluxo de fluído. A energia rotacional normalmente 
vem de um motor elétrico. Os usos mais comuns incluem a sucção de água, esgoto e 
petróleo.  

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4.2. MATERIAIS ELÉTRICOS 
4.2.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 
4.2.1.1. CAIXA PVC 4X2" 
4.2.1.2. CX. DE PASS. DE EMBUTIR EM PVC, QUADRADA, 4"X4" 

As caixas acima têm como principal finalidade realizar a união de fios e cabos 
elétricos, ou de fazer o ligamento de fios interruptores ou tomadas. Essas caixas também 
organizam a distribuição de fios e cabos quando há necessidade de mudar o seu 
direcionamento. Por meio delas, pode-se realizar a instalação de uma fiação ou ate mesmo 
subdividir uma instalação em partes de segundo grau, o que facilita a manutenção e o 
reparo desses fios quando houver necessidade. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.1.3. LUVA PVC ROSCA 1" 
4.2.1.4. LUVA PVC ROSCA 1.1/2" 
4.2.1.5. LUVA PVC ROSCA 3/4" 

As luvas de PVC  são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 
potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.2.2. CABO UNIPOLAR (COBRE) - ISOL.PVC - ENCH.PVC - 0,6/1KV 
(REF. PIRELLI SINTENAX ECONAX) 

4.2.2.1. 16 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.2. 16 MM² - BRANCO 
4.2.2.3. 16 MM² - PRETO 
4.2.2.4. 16 MM² - VERDE 
4.2.2.5. 16 MM² - VERMELHO 
4.2.2.6. 2.5 MM² - AMARELO 
4.2.2.7. 2.5 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.8. 2.5 MM² - VERMELHO 
4.2.2.9. 4 MM² - BRANCO 
4.2.2.10. 4 MM² - PRETO 
4.2.2.11. 4 MM² - VERDE 
4.2.2.12. 4 MM² - VERMELHO 

Estes cabos são constituídos por dois ou mais condutores isolados e dotado no 
mínimo de cobertura. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

4.2.3. DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 
4.2.3.1. INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10ª 

No caso deste tipo de interruptor entra fio fase e sai um retorno, isto é, quando 
acionado acenderá todas as lâmpadas que estiverem ligadas à este fio de retorno. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
4.2.4.1. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 25 A 
4.2.4.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 63 A 

Este tipo de disjuntor é indicado para circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.2.4.3. DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10 A 

Como o próprio nome já diz, este é um disjuntor indicado para circuitos com 
apenas uma fase, como os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase 
de 127 ou 220 v. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
  

4.2.5. ELETRODUTO PVC ROSCA 
4.2.5.1. ELETRODUTO RÍGIDO 1" 
4.2.5.2. ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2" 
4.2.5.3. ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" 
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Os eletrodutos rígidos são a escolha acertada para revestimento e condução de 
cabos elétricos. Altamente resistente, ele protege as fiações de cobre contra a umidade, 
corrosões e agentes externos que possam prejudicar a instalação elétrica. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

4.2.6. LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 
4.2.6.1. LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 150 W 
4.2.7. LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO 
4.2.7.1. VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 150 W 

É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 
gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  

A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.2.8. MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO 
4.2.8.1. CX. DE INSPECAO SUSPENSA, P/ SPDA, EM FoFo, P/ 

ELETRODUTO d =1 1/2" 
As caixas de inspeção são elementos de um sistema coletor de esgoto sanitário 

que possuem a função de descontinuar as tubulações, facilitando operações de limpeza e 
desobstrução. Elas são aplicadas em determinados trechos do coletor, sendo sempre 
externas à edificação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.2.9. QUADRO DISTRIB. EM AÇO – EMBUTIR 
4.2.9.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANNIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN,100ª 

É um componente agregado ao sistema de fornecimento de energia elétrica que 
tem como a função dividir a alimentação elétrica em circuitos subsidiários. Em outas 
palavras, o quadro de distribuição é o responsável por coletar a energia na entrada de uma 
indústria ou residência e subdividir esta energia em subcircuitos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peças (pç) de serviço executado. 
 

5. SISTEMA DE TRATAMENTO (COTAÇÃO PARA A ETA COMPLETA) 
5.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA - ETA, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA 
EMITIDOS PARA TAL FIM A SEREM INSTALADAS PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES DE APUÍ/ SÃO MIGUEL DE GUAMÁ – PA 
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Estação de tratamento de água ou também abreviado como ETA é um local em 
que realiza a purificação da água captada de alguma fonte para torná-la própria para o 
consumo e assim utilizá-la para abastecer uma determinada população. A captação da 
água bruta é feita em rios ou represas que possam suprir a demanda por água da 
população e das indústrias abastecidas levando em conta o ritmo de crescimento. Antes 
que vá para o sistema de distribuição de água através de adutoras, passa por um processo 
de tratamento com várias etapas. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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GENERALIDADES 

 

A presente especificação técnica têm por objetivo estabelecer as condições que 
nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do 

contrato: CT 250618.001/2018 
Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 

Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projeto Básico 
anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 
parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 
regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 
- Alvará de construção de Obra; 
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
 
Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 
Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 

no prazo fixado; 
Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 

pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 
vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 
canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 
serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço 
uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 
progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 
segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 
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obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 
máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 
mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 
segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia da 
construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 
subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 
NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 
obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 
- Equipamentos para Proteção Auditiva 
- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 
A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 

Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 
serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 
Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 
desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 
ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 
significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 
comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 
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O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 
rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 
- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 
- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 
- Estas especificações e desenhos do projeto. 
Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 
A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 
A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

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

registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e 
demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 
bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 
toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 
força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 
instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de 
baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de 
Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para 
operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em 
local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido 
pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços em é de 360 (trezentos e sessenta) dias 
corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 
Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 

execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 
materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 
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removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente 
de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 
FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-
financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 
período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer 
modificação. 
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1. CANTEIRO  
1.1. ESTRUTURA DE CANTEIRO 

1.1.1. BARACÃO 
1.1.1.1. LOCAÇÃO MANUAL DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

1.1.1.2. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 

As operações de capina e limpeza serão executadas mediante a utilização de 
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O 
equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos 
previstos para a execução dos serviços e obras.  

A capina e limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos 
de árvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remoção de toda vegetação, 
qualquer que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza compreendem 
as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos 
e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  

Os materiais provenientes da capina e limpeza será queimado, removido ou 
estocado. 

Critério de medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de limpeza executada. 
 

1.1.1.5. CERCA COM 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", COM 
ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COM PONTA INCLINADA 
E DIMENSÕES DE 0,10 X 0,10 X 3.00M (DP-IC1804-02) 

 
A cerca de arame farpado deve ser instalada, por meio de locação topográfica. 

Para a implantação da cerca, deve ser executada a limpeza numa faixa de 2 m de largura, 
para possibilitar a execução e a manutenção, tendo o alinhamento da cerca como eixo. 

As cavas devem ser executadas de acordo com as dimensões definidas no projeto. 
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As estacas de concreto pré-moldadas com ponta inclinada devem ser posicionados, 
alinhados e aprumados e, os reaterros de suas fundações devem ser compactados, de 
modo a não sofrerem deslocamentos. 

 Quanto a fixação do arame farpado, deve-se assegurar que estes estejam bem 
esticados e travados. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de cerca executada. 
 

1.1.1.6. PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, 
INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m 
(DP1805-02/03) 

 
Na fabricação de grades de ferro ou aço serão empregados perfis singelos, do tipo 

barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados 
perfilados, dobrados a frio, com espessura mínima de 2mm. 

O gradil para confecção de Portões, serão executados com perfil singelo quadrado 
de ¾” x ¾”, para a moldura de contorno e de ¾” x ¼” para o fechamento (estrutura 
mínima). Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas 
de emenda bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e 
saliências de solda. As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, 
desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, 
terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. As 
junções terão pontos de amarração nas extremidades e intermediários, espaçados de no 
máximo 10 cm. 

As peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão cromado ou 
niquelado ou de latão amarelo, quando se destinarem à pintura. Os furos para rebites ou 
parafusos com porcas devem exceder em 1 mm o diâmetro, ser escariados e as asperezas 
limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina 
de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção). Os perfilados terão confecção 
esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e medidas rigorosamente iguais. Eles 
deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de 
verificação. 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos 
obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

 
A superfície:  
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- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.9. PASSEIO - ACABAMENTO EM CIMENTADO ALISADO COM JUNTA 

DE MADEIRA SOBRE LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL 
 
A execução de passeios de concreto moldados “in loco” ou piso de concreto com 

concreto moldado “in loco”, usinado, com acabamento convencional com espessura 
determinada em projeto, conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO. 

 As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in 
loco são as seguintes: 

 Montagem das fôrmas e a colocação da armadura e lona plástica sobre o 
subleito compactado e base de material granular; 

 Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de 
tração;  

 Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto;  

 Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação. 
 

Critério de medição 

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

1.1.1.10. ESCRITORIO DA CONTRATADA (APOIO) 
 
Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a 

alojamentos e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As 
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dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem às características 
de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação e iluminação, conforme 
previsto em normas vigentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.11. PLACA DE IDENTIFICACAO (1.50X3,00) M2 

 
A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega. Deverá 

ser em chapa de aço galvanizado. 
A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 

profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável técnico, 
Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para 
contato. 

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, Junho 2016, disponível 
no site http:// http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-
marca-do-governo-federal-obras.pdf, tem por objetivo, orientar a padronização de placas e 
adesivos indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus órgãos 
e entidades. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 
demais orientações contidas neste manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas 
planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações 
deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 
Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-
se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão 
ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 
voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas 
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 
das cores, durante todo o período de execução das obras. As placas deverão ser 
apresentadas, conforme exemplo abaixo:  

Critério de medição 
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O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 
quantidade estar expressa em m², somente será pago quando executada e instalada a 
unidade inteira com a metragem quadrada definida em orçamento.  

 
 

1.1.1.12. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA 

 
A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da 

obra. 
Este serviço consiste no conjunto de operações destinadas à remoção das 

obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação do pavimento, elas 
se caracterizam pela simples raspagem e nivelamento do terreno, sendo executado com o 
auxílio da motoniveladora. 

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

1.1.1.13. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA 

 
O espalhamento será feito através de uma moto-niveladora após a colocação do 

material laterítico, cujo material será colocado e enleirado conforme orientação do chefe de 
campo e apontadores. Este espalhamento será executado no greide estabelecido 
topograficamente. 

 
Critério de medição 

A medição será em m³ (metro cúbico) de serviço executado. 
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1.1.1.14. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 
 
O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) 

numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma 
camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil.  

O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação dos rolos de 
grama. Estes rolos devem ser perfeitamente justapostos, socados e recobertos com terra 
de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² de grama 
por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio. 

Critério de medição 

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

1.1.1.15. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.16. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

 
1.1.1.17. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 

CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
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As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.18. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 
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As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

1.1.1.19. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
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de camalhão. 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.20. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 
e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.1.1.21. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 
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Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

1.1.1.22. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.23. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

1.1.1.24. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
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EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 

cobrindo toda a superfície. 
-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
2.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 

 
2.1.2. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - BASE DO POÇO 

 
A locação será executada de forma manual. 
O construtor procederá à marcação, obedecendo aos projetos, com base em 

pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira 
responsabilidade. 

Procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 
local. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será 
objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará 
comunicação à fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar 
oportunas. 

O Construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível – 
RN – e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação a qualquer tempo e 
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oportunidade. 
Critério de medição 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.1.3. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

2.1.4. BASE DE CONCRETO FCK=15.00 MPA INCLUCIVE FORMA 
 
A base para instalação deverá ser executado em concreto armado (fck = 15 MPA), 

com dimensões conforme projeto. É de responsabilidade da Contratada a inclusão das 
formas para execução da Base. 

Critério de medição 

O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
 

2.1.5. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Para o aterro serão utilizado o solo proveniente da escavação, destaca-se que este 

deve está livre de entulho de obra, pedras, plásticos, material orgânico e etc. A Contratada 
é responsável pelo lançamento, espalhamento, compactação com placa vibratória, soquete 
pneumático ou soquete manual. 

Critério de medição 
O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
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2.1.6. PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS 
HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS PARA LOCAÇÃO DE 
MANANCIAL - TIPO METASSEDIMENTO 150M 

 
Condicionantes e parâmetros: 
As normas NBR - 12212- Projeto de poço para captação de água subterrânea e 

NBR-12244-Construção de poço para captação de água subterrânea, estabelecem 
critérios a serem adotados no projeto e construção de poço para captação de água 
subterrânea (denominado nesta especificação de poço tubular). A seguir são relacionados 
os principais condicionantes e parâmetros a serem adotados e cumpridos, segundo as 
referidas normas: 

• O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob a 
responsabilidade técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado 
no CREA, em conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa º 59, de 09 de maio de 
1997, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

• A empresa deverá fornecer proposta técnico-financeira acompanhada de 
cronograma físico de execução para todas as fases da obra, tais como:  

- Transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e 
materiais;  

- Perfuração e perfilagem geofísica;  
- Colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro;  
- Limpeza e desenvolvimento;  
- Teste de produção. 
- Análise físico-química e bacteriológica Nenhuma dessas fases poderá ser 

efetivada sem a presença ou o conhecimento prévio da fiscalização.  
• No final da execução do poço tubular a empresa habilitada deverá apresentar 

o Relatório Técnico Conclusivo, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida 
pela fiscalização. 

Proteção Ambiental 

É imperativo que a empresa especializada pela construção do poço tubular, adote 
as providencias cabíveis a fim de evitar contaminação ou danos ao meio ambiente em 
função de líquidos contaminados ou com características indesejáveis, tanto na superfície 
do terreno como nas camadas sub-superficiais atravessadas pela perfuração. 

 Prevenção de acidentes e segurança 
 A empresa responsável pela obra deverá cumprir a Legislação Nacional que rege 

a Segurança e Higiene do Trabalho, além de obedecer às normas de segurança de cada 
serviço, objetivando a plena proteção contra riscos de acidentes com funcionários e com 
terceiros. 

Materiais 

A NBR – 13.604 estabelece critérios para a utilização de tubos e filtros no 
revestimento de poços tubular: Serão utilizados tubos e filtros Geomecânicos Standard DN 
– 6”. A abertura das ranhuras do filtro será definida através das curvas granulométricas das 
amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto 0,50mm. O 
material do pré-filtro será constituído de cascalho quartzoso, com granulométrica entre 
2,38 e 1,19mm. 

Perfuração 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

O poço será perfurado em toda sua extensão através do método rotativo, com 
circulação direta do fluido de perfuração, utilizando-se brocas tricones com dentes de aço 
ou tungstênio. 

A perfuração deverá ser efetuada nos diâmetros e profundidades estabelecidas no 
projeto de poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente profundidade só 
poderá ser efetivada mediante autorização da Fiscalização. A perfuração poderá ser 
inicialmente executada através de um furo piloto com posterior alargamento para o 
diâmetro do projeto. 

Profundidade 
 A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (150m). 

Esta profundidade só poderá ser alterada com previa autorização da fiscalização.  
a) - Fluido de perfuração: O fluido deverá influenciar a performance, limpeza, 

estabilidade e produtividade na perfuração do poço. Salvo em condições especiais a lama 
deverá ser mantida dentro dos seguintes parâmetros:  

• Densidade: entre 1,04 e 1,14g/cm³;  
• Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos;  
• Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume; Filtrado: abaixo de 15cm³  
• PH: entre 7 e 9,5.  
b) - Registro diário: As seguintes informações deverão estar registradas 

diariamente no canteiro de obra:  
• Diâmetro da perfuração;  
• Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;  
• Litologia atravessada e avanço de perfuração;  
• Brocas utilizadas;  
• Material do fluido utilizado e registro de peso, viscosidade, filtrado, pH e teor 

de areia.  
c) – Amostragem: Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta 

de escoamento da lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 m. As amostras deverão ser 
secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas 
numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.  

d) – Perfil litológico: Visando uma melhor avaliação das condições de captação, 

o poço poderá ser perfilado em sua extensão, utilizando-se os seguintes métodos 
geofísicos:  

- Caliper log - Raio gama  
- Potencial espontâneo  
- Resistividade  
– Sônico 
e) - Instalação de revestimento: Ao longo do revestimento deverão ser acoplados 

guias centralizadores espaçados de 8 em 8 m, com diâmetro externo inferior em 2” do 
diâmetro de perfuração. A instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a 
evitar deformações ou rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a 
instalação do conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do 
revestimento com peça apropriada.  

f) - Instalação de pré-filtro: A colocação de pré-filtro deverá ser feita 
paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico continuo entre a parede do furo e o 
revestimento. O pré filtro será instalado por gravidade, com o fluido preparado 
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adequadamente e o fluido circulando em velocidade baixa até que o pré-filtro atinja a 
profundidade de 12 m. O adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado durante o 
desenvolvimento do poço.  

g) - Vedação de aquífero: O processo de cimentação de qualquer espaço anelar 

deverá ser feito de forma continua e numa única operação. O material na cimentação em 
situações normais deverá ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser 
efetuado no poço durante as 48 h que se seguirem à cimentação.  

h) - Proteção sanitária: Deverá ser introduzida no espaço anelar, duas colunas de 

tubo PVC DN 50, diametralmente opostos, completando o pré-filtro até 10m de 
profundidade, e preencher o espaço restante com argamassa de cimento-areia, traço 1:3. 
Deverá ser constituída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento. Essa 
laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de 0,15m e 
área não inferior a 1 m². O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima da laje.  

i) - Limpeza e desenvolvimento: A limpeza do poço dar-se-á com a utilização do 

sistema de air lift. No desenvolvimento do poço poderá ser aplicados o processo de 
pisoteamento, e ar comprimido. No processo de pisoteamento, o embolo deverá ter 
diâmetro inferior em 1” do diâmetro do poço. No processo de ar comprimido o método a ser 
empregado é o de poço aberto.  

j) - Teste de produção: Na instalação do conjunto moto-bomba no poço, deverá 

ser colocada uma tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua 
extremidade inferior acima de 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser 
empregados dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e 
precisão: para vazões de até 40 m³/h, deverão ser empregados recipientes de volume 
aferido de 200 a 220 l, indeformados e em bom estado de conservação; vazões acima de 
40m³/h deverão ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como: 
vertedor orifício calibrado, tubo venturi ou outros. 

A tubulação de descarga da água extraída deverá ser dotada de válvula de 
regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em 
diversos regimes de bombeamento. O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma 
distância de 25,00 metros a jusante do poço. Antes de dar início ao bombeamento, o 
operador deverá certificar-se da posição do nível da água original, efetuando, pelo menos, 
três medidas de nível, a cada meia hora. As medidas de nível d’água no poço durante o 
bombeamento deverão ser efetuadas na seguinte frequência de tempo, a partir do início do 
teste.  

• 0 a 10:1min  
• 10 a 20:2min  
• 20 a 60:5min  
• 60 a 100:10min  
• 100 a 180:20min  
• 180 a 300:30 min  
• 300 em diante:100 min O teste de produção deverá ser efetuado em quatro 

etapas de mesma duração, com vazões progressivas, em regime continuo de 
bombeamento, mantendo-se a vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa 
para outra deverá ser feita de forma instantânea, sem interrupção do bombeamento. O 
plano de vazão de teste deverá ser efetuado em correspondência com as de nível d’água. 
Não poderá haver variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.  
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k) - Desinfecção do poço: A desinfecção final deverá ser feita mediante a 
aplicação de uma solução clorada em quantidade tal que se consiga uma concentração no 
poço de 50mg/l de cloro livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, 
deverá ser aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço. Deve-se introduzir 
parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante da solução deverá ser 
colocado pela boca do poço de modo a desinfetar o revestimento acima do nível d’água. A 
solução deverá permanecer no poço por um período não inferior a duas horas. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de serviço executado. 
 

2.1.7. CARGA E DESCARGA DE SOLO 
 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

2.1.8. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Este serviço consiste na deposição ordenada, em local previamente definido e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de materiais provenientes da escavação de solo mole, 
materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias considerados inadequados, ou materiais em excesso 
que não forem integrados aos aterros, aterros para alargamento de plataforma, suavização 
de taludes ou na execução de bermas de equilíbrio.  

Estes materiais deverão ser espalhados convenientemente e compactados com o 
tráfego dos equipamentos em utilização, de modo que a forma e a altura de depósitos em 
tais áreas se adaptem ao terreno adjacente, inclusive com taludes adequados, de acordo 
com instruções da FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATADO tomará as devidas providências para que haja drenagem 
apropriada e proteção de taludes. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por volume (m³), conforme indicado no 
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orçamento. 
 

2.1.9. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição  

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
2.2. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10 m) 

2.2.4. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DO POÇO 
 
A locação da casa do poço deverá ser realizada somente por profissional 

habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada 
em todas as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no 
projeto, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas 
que compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para 
resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.2.5. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.2.6. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.2.7. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

 
EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 

uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
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começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 
- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 

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

2.2.8. AÇO CA-50 
 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

2.2.9. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
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mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.2.10. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.3. EDIFICAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10) 
2.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
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• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.3.3. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

2.3.4. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
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• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

2.3.5. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
 
A superfície:  
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 

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

2.3.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
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recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.3.9. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

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

2.3.10. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
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mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 
 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 

das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

Critério de medição 

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

2.3.11. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.12. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  
- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado.  
 

2.3.13. MURETA PARA QUADRO DE MEDICAO 1.00X1.75M (DE_DP0605) 
EXECUÇÃO: 

 
- Definir o local, baseado na aposição da rede elétrica; 
- Cavar o buraco e instalar o poste nas segundo definido em projeto; 
- Preencher o buraco com concreto após a implantação do poste; 
- Embutir a caixa de medição no muro, com massa de cimento; 
- Fixar as armações secundarias com parafusos para ancoragem dos ramais de 

ligação e saída;  
- Conectar os condutores fase no disjuntor. Para posterior interligação com os 

mediadores em ambas as caixas; 
- Interligar os condutores fase do ramal de saída ao disjuntor 
- Identificar as fases e neutro; 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.14. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
 
Critério de medição 

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

2.3.15. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

2.4. CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 
2.4.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 

SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTÊNCIA 
MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV. 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4–Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 
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recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.4.2. MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 

ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.4.3. FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO 
HIDRAULICA DA CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA POTENCIA 
ATE 5 CV 

 
A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de fornecimento, partida 

do equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o 
fim que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse item. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por galão (Gl) de serviço executado. 
 

2.4.4. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN ATE 300mm. 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
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dúctil ou aço carbono.  
Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

2.4.5. MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO 

 
O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 

material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 
serviço executado. 

 
 

2.11. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.11.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DE QUÍMICA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.11.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 
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Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.3. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.11.4. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 
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- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.5. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.11.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 
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Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.12. EDIFICAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.12.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 
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• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.12.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

2.12.3. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
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• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 
 

2.12.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
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- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2.12.6. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

 
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
Critério de medição 

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

2.12.7. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

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

2.12.8. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
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- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 

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

2.12.9. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  

- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

2.12.10. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.11. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

Critério de medição 

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

2.12.12. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

2.12.13. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

2.12.14. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

 
Placa cerâmica tipo grês de dimensões 35x35 cm; Argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 
indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 
rejuntamento de placas cerâmicas. 

EXECUÇÃO:  

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 
de argamassa utilizada;  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
formando sulcos;  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido. 

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

3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
3.1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, CLASSE 12, DN 50 / DN 75 

3.1.1. LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'s  E  
S.E.S.'s 
 

• Operação de limpeza manual ou mecanizada de ruas; 
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• Juntamento, remoção do expurgo da área de trabalho;  
• Carga para o local de espera; 
•  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentosutilizados; 
• Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de 

ferramentas e materiais;  
• Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 

serviços objeto desta Especificação. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA , INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA 
OUTRO LOCAL DA OBRA 
 

 Fornecimento, transporte, instalação de placa de sinalização, conforme 
padrão ou a critério da FISCALIZAÇÃO;  

  Manutenção da placa durante a execução das obras;  

 Remoção e movimentação da placa para outros local da obra; 

  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 
conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;  

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais 
(combustíveis, peças, etc.);  

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 
serviços objeto desta Especificação.  

Critério de medição 

O critério de medição será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.3. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 
5MM 

 
A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir 

possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou 
proteção da obra, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. 

Este item compreende o fornecimento de mão de obra e materiais para colocação, 
manutenção e remoção da tela. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

3.1.4. PASSADIÇO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO 
P/PEDESTRES 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de pedestres, 

deverão ser executados passadiços (pontes) provisórios em pranchões de madeira bruta 
de lei com corrimão. 
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A CONTRATADA deverá dimensionar os passadiços de travessia e suas 
adequadas instalações, de modo a atender os parâmetros mínimos propostos e suportar 
com segurança todas as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

As peças componentes de passadiços deverão ser de boa qualidade e dispostas 
de forma travada para evitar o surgimento de vãos livres. 

Os passadiços deverão possuir guarda-corpo rígido com altura de 0,90m (noventa 
centímetros) a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e rodapé de 0,20m (vinte centímetros) 
de altura mínima, sendo o piso de pranchões de madeira bem nivelado, sem juntas 
apreciáveis ou ressaltos que possam causar acidentes aos usuários. 

Os passadiços deverão ser varridos diariamente de modo a evitar o acúmulo de 
terra ou lama, que os tornem escorregadios. 

Critério de medição 

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

3.1.5. CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS 
VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P AREA CHAPA EM CADA 
APLICAÇÃO 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de veículos sobre 

escavações, deverão ser executados passadiços provisórios em chapas de aço carbono 
3/8 os quais deverão ser devidamente travadas e fixadas ao solo de forma a garantir uma 
travessia segura. 

A CONTRATADA deverá dimensionar as travessias e suas adequadas instalações, 
de modo a atender os parâmetros mínimos necessários e suportar com segurança todas 
as cargas de trabalho a que estarão sujeitas. 

 
Critério de medição 

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

3.1.6. ESCAV. MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª 
CAT.EXECUTADA C/PROFUND.ATE 1,50m 

 
Toda a escavação deverá ser mecânica no caso de proximidade de interferências 

cadastradas ou detectadas. Serão utilizados utensílios manuais de corte e remoção para a 
borda da vala, quando se julgar necessário. A CONSTRUTORA deverá atentar para 
situações de instabilidade dos taludes e solicitar a FISCALIZAÇÃO autorização para 
execução de escoramentos. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do 
terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

Antes de iniciar a escavação, a CONSTRUTORA fará a pesquisa de interferência 
do local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que 
estejam na zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O greide 
da linha deverá ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento mínimo admitido 
acima da geratriz superior dos tubos em áreas urbanizadas será de 0,80 m. 

A largura das escavações será D + 0,40 m, sendo a largura mínima 0,50 m. 
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A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao assentamento 
estiverem depositados no local. 

Se a escavação interferir com galerias, tubulações ou outras instalações 
existentes, a CONSTRUTORA executará o escoramento e sustentação das mesmas. 

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados 
para utilização no aterro, serão, em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior 
aproveitamento, numa distância não inferior à profundidade da vala e, sempre que 
possível, de um único lado, deixando o outro lado livre para trânsito e manobras. 

No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão 
distribuídos em montes separados. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço. 
 

3.1.7. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Qualquer tipo de escavação poderá ser executada manual ou mecanicamente, 

mediante aprovação pelo engenheiro responsável do método, proposto pela contratada. Se 
autorizada a escavação mecânica, todos os danos causados à propriedade, bem como 
levantamento e reposição de pavimentos além das larguras especificadas, serão da 
responsabilidade da contratada. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser 
adequados aos tipos e profundidades de escavação. Na falta destes, a fiscalização poderá 
permitir o uso de outro tipo de equipamento.  

Esta liberalidade não justificará atrasos no cronograma da obra. Além disso, no 
caso de escavação de vala, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se 
atingir a profundidade desejada, oriunda de utilização de equipamento inadequado, não 
será remunerada. Desta forma, os serviços serão considerados como se fossem 
executados de maneira normal e de acordo com as larguras especificadas. 

As valas deverão ser escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitado o 
alinhamento e as cotas indicadas em projetos. Tanto para a distribuição de água como 
para a coleta de esgotos, as valas abertas com dimensões inferiores às definidas serão 
medidas pelas dimensões reais executadas. No caso de excesso nas dimensões definidas, 
estas somente serão medidas, se justificadas pela contratada e aprovadas formalmente 
pela fiscalização através de registro no BDO, recomendando-se a anexação, ao processo 
de medição, de documentos comprobatórios, tais como: laudos, fotos e outros.  

Quanto à extensão máxima de abertura de valas, devem-se considerar as 
condições locais de trabalho, o trânsito, o tempo necessário à progressão contínua das 
obras e a necessidade de serviços preliminares. Qualquer excesso de escavação ou 
depressão do fundo da vala, proveniente de erro na escavação, deverá ser preenchido 
com areia, pó-de-pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela FISCALIZAÇÃO 
e sem ônus para. 

 As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, preferencialmente, 
principalmente nos locais de grande movimento, travessias de ruas e acessos, de modo a 
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garantir condições de segurança ao tráfego de veículos e pedestres. Em casos extremos, 
quando as valas ficarem abertas por mais de um dia, deverão ser feitos passadiços 
provisórios nos acessos de veículos e pedestres. Neste caso, toda a extensão da vala 
deverá ser convenientemente sinalizada e protegida. Todos os serviços de escavação não 
em valas deverão obedecer, rigorosamente, às cotas e perfis previstos no projeto. Nas 
cavas a serem executadas, admitir-se-á um acréscimo de até um metro para cada lado, ou 
no raio, sobre as dimensões projetadas como espaço liberado para área de serviço.  

Em solos turfosos e/ou sem suporte, as escavações deverão ser feitas até que se 
atinjam um solo de boa qualidade. Nestes casos as cotas definidas nos projetos serão 
obtidas através de reaterro com material importado. Caso necessário, serão feitos 
esgotamentos ou drenagens de modo a garantir a estabilidade do solo. 

As valas só poderão ser reaterradas depois que o assentamento da tubulação for 
aprovado pela fiscalização. O recobrimento deverá ser feito alternadamente de ambos os 
lados do tubo, evitando-se o deslocamento do mesmo e danos nas juntas. O material a ser 
utilizado no reaterro, até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, não deverá conter 
pedras, detritos vegetais ou outros materiais que possam afetar os tubos quando sobre 
eles for lançado, bem como deverá ser de textura homogênea.  

Quando o material escavado for inconveniente ao reaterro, a critério da 
fiscalização, deverá ser substituído por material de boa qualidade. No caso de áreas onde 
houver necessidade de aterros, o solo a ser utilizado deverá vir, preferencialmente, de 
áreas próximas de corte; materiais orgânicos ou contaminados com restos orgânicos 
(raízes, folhas, etc.) ou entulhos de qualquer tipo (resto de demolições, matacões, madeira, 
etc.) não são aceitáveis devido ao baixo suporte, alta compressibilidade, volume, 
deterioração, etc. 

O material de aterro na origem deve ter características previamente estudadas 
visando conhecimento do tipo de solo, quantidade disponível, homogeneidade, 
capeamento a ser descartado, compactação, umidade, suporte, expansibilidade e 
compressibilidade, entre outras. O aterro/reaterro de cavas refere-se à reposição dos 
materiais escavados a mais, para permitir a construção de obras enterradas ou semi-
enterradas, tais como reservatórios, estações de tratamento, fundações, etc. 

No caso de reservatório e estações de tratamento, sempre que possível, o reaterro 
deverá ser executado após o teste das estruturas com enchimento de água até o nível 
máximo de operação. Somente serão permitidos aterros junto a estruturas de concreto 
quando a idade das mesmas for igual ou superior a 28 dias. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
3.1.8. CARGA E DESCARGA DE SOLO 

 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
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nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

3.1.9. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Tendo em vista que as medições correspondem à escavação, carga e transporte 

dos materiais já foram devidamente focalizadas quando da abordagem da execução dos 
cortes e dos empréstimos, a medição dos aterros comporta, estritamente, a quantificação 
da compactação, a qual envolve várias operações a saber: a descarga e o espalhamento 
do material em camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação 
propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.10. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc, deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição 

A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.11. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 

ÁGUA - DN 50 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
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uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado do 
assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os defeituosos sejam 
rejeitados. 

 
 

3.1.12. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 
ÁGUA - DN 75 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.13. EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM, ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO 
MAT. - DMT=20KM 

 
Em locais onde o fundo da vala apresente pedras ou formações rochosas deve-se 

promover uma escavação adicional de 0,15 a 0,20 m, cobrir o fundo da vala com uma 
camada de terra isenta de pedras e entulhos, ou, alternativamente, uma escavação 
adicional de 0,10 m para formar um berço de areia desta espessura. Esta camada de terra 
ou de areia deve ser devidamente compactada;  

Quando o fundo da vala for constituído de material sem condições mínimas de 
suporte para o assentamento da tubulação, deve-se executar o assentamento conforme 
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recomendações de projeto e na inexistência destas recomendações utilizar uma base de 
brita (cascalho) ou concreto. A tubulação sobre tais bases deve ser assentada sobre 
colchão de areia de 0,10 m ou material escolhido de 0,15 a 0,20 m;  

O fundo da vala deve ser uniforme, devendo-se evitar os calos e ressaltos. Para 
tanto, se necessário, deve ser regularizado utilizando-se areia ou outro material adequado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.14. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 

 
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada para o 

transporte de equipamentos, materiais e outros até a localidade da obra. 
Critério de medição 

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.15. BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. 

FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA 
 
Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples ou armado utilizados nas 

redes de distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de mudanças de 
diâmetro, nas instalações de aparelhos, peças especiais e conexões com juntas elásticas, 
nos terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com objetivo de 
absorver os esforços resultantes da pressão exercida pela água nos mesmos. 

Na ancoragem de conexões com juntas elásticas deverão ser utilizados blocos 
convenientemente dimensionados para resistir aos esforços longitudinais ou transversais 
da tubulação que não são absorvidos pela junta. 

As válvulas de bloqueio de fluxo e demais aparelhos deverão ser ancorados no 
sentido do seu peso próprio e dos possíveis esforços longitudinais ou transversais, sendo 
que a tubulação de PVC rígido interligada a estase às peças de ligação deverá trabalhar 
livre desses esforços. 

O dimensionamento desses elementos exige cálculos específicos para a 
determinação das suas características e dimensões, em função do diâmetro da tubulação, 
da pressão exercida pela água, da natureza do material dos tubos e da resistência do solo. 

As localizações dos blocos, bem como sua dimensões e o tipo de concreto serão 
definidos em projeto e /ou pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar o cálculo estrutural dos 
blocos. 

EXECUÇÃO: 

- Em um período não inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo, 
conexão ou aparelho que ficarão em contato com o concreto do bloco, deverão ser 
revestidas com pintura asfáltica seguida de uma camada de areai fina para melhorar a 
aderência. 

- Posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, será feito seu 
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escoramento, visando garantir sua mobilidade quando da execução do bloco. 
- Em seguida, deve ser feita a montagem das formas e da armação de aço 

(quando necessário) do bloco. 
- Por fim, deve ser executada a concretagem do conjunto. 
- Tomando-se o devido cuidado para que as juntas do tubo, conexão ou aparelho 

se mantenham visíveis, possibilitando a verificação da estanqueidade do sistema, quando 
da realização dos ensaios convencionais, e a posterior manutenção da rede. 

- Na desmontagem das formas, deverão ser evitados golpes violentos nos blocos, 
pra que não haja perda de aderência entre o concreto e a peça imobilizada. 

- Concluída a desforma, deverá ser verificado se as juntas do tubo, conexão ou 
parelho estão realmente visíveis e desimpedidas. 

- Ancoragem de registros. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.16. EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1 A/2A/2 C, C/ 
ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,5 M3/H X 1/2"", ASSENT. DE 
CAVALETE E ASSENT. DE CX. CPH (EMBUTIDA EM MURETA), S/ 
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO E PASSEIO E S/ 
FORNEC. DE CX., MAT. HIDRAUL. E HID 

 
A Ligação da execução predial consiste em um conjunto de tubos, peças, 

conexões e equipamentos que interliga a rede pública à instalação predial do usuário. As 
ligações prediais somente serão executadas após serem liberadas pela fiscalização. 

Uma ligação predial é composta de: 
 a) Tomada de água:- Ponto de conexão do ramal com a rede de distribuição de 

água, que será executada com colar de tomada de PP, PVC, FºFº, com ferrule ou ainda 
com "T" associado à luva de correr;  

b) Ramal predial:- Tubulação compreendida entre a tomada de água na rede de 
distribuição e o cavalete ou caixa subterrânea que será executada preferencialmente em 
PEAD, podendo ser feita também com material de PVC;  

c) Cavalete ou caixa subterrânea:- Elementos destinados a receber a instalação do 
medidor de volume consumido, hidrômetro. A utilização de uma ou outra solução é 
decorrente do interesse do cliente ou da melhor disposição do hidrômetro para as leituras 
mensais. Além das partes componentes deve-se observar, na ligação predial, o 
recobrimento mínimo do ramal e a localização do cavalete/caixa em relação às divisas do 
imóvel. 

Os materiais hidráulicos de uma ligação de água podem ser fornecidos pela 
CONTRATADA. Todos os materiais deverão seguir as normas da ABNT e outras exigidas 
pela área de Controle da Qualidade de Materiais. 

As ligações serão sempre executadas na rede de distribuição, a qual deverá estar 
em carga e, no caso de redes novas, somente após a realização dos testes e da 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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3.1.17. ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO, EM LIGAÇÃO PREDIAL 
EXISTENTE NÃO MEDIDA,  COM DN 1/2"", EM CAIXA IMPLANTADA 
EM PAREDE, MURO OU MURETA, SEM FORNECIMENTO DO 
MATERIAL HIDRÁULICO E HIDRÔMETRO 

 
Procedimento a serem executados: 
1) Preparar o muro ou construir uma mureta para instalar a caixa padrão.  
2) Instalar a caixa, na altura e largura definidas em projeto. A mesma deverá ser 

instalada prumada, nivelada, faceando a divisa frontal do imóvel, ou seja, ficar em frente à 
rua, e deve ficar com a base inferior a uma altura mínima de 70 cm e máxima de 100 cm 
em relação ao piso acabado da calçada. 

3) Instalar o tubo camisa de PVC na abertura da base da caixa e embutido na 
alvenaria de acordo com sua necessidade. 

4) Instalar a curva de 90º raio longo de PVC no tubo camisa, seguindo a 
profundidade descrita no esquema de instalação. A curva deve ficar entre 30 e 40 cm 
abaixo do piso acabado da calçada. 

5) É obrigatória a colocação de um registro de latão, no diâmetro definido em 
projeto. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.18. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MURETA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO ARMADO PARA HIDRÔMETRO EM CAVALETE 

 
Este item é largamente utilizado durante a execução da ligação de água tratada 

para imóveis residenciais, comerciais e diversos, quando não houver condições para 
instalação dos padrões nas variáveis: cavalete aéreo ou nicho parede frontal. 

Atualmente as muretas para instalação do hidrômetro, são construídas em 
alvenaria utilizando-se de argamassa para assentamento dos tijolos, reboco e 
chumbamento dos tubos em ferro galvanizado, instalados horizontalmente. Os tubos de 
ferro galvanizado são de entrada para o hidrômetro, interligado na rede de distribuição 
localizada na rua ou no passeio, de saída do hidrômetro para interligação na instalação 
interna do imóvel residencial, empresa, entre outros.  

Para o sistema de drenagem, faz-se um furo no solo, coloca-se uma camada de 10 
cm de brita no fundo (lastro) da caixa. Um caixilho retangular fixado na parte superior das 
paredes em alvenaria da caixa acondiciona uma tampa em chapa antiderrapante, sem 
dobradiças e não articulável. 

EXECUÇÃO: 
-Chumbar a base de concreto maciço ao chão 
- Acoplar o pé, o corpo e o topo da mureta 
- Encaixar a caixa plástica no topo da mureta. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
4.1. FUSTE DE RESERVATORIO ELEVADO DE 20 M3 H=9,00M - RESERVATÓRIO 
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DE FIBRA DE VIDRO 
4.1.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

4.1.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.1.3. REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO 
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES 

 
 
O reaterro de valas é uma atividade de terraplenagem que consiste no 

preenchimento de escavações utilizando o próprio material escavado. O serviço é habitual 
em obras de instalações subterrâneas, como redes de saneamento básico, elétricas, 
telefônicas e de gás. 

Quando a escavação da vala é feita em vias urbanas, onde o tráfego é intenso, 
torna-se imprescindível a compactação do reaterro, de forma que o solo adquira o mesmo 
nível de densidade que apresentava antes da interferência. 

Caso esse cuidado não seja tomado, o solo ao redor da vala vai sofrer um alívio de 
tensões que desloca partículas. Consequentemente, a camada acima sofre um 
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afundamento. 
Dependendo da situação do solo e das características das instalações que serão 

enterradas na vala, pode ser inviável reutilizar o material escavado na própria obra, o que 
demanda o uso de material de preenchimento proveniente de outros locais, com origem 
controlada. 

O cálculo de alívio de tensões precisa considerar a coesão do solo e o nível do 
lençol freático. Dependendo dos parâmetros, a vala pode exercer influência no solo em 
extensões de até cinco vezes referente a profundidade escavada. 

Nem todo o material escavado pode ser utilizado para recompor as valas, o que 
requer especificação no projeto quando for necessário usar solo de outros lugares. O 
material escavado poderá ser reutilizado para o reaterro se não estiver muito saturado e 
nem contiver resíduos de construção. 

EXECUÇÃO: 
As obras de escavação devem ser feitas com sistemas de escoras para garantir a 

segurança do projeto e dos trabalhadores. Isso porque as forças oriundas do alívio de 
tensão desagregam as paredes da vala e causam desmoronamentos. 

A especificação das escoras deve ser feita de acordo com as necessidades do 
projeto, considerando sobretudo as cargas do solo. As escoras devem ser instaladas na 
vala acompanhando o avanço da escavação. O mesmo vale para o reaterro, quando são 
retiradas progressivamente à compactação das camadas. 

Outro cuidado que deve ser considerado é a segurança no entorno da vala. Além 
de placas e sinalizações, é importante a instalação de barreiras físicas, como cavaletes e 
tapumes, para evitar a queda de pessoas e veículos. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.4. CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150Kg/m3, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
Toda e qualquer alteração de componentes do concreto ou alteração de 

metodologia executivas previamente definidas ou acordadas, que possam direta ou 
indiretamente afetar as solicitações, o comportamento ou o desempenho das estruturas, 
quer seja no plano provisório, quer seja no plano definitivo, deve ter o aval da 
FISCALIZAÇÃO para ser efetivada. 

EXECUÇÃO: 
a) os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 

da responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na obra ou 
utilizar serviço de laboratório idôneo; 

 b) a FISCALIZAÇÃO deve ter pleno acesso para utilização do laboratório montado 
na obra;  

c) sempre que o concreto for misturado na obra, a contratada deve dispor de 
central de concreto, preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos 
componentes. As balanças devem ser aferidas sistematicamente a cada 30 dias ou, após 
cada lote produzido de 5000 m³. Em qualquer situação a tolerância das medidas efetuadas 
não deve superar 2% da massa real;  
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d) a dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar 
todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência; 

 e) para concretos de estruturas destinadas a drenagem, em contato com água 
corrente, inexistindo recomendação específica de projeto, é exigido o consumo mínimo de 
cimento de 300 kg/m³. 

 f) o tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 
oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do 
concreto recém preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com 
cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material; 

 g) a FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 
inadequado e passível de provocar segregação; 

 h) as retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 
de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 
impermeabilidade; 

 i) por junta tratada entende-se a remoção da película superficial de nata, remoção 
de excessos e elementos estranhos; o processo de limpeza deve ser aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO;  

j) o concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 
final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e 
prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte; 

 k) concretagens sucessivas com intervalo inferior a 30 minutos são consideradas 
concretagens contínuas; 

 l) em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 
m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar 
através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 
operação; 

 m) cuidados complementares: - concretos com suspeita de terem iniciado pega 
antes do lançamento devem ser recusados;  

- evitar evaporação precoce, controle da cura, mantendo úmida a superfície 
exposta com sacos de estopa molhados ou utilização de geradores de neblina. O tempo de 
cura é função do tipo de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo, médio 
mínimo de 3 dias nas condições usuais; 

 - pode ser empregada cura química com aval da FISCALIZAÇÃO; 
 - devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se 

afastar do intervalo 10° - 40°. Estas situações exigem procedimentos específicos com 
apoio ensaios de laboratório; 

 - não deve ser iniciado o desempenamento antes do início de pega. 
 
 n) adensamento: 
 - o adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação 

de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos; 
 - os vibradores de imersão devem trabalhar na posição vertical, exigindo-se 

frequências superiores a 8.000 Hz. A frequência do equipamento deve ser aferida 
sistematicamente;  

- o tempo de vibração não pode ser demasiado de modo a provocar segregação. O 
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controle deve ser visual no início de exsudação da nata; 
- é permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego 

de vibradores de imersão nos pontos críticos das formas, onde possam existir reentrâncias 
de qualquer tipo. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 
 

4.1.5. CONCRETO FCK=20MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
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superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.7. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 

O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 
dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 
Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 

concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 

diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
4.1.8. AÇO CA-50 
4.1.9. AÇO CA-60 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50/CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

Os fustes devem possuir as dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

4.1.10. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

Critério de medição 

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

4.1.11. FORMA PARA PILAR (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
Os pilares em concreto armado (preparo e lançamento) com segundo projeto, com 

forma em chapa de madeira compensada resinada, com aproveitamento de 3 vezes, com 
betoneira, conforme projeto estrutural. As vigas em concreto armado, com armação CA 50, 
de acordo com projeto estrutural. 

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

4.1.12. FORMA PARA VIGAS (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 

 
Nos locais indicados em projeto estrutural serão executadas as vigas em concreto 

armado (preparo e lançamento) com fck definido pelo engenheiro responsável, com forma 
de tabua, com aproveitamento 3 vezes, com betoneira. 

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

4.1.13. CIMBRAMENTO PARA LAJE E VIGAS EM EDIFICACOES 
CONVENCIONAIS 

 
Os materiais devem obedecer os requisitos da NBR 14931(1). Os escoramentos 

podem ser metálicos, de madeira ou mistos. A seleção do tipo fica a critério da contratada, 
desde que não especificado no projeto, e deve ser de conhecimento da fiscalização. 
Quando for executado em madeira dura, não é admitido o emprego de pontaletes com 
diâmetro ou lado da seção transversal inferior a 50 mm, e 70 mm quando empregada 
madeira mole. Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para 
exploração. 

EXECUÇÃO: 
O terreno de apoio deve ser cuidadosamente analisado, deve possuir condições de 

suporte adequadas, capaz de não promover recalques diferenciais que prejudiquem a 
estabilidade e a estética da peça a concretar. A regularização do terreno faz parte destes 
serviços. Os escoramentos devem ser suficientemente bem fixados, encunhados, 
contraventados e apoiados, a fim de evitar deslocamentos ou desabamentos por choques 
ou recalques. Caso haja necessidade de se executar lastro de concreto ou estaqueamento, 
estes serviços são considerados em separado e devem ser analisados e aprovados pela 
fiscalização. Devem ser tomados cuidados especiais com relação às fundações dos 
cimbres, rasas ou profundas, no sentido de evitar recalques ou qualquer outro tipo de 
defeito nas estruturas. É fundamental a garantia de estabilidade, resistência e rigidez, do 
conjunto de elementos estruturais que constituem o cimbramento: montantes, travamentos, 
dispositivos vinculares, passadiços operacionais para trânsito e transporte de materiais 
além de acessos em geral. O cimbramento deve ter sua capacidade portante e funcional 
garantida, tecnicamente, através de projeto, que deve ser anexado aos documentos de 
projeto para arquivo. 

A fiscalização deve ter conhecimento do projeto de cimbramento apresentado e, na 
hipótese de existirem suspeitas quanto à sua eficácia, deve submetê-lo ao projetista para 
análise. O cimbramento deve ser projetado de modo a não sofrer deformações prejudiciais 
ao formato da estrutura, causar esforços não previstos no concreto, quando submetido à 
ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar 
durante a execução da estrutura de concreto. No projeto do cimbramento devem ser 
consideradas a deformação e flambagem dos materiais e as vibrações a que o 
escoramento está sujeito. O projeto deve demonstrar e garantir a estabilidade e eficiência 
do cimbramento através de justificativas técnicas inequívocas. Os cimbramentos incluem 
as plataformas para acesso, escadas, elementos para transporte de materiais e 
passadiços operacionais. 

 O projeto de cimbramento deve contemplar dispositivos de segurança confortáveis 
e eficazes para proteção do pessoal de obra. Interferências com vias de tráfego 
condicionam o projeto do cimbramento à necessidade de prover gabaritos seguros e 
calhas convenientes. Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser 
contraventados. Nos casos normais os prazos mínimos para remoção das formas e 
escoramentos são os seguintes: - faces laterais das formas: 1 dia; - faces inferiores, desde 
que hajam pontaletes bem encunhados e espaçados a cada 2 m: 14 dias; - faces inferiores 
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sem pontaletes: 21 dias. Não havendo disponibilidade de resultados dos ensaios de 
resistência do concreto, o prazo para a sua remoção é de no mínimo 21 dias.  

A diminuição do prazo normal mínimo indicado, só pode ser realizada mediante 
prévia autorização da fiscalização, levando em consideração as especificações do projeto 
quanto ao módulo de elasticidade, resistência à compressão axial e retração do concreto. 
A remoção do escoramento deve ser iniciada pelo seu afrouxamento, através da retirada 
das cunhas de madeira, evitando-se choques ou impactos violentos na peça de concreto e, 
salvo indicação em contrário, de modo a haver aumento gradativo do vão, ou seja, do meio 
do vão em direção aos apoios e da extremidade dos balanços para os apoios. Nos casos 
específicos indicados no projeto do cimbramento, a remoção do escoramento deve ser 
processada rigorosamente conforme o estabelecido. O material resultante da remoção do 
escoramento, não sendo reaproveitado, deve ser removido das proximidades da obra, de 
forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzido a cursos d’água. 

Critério de medição 

O critério de medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.14. ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 

 
A escada marinheiro é fabricada em perfis metálicos atendendo especificações de 

construção estabelecidas na Recomendação Técnica de Procedimentos (RTP) com base 
na NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Pode ser 
fabricada atendendo as mais variadas formas de fixação e acessos em função da 
construção de uma estrutura metálica ou de alvenaria. É construída considerando a melhor 
ergonomia para o usuário. 

A partir de 2 metros do início da escada, a continuidade da escada é provida de 
uma gaiola de proteção que, ao término da escada, se prolonga por 1,5 metros permitindo 
a saída de seu interior de forma segura. Em seus 2 metros iniciais, conta com uma porta 
de aço com abertura lateral impedindo o acesso aos degraus da escada e ao interior da 
gaiola impossibilitando que pessoas não autorizadas acessem o seu interior. 

Se a escada tiver altura superior a 9 metros, a cada intervalo de 9 metros são 
consideradas plataformas para parada de descanso do usuário conforme orientação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.1.15. GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 
3/16" 

 
O Guarda-Corpo deve avançar pelo menos até 1,10 metros acima do último 

patamar. Para evitar o uso da escada marinheiro por pessoa não autorizada, pode-se dotar 
a escada com uma porta. Essa porta é do tipo "inteligente" e é instalada na altura do 60 
degrau na forma de um trecho da escada contendo os degraus de número 4 e 5. Assim, 
quando a porta estiver fechada e com o cadeado instalado, a escada marinheiro ficará sem 
os degraus 4 e 5, dificultando a subida que terá 90 cm ente os degraus 3 e 6. Abrindo-se o 
cadeado, a porta se abre e abaixada irá formar os degraus 4 e 5. Os degraus adicionais 
4.a e 5.a reduzem o espaço entre degraus para 15 cm para impedir a passagem quando a 
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porta estiver fechada (este método pode ser alterado desde que não comprometa a 
restrição da escada). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.2. FUNDAÇÃO 
 

4.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.2.2. REATEERO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 
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O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

 
 

4.2.3. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

4.2.6. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  
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Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 
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Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
5.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

 
5.1.7. ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, 

CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS 
 

5.1.7.1. MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E 
ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIAMETROS DE 50 A 
250MM 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
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ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

5.1.7.2. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F°F° DÚCTIL OU AÇO 
CARBONO, PARA DN ATE 300MM 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
dúctil ou aço carbono.  

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

5.1.7.3. MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E 
CONEXÕES DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO 
 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

 
Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 

serviço executado. 
 

5.1.8. CONCRETO CONVENCIONAL - LAJE 
5.1.8.1. CONCRETO FCK=25MPa, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 
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centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados. 

A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
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concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5.1.8.2. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

5.1.8.3. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
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A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

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

5.1.9. EDIFICAÇÕES 
5.1.9.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.9.4. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço e espessura definidos pelo 
engenheiro responsável, com preparo manual. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 
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Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

5.1.9.5. MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

5.1.9.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
 
 
Critério de medição 
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O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

5.1.9.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

5.1.9.8. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

 EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação;  
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 
-  Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.  
Critério de medição 

O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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5.1.9.9. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
Tinta látex acrílica na cor definida em projeto – tinta à base de dispersão aquosa 

de acetato de polivinila.  
EXECUÇÃO: 

A superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 
antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar 
duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 
aplicações. Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como 
acrílica, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número 
menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo 
assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

Critério de medição 

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

5.1.9.10. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

5.1.9.11. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

5.1.10. CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDRÔMETRO / 
REGISTRO DE MANOBRA PARA S.A.A.'s 

5.1.10.1. CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABECOTE EM ALVEN. DE 
TIJOLO MACICO, P/LINHA C/DN<=50mm, S/FORNEC. MAT. 
HIDRAULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 

 
As caixas de para registro de manobra deverão ser instaladas nas quantidades e 

locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações das 
generalidades estabelecidas pelo engenheiro responsável pela obra. 
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A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas para registro de manobra de 
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e 
Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

5.1.11. OUTROS SERVIÇOS 
5.1.11.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", 

COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

 
5.1.13. INSTALAÇOES MECANICAS 
5.1.13.3. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 

EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade. 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4– Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 

recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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1. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

1.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 
1.1.1. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC 
1.1.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
1.1.1.1.1. ADAPTADOR PVC PBA PONTA E ROSCA JE 

1.1.1.1.1.1. AD PVC PBA PR JE DN 75 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.2. CURVA 45o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.2.1. C45° PVC PBA PB JE DN 75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.3. CURVA 90o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.3.1. C90° PVC PBA PB JE DN   75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2. PECAS E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL PRETO, CONFORME 
NORMA ABNT NBR-6943, ACABAMENTO GALVANIZADO NORMA 
ABNT NBR-6323, ROSCA BSP NORMA ABNT NBR-6414 

1.1.2.1. CONEXOES DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE DE 
PRESSAO ATE 26 kgf/cm2 (BSP)E ACESSORIOS 

1.1.2.1.1. CURVA MACHO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.1.1. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 

1.1.2.1.2. CURVA 45o MACHO-FEMEA FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.2.1. C45° M / F FoMa BSP DN 3' 2,010 kg 

1.1.2.1.3. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
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1.1.2.1.3.1. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
 
Utilizada para efetuar um desvio longo em 90 graus nas tubulações, conectando 

uma rosca macho à uma fêmea.   
Pode ser usada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicaçõs hidráulicas 

em geral. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.4. LUVA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 
LONGITUDINAL EXTERNA 

1.1.2.1.4.1. L RD FoMa BSP DN 3' X 2' 0,90 kg 
1.1.2.1.5. BUCHA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 

1.1.2.1.5.1. B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,104 kg 
1.1.2.1.6. ADAPTADOR FoMa C/ ROSCA BSP P/ CAIXA D'AGUA DE 

CONCRETO 
1.1.2.1.6.1. LUVA FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 

LONGITUDINAL EXTERNA 
1.1.2.1.3.1.1.    L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 

 
Bucha de redução é utilizada para alterar o diâmetro de um eletroduto em um dado 

percurso, ou seja, precisa-se reduzir um tubo de 1 ½” para 1” por exemplo, então utiliza-se 
uma bucha de redução. 

Luva utilizada para "emendar" um eletroduto, ou seja, considerando-se que você 
precisa instalar 12 metros de eletroduto e cada peça de eletroduto é fornecida em barras 
de 3metros, então utiliza-se uma luva na extremidade para fazer a emenda (ou melhor dar 
continuidade ao duto). 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

 

1.1.2.3.2.    NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2..1.3.2.1.  NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg 
1.1.2.1.3.2.2.  NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
1.1.2.1.3.2.3.  NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
Conexão cilíndrica, ou cilindro-cônica, com roscas externas em ambas as 

extremidades e colocada entre dois tubos, ou entre um tubo e uma válvula ou outro 
acessório. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.7. UNIAO C/ ASSENTO PLANO DE FERRO FoMa C/ ROSCA 
BSP 

1.1.2.1.7.1. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 
3"" 0,000 kg 
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A União de Assento é fabricada em ferro maleável e possui padrão de rosca BSP, 

de acordo com a norma NBR 6943. A linha de conexões galvanizadas é ideal para redes 
hidráulicas de combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.2.1.8. MATERIAIS NÃO CODIFICADOS 

1.1.2.1.8.1. TUBO AÇO DE AÇO GALVANIZADO Sch40 3"   11,28 
kg/m 

 
Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são 

empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, 
conduções de diversos fluídos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.3. VALVULAS DE BRONZE E ACESSORIOS 
1.1.3.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 

ROSCAS 
1.1.3.1.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL COM VEDACAO 

CONICA DE BRONZE OU DISCO DE TEFLON, CORPO EM 
BRONZE FUNDIDO ASTM B-62, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, SERIE PESADA DE BRONZE C/ROSCAS CLASSE 150 

1.1.3.1.1.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 
150 DN 3' 5,700 kg 

 
A válvula de retenção é um dispositivo mecânico que somente permite um fluido a 

escoar em uma direção. Elas trabalham automaticamente e a maioria não precisa da ajuda 
de um operador ou algum atuador eletrônico de controle. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.3.2. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.3.2.1. REGISTRO MACHO PASSANTE-BRONZE-CL 125 DN 3"" 

 
Os registros são componentes empregados nas instalações de água fria e quente 

dos sistemas hidráulicos prediais e são divididos em três tipos: de gaveta, pressão e 
esfera. São fabricados em ligas metálicas por processo de fundição ou estamparia e são 
bastante utilizados nas instalações com tubos metálicos de aço galvanizado, cobre e PVC 
[policloreto de vinila]. 

 Há também os de materiais plásticos, como o PPR [polipropileno reticulado], 
utilizados quando o sistema todo é feito desse material. As principais características dos 
registros hidráulicos a serem observadas são: diâmetro, que deve ser equivalente ao 
diâmetro da tubulação; temperatura de utilização (água fria e/ ou quente); tipo de 
acoplamento (roscável ou soldável); e tipo de instalação, que pode ser bruta ou com 
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acabamento, que dependem da instalação ser aparente ou embutida e constam das 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.3.2.2. VALVULA DE AGULHA MOD.AM-45 C/ ROSCA BSP 

BRONZE 1/2" 
 
Válvula Agulha é um tipo de válvula usada quando se deseja um fino controle do 

fluxo. As válvulas agulha recebem este nome porque são projetadas com agulha de metal, 
na maioria das vezes, produzidos de aço inoxidável, bronze ou outras ligas de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.4. MATERIAIS ELETRICOS 
1.1.4.1. ARRUELA 

1.1.4.1.1. ARRUELA LISA, GALV., 3/4"" 

 
Arruela lisa é um componente fabricado em liga de titânio e tem o formato de uma 

arruela normal, possui furo central para alojamento do parafuso para fixação de ligamento. 
Utilizada para evitar que o parafuso penetre dentro do córtex próximo, e além de distribuir 
igualmente o aperto, a arruela lisa tem, também, a função de melhorar os aspectos do 
conjunto.  

Por não ter elemento de trava, a arruela lisa é utilizada em órgãos de máquinas 
que sofrem pequenas vibrações. Diversas empresas de diversos segmentos, como: 
energia, transportes, plataformas continentais, mineração e exploração de pedreiras, 
edificação e construção de pontes, fabricação e processamento, construção naval, 

silvicultura e agricultura, veículos pesados e setor militar utilizam a arruela lisa como 

instrumento de fixação em suas máquinas e seus equipamentos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.2. BASE 
1.1.4.2.1. BASE P/ RELE FOTOELETRICO 

 
O Relé Fotoelétrico e a Base para Relé Foxlux proporcionam segurança e 

economia para iluminação industrial, pública, comercial e residencial.  Possuem base com 
fio de diâmetro de 1,50mm² e 25cm de comprimento. Estão disponíveis nas opções 127 V, 
220 V e Bivolt. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.3. CABECOTE 
1.1.4.3.1. CABECOTE DE ALUMINIO, d = 1 1/2"" 
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Utilizado como protetor de eletrodutos, substitui bengalas curvas proporcionando 

economia de cabos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.4. CABO 
1.1.4.4.1. CABO DE COBRE NU - 10 MM2 
1.1.4.4.2. CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 

6mm2 

 
Os cabos sem revestimento são compostos apenas pelo material condutor, por 

isso, são instalados em locais que a falta de revestimento não representa perigo para os 

indivíduos e equipamentos. O cabo de cobre nu é constituído de cobre eletrolítico de 

têmpera dura ou meio dura, sem revestimento.  
É utilizado em instalações aéreas e sistemas elétricos de subsolo, também 

conhecidos como sistemas de aterramento, e também é utilizado por empresas de 
transmissão de energia e em instalações elétricas industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.5. CONDULETE 
1.1.4.5.1. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.2. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.3. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ UMA 

ENTRADA (E), 3/4"" 

 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.6. CURVA 
1.1.4.6.1. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"" 
1.1.4.6.2. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1 1/2"" 
1.1.4.6.3. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1"" 

 

As curvas para eletrodutos são tubos que carregam a fiação de uma instalação 
elétrica e têm como função proteger os condutores contra corrosões e ações mecânicas, 
evitar curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam como 
condutores de proteção. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://geofoco.com.br/produto/eletroduto
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1.1.4.7. ELETRODUTO 

1.1.4.7.1. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 3/4"" 
1.1.4.7.2. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" 
1.1.4.7.3. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 

1/2"" 

 
Os eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são aqueles tubos que ficam 

dentro das paredes, lajes e pisos, e tem como principal função proteger a fiação elétrica 
contra fatores externos que podem danificar e expor a segurança de uma residência, 
empresa, industria ou condomínio. 

Os eletrodutos também possuem em sua composição a característica anti-chamas, 
evitando a propagação de incêndios causados por curto-circuítos. 

Logo se vê que é muito importante utilizar os conduítes corretamente em todas as 
instalações elétricas, pois é um item de extrema importância para garantir a segurança do 
local. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

1.1.4.8. ISOLADOR 
1.1.4.8.1. ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 

15kV 
 
É utilizado em construção de redes de distribuição isolada para encabeçamento de 

ramal. O isolador tipo roldana é constituído por roldana em nylon 50%, suporte para 
fixação fabricado em aço 1020 carbono galvanizado, chapa 12, porca 3/8” sextavada em 
aço carbono, parafuso 3/8”x2’3/4” sextavado em aço carbono galvanizado com rosca 
parcial e arruela lisa em aço carbono. 

As peças fabricadas em aço do isolador tipo roldana possuem cor metálica 
(brilhante), pelo fato das mesmas passarem por um processo de proteção contra corrosão. 
Este processo precisa ser feito pois o isolador tipo roldana fica exposto as intempéries do 
tempo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9. LÂMPADA 
1.1.4.9.1. LÂMPADA MISTA 160W, TENSAO 220V 

 

Uma lâmpada mista é uma versão da lâmpada de vapor de mercúrio. Esta lâmpada é 

composta por um tubo de arco de vapor de mercúrio em série com um filamento 

incandescente de tungstênio 

O filamento além de produzir luz, limita a corrente elétrica do tubo de arco, dessa 

forma as lâmpadas mistas não necessitam de reator e podem ser ligadas diretamente à 

rede elétrica, geralmente na tensão de 230V 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada_de_vapor_de_merc%C3%BArio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reator
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A luz da produzida é uma mistura das radiações azuladas provindas do arco 
elétrico, de radiações amareladas do filamento incandescente e de radiações vermelhas de 

um eventual revestimento fluorescente na parte interna do bulbo exterior. 

Sua eficiência luminosa é tipicamente a metade das de vapor de mercúrio, devido 
à baixa eficiência do filamento, porém possuem um custo menor em função da inexistência 
do reator. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9.2. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, TENSAO 220V 
 
Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor 

de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui 
eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação 
pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de 
nevoeiros. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.10. LUVA 
1.1.4.10.1. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 3/4"" 
1.1.4.10.2. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" 
1.1.4.10.3. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1"" 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 Fabricados de PVC rígido, corrugados e perfurados para permitir a entrada da 
água; 

 Intercambiáveis com as conexões da linha Esgoto Série Normal; 

 Diâmetros: DN 100 e 150; 

 Fornecimento em barras de 6 m ou 3m 
 
BENEFÍCIOS: 

 Leves e fáceis de transportar; 

 Fácil e simples instalação devido à: 
- Leveza dos tubos; 
- Simples encaixe entre tubo e conexão; 
- Compatibilidade com a linha Esgoto Série Normal; 
- Alta durabilidade e resistência a ataques químicos, como os provenientes da 

contaminação do solo e chuvas ácidas. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.11. PARAFUSO 
1.1.4.11.1. PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluoresc%C3%AAncia
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 Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 
chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.12. POSTE 

1.1.4.12.1. POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 8m X 200 kg 
 
O Poste Duplo é recomendado para instalações com baixa ou alta tensão. 

Fabricado com concreto armado. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.13. RELE 
1.1.4.13.1. RELE DE ELETRODOS P/ RESERVATORIO INFERIOR, 

CONTATO REVERSIVEL, 220Vca 

 
O Controlador é um dispositivo para controle de um ou dois níveis de líquidos em 

reservatórios, com funções de alarme de mínima ou máxima, controle para enchimento ou 
esvaziamento e detecção de presença/ausência de líquidos, sendo assim um sistema 
completo de automação de reservatórios em geral.  

Opera com diversos tipos de eletrodos, detectam líquidos de diferentes 
condutividades e possui ajuste frontal para adequação à resistividade dos líquidos 
utilizados e às condições dos processos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.13.2. RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 
W, DE CONECTOR, SEM BASE 

 
O sensor fotoelétrico possui como característica principal em sua definição 

eletrônica a capacidade de converter um sinal luminoso seja, luz ou sombra, em um sinal 
elétrico que será processado por um circuito e por consequência atuar conforme sua 
programação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.14. TOMADA 
1.1.4.14.1. TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 20A 

 
Tomada 2P+T de 10A e 250V, também conhecida como tomada de 3 pinos. Este 

novo padrão de tomada de 3 pinos, foi desenvolvido para dar mais segurança ao 
consumidor. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.4.15.1. ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO  

 
A Alça Preformada de Distribuição destina-se à execução de pontos finais 

mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no 
isolador roldana para cabos de alumínio. 

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados, fios de aço revestidos de alumínio 
e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o 
agarramento sobre o cabo. 

VANTAGENS: 

 Resistência mecânica de 100% da carga de ruptura dos cabos CA e 80%, em 
média, da carga de ruptura dos cabos CAA; 

 Podem ser utilizadas diretamente sobre isoladores do tipo castanha ou 
roldana. 

Para sua fixação em isoladores de disco recomenda-se a utilização de acessórios 
complementares para uma comodação melhor entre o olhal do isolador e a Alça 
Preformada de Distribuição. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.2. ARANDELA A PROVA DE GASES VAPORES E PÓ, EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO, PARA LÂMPADA MISTA ATÉ 250W 

 
É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 

gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  
A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.3. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO 
 
As armações secundárias são próprias para fixação de condutores de baixa tensão 

através de isoladores roldana, conforme previsto nas normas de Montagem de Redes de 
Distribuição.  

A armação secundária deve ter superfície contínua e uniforme, evitando-se 
saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra imperfeição. 

 Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar isenta de áreas não 
revestidas e irregularidades tais como inclusões de fluxo, borras ou outros defeitos 
incompatíveis com o emprego previsto para a armação. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.4. CABO DE COMANDO ISOLAÇÃO EPR 750V, 2 x 1,5mm2 

 
O cabo de comando é indicado para circuitos de comando, sinalização de 

equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de maquinas, botoeiras, 
alimentação, sistemas microprocessados, em automação de subestações, usinas 
geradoras, áreas industriais, químicas e controle de sistemas elétricos em geral. 
Recomendado para instalações fixas ou móveis (serviços leves). 

O cabo de comando pode ser fabricado, com ou sem blindagem, quando com 
blindagem pode ser fabricado em fita eletrostática aluminizada, malha de cobre estanhado 
ou nu, fita de cobre, fita de aço, malha de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

 
1.1.4.15.5. CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO 

EM PVC 0,6/1KV 10MM² 

 
O Cabo Meio Duro é utilizado em linha aéreas para transmissão e distribuição de 

energia. É ideal para malhas de aterramento. É fabricado em cobre e altamente resistente. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.6. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 
X 0,3M 

1.1.4.15.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 
X 0,5M 

 
Trata-se de um dispositivo de forma de caixas construídos em alvenaria de tijolos 

maciços com tampa e laje de fundo em concreto, executados ao longo da rede de 
drenagem ou de esgotos sanitários, em pontos de interseção de condutores em áreas 
urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutenção da rede e possibilitar mudanças de 
diâmetro, de direção de nível da tubulação. 

Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede 
coletora e com a profundidade do coletor no local da interseção. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 
 

1.1.4.15.8. CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO 
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Este corresponde a uma caixa que visa resguardar os componentes que estão no 
seu interior. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.9. CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO  

 
A caixa para medidor de energia é um produto importante para garantir o 

funcionamento correto da rede elétrica. Ela fica na parte exterior da construção próximo à 
rua e no seu interior são guardados os medidores da concessionária de eletricidade, os 
disjuntores, e as conexões entre rede doméstica e os cabos que vêm do poste público. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.10. CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 10CV 
COM CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME 
FOLHA DE DADOS E DIAGRAMA UNIFILAR 

 
Um Centro de Controle de Motores, é um sistema de manobra e comando 

de motores elétricos de baixa tensão ou de média tensão. 
São constituídos de cubículos elétricos, armários metálicos auto-sustentados, que 

podem ser do tipo TTA, totalmente testados e assegurados (Totally Tested Assembly), ou 
PTTA (Partially Totally Tested Assembly), parcialmente testados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

 
1.1.4.15.11. CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I  DN  

3/4" 
 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.12. CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) 
 
Os conectores Ampact são formados por um componente "C" e uma "Cunha", 

ambos feitos em liga de alumínio. São usados para conectar condutores de alumínio ou 
liga de alumínio, sólidos ou multifilares, com ou sem alma de aço. 

Podem também efetuar conexões bimetálicas em condições ambientais não 
corrosivas. 

O conector Ampact pelo seu formato e construção não possui as deficiências dos 
conectores de parafuso, que precisam ser periodicamente reajustados, nem dos tipos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_tens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_tens%C3%A3o
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compressão que apresentam dificuldades em sua seleção, na sua aplicação, e que, uma 
vez instalados, não podem ser reaproveitados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.13. ELETRODUTO FLEXÍVEL, DN 1 ", FABRICADO COM FITA 

DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC 
 
É uma tubulação flexível, também conhecida como conduíte, destinada ao 

direcionamento e proteção de fios elétricos.  
A vantagem sobre o uso de eletrodutos rígidos é a dispensa de uso de conexões 

adicionais para mudanças de direção e a adaptabilidade a diversas configurações. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.14. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 0,6/1KV 4MM² 
1.1.4.15.15. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 2,5MM² 
1.1.4.15.16. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 4MM² 

 
Um fio condutor é formado por um só fio, com uma secção constante metálica em 

que não existe diferença em relação a capacidade de condução de corrente em 
instalações residenciais. 

UNIPOLAR: é o condutor elétrico que tem uma só alma condutora com isolação e 
com ou sem cobertura. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.17. HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM  

 
A haste de aço cobreado é um produto de aço Carbono revestido com cobre que 

serve para proporcionar maior segurança em sistemas elétricos. A função da haste alta 
camada é carregar a corrente para longe de um circuito elétrico e encaminhá-la com 
segurança para o solo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.18. IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V 
 
Ignitores são equipamentos auxiliares que servem para dar partida às lâmpadas de 

descarga que não possuem acendimento próprio tais como: Lâmpadas a Vapor de Sódio e 
Multivapor Metálico. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://www.torcisao.com.br/aco-carbono.php
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1.1.4.15.19. INTERRUPTOR  2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE 

CONDULETE DN 3/4  
 
Os interruptores servem para comutar, ligar ou desligar, um circuito, não apenas 

lâmpadas, porém são mais empregados nesta condição. Existem também variações nas 
seções dos interruptores, o interruptor simples, para ligar uma lâmpada ou um conjunto de 
lâmpadas, possui apenas uma seção, e internamente dois parafusos para ligação dos 
cabos (fase e retorno). 

 Existem também os interruptores simples com duas seções, eles são empregados 
para ligar duas lâmpadas distintas e possuem dois parafusos em cada seção, para ligação 
dos fios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.20. LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE 

SÓDIO 150W 

 
A luminária fechada (luminária vedada, IP65) indicada para uso em ambientes que 

necessitam de luminárias com alto grau de proteção, em temperatura ambiente de -20 °C a 
+ 50°C, como frigoríficos, cozinhas industriais, câmaras frias tipo frost free e laboratórios, 
também indicada e frequentemente utilizada em estacionamentos de shoppings e 
supermercados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.21. MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A 

- 5KA 
1.1.4.15.22. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 

10KA 
1.1.4.15.23. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 

10KA 
 
A linha de Mini-Disjuntores são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios 

e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando 
aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.24. PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM 

 
O parafuso tem por finalidade ser o elemento de fixação de duas ou mais 

superfícies, combinadas ou em junções diferentes, como a madeira, parede 
de alvenaria (neste caso com a utilização de bucha de fixação), chapas metálicas ou numa 
matriz de matéria pouco dura ou dura, podendo associar o uso de porcas ou através do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bucha_(fixa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porca
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efeito combinado de rotação e pressão (penetração por progressão retilínea) em um 
orifício destinado exclusivamente para recebê-lo, sulcado em sentido contrário ao espiral 
ou não. 

Sua cabeça também pode ser quadrada ou sextavada para ser utilizada por chave 
de boca ou chave inglesa. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.25. PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM 
 
- Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 

chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 

1.1.4.15.26. PORCA Ø16MM GALVANIZADA 

 
Porcas são elementos de máquinas de fixação e estão sempre associadas a 

um fuso ou parafuso. 
Seus tipos variam de acordo com as roscas (que correspondem a do parafuso) e 

formato, sendo os mais comuns as porcas sextavadas, quadradas, recartilhadas (para 
apertos manuais) e borboleta (também conhecidas por "porcas de orelhas") para apertos 
manuais, auto travante e de pressão. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.27. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, 
CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, 
COM PORTA E TRINCO 

 
Nas instalações elétricas, o quadro de distribuição é o componente responsável 

por abrigar um ou mais dispositivos de proteção (e/ou de manobra) e a conexão de 
condutores elétricos interligados a estes elementos, com a finalidade de distribuir a energia 
aos diversos circuitos da edificação.  

É de grande importância que toda instalação elétrica seja dividida em vários 
circuitos, devendo cada um deles ser concebido de forma a poder ser seccionado sem 
risco de realimentação inadvertida. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.28. REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT 

 
É um equipamento utilizado para partida e estabilidade da lâmpada, limitando a 

corrente elétrica, ajudando no acendimento e proporcionando uma boa luminosidade. Seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parafuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borboleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
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uso é obrigatório e indispensável na iluminação com lâmpadas fluorescentes, à vapor de 
sódio, mercúrio e metálico. 

 Dependendo do tipo de lâmpada, os reatores podem ser divididos em dois 
grandes grupos: reatores eletromagnéticos, formados basicamente por uma indutância e 
uma capacitância e os reatores eletrônicos, formados por componentes eletrônicos. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5. EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS 
1.1.5.1. CONJUNTOS MOTO-BOMBAS INCL. BASE EM ACO 

ESTRUTURAL, ACOPLAMENTO E CHUMBADORES 
1.1.5.1.1. CJ. MOTO-BOMBA VERTICAL, C/ BOMBA E MOTOR 

SUBMERSOS, MULTIESTAGIO P/ POCOS PROFUNDOS (AGUA) 
1.1.5.1.1.1. BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES 

PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, 
TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE 
DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 
M3/H A 201 M / 3,2 M3/H 

 
As bombas submersas são indicadas para poços artesianos e semi-artesianos, 

operando de forma permanente dentro da água limpa. Auxiliam no abastecimento de água 
para os segmentos doméstico, industrial e agropecuário. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5.2. MANOMETRO P/ INSTALAÇÕES DE CLORO 

1.1.5.2.1. MANOMETRO ESCALA 10 KGF/CM2, CAIXA E ANEL EM 
AÇO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO, DN= 100MM, CONEXÃO DE 
1,2 

 
O manômetro é o indicador responsável por medir e exibir através de um 

mostrador com ponteiro, a exata de pressão no interior de um recipiente ou sistema 
fechado, como: um sistema de ar comprimido, sistema hidráulico, entre outros. Este 
aparelho é um indicador que não necessita de nenhum tipo de alimentação elétrica, ou 
seja, não é necessário ser conectado a nenhum sistema elétrico para funcionar. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 

2.1. PEÇAS E CONEXOES DE PVC 
2.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
2.1.1.1. CURVA 22° E CURVA DE 11° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
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2.1.1.1.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.1.2. C11° PVC PBA PB JE DN 50 
2.1.1.2. CURVA 45° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 

2.1.1.2.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.3. CURVA 90° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.3.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351) 
 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.1.4. TÊ PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.4.1. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351) 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.5. REDUÇÃO PVC PBA JE BBB 
2.1.1.6. LUVA PVC PBA JE 

2.1.1.6.1. LUVA PVC PBA JE DN 50 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.7. CRUZETA PVC PBA JE BBB 
2.1.1.8. CRUZETA VERTICAL 90° PVC PBA JE BBB 
2.1.1.9. JUNÇÃO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.10. CAP PVC PBA JE 

2.1.1.10.1. CAP PVC PBA JE DN 50 

 
O Cap em PVC, foi desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5688, para 

fechamento da extremidade da tubulação, com muito mais estanqueidade.  
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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2.1.1.11. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.11.1. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN 50 

 
O Tubo PVC PBA é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança 

nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de 
instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
2.1.1.12. ACESSORIOS DE PVC LP P/ POLIETILENO 

2.1.1.12.1. ADAPTADOR PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 X 1/2' 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.12.2. REGISTRO DE PASSEIO PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 

 
O registro de passeio tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 
 

2.1.1.13. COLAR DE TOMADA C/ TRAVAS E JR PVC LP 
2.1.1.13.1. CT C/ TR. JR PVC LP DN 75 X 1/2' 

 
Sua função é a Derivação de rede, com ou sem carga, para instalação de ramal 

predial em redes de distribuição de água e rede de água em industrias. 
BENEFÍCIOS: 

- Evita rompimentos preservando o recurso natural; 
- Vida útil elevada; 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.14. TUBOS DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) 

2.1.1.14.1. T PVC JS DN 20 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
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2.1.2. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR) E ACESSORIOS 
2.1.2.1. LUVA PVC JR 

2.1.2.1.1. L PVC JR DN 1/2' 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) E ACESSORIOS 
2.1.3.1. CURVA 45o PVC JS 

2.1.3.1.1. C45o PVC JS DN 20 

 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

2.1.3.2. JOELHO 90o PVC JS 
2.1.3.2.1. JOELHO 90o PVC JS DN 20 

 
O Joelho Soldável de PVC é uma conexão indispensável na construção ou reforma 

de residências, comércios e indústrias, responsável pela mudança na direção da tubulação 
de água fria no ângulo de 90°. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3.3. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
2.1.3.3.1. CONJUNTO PORCA TUBETE EM PP CURTO - LONGO 

(90mm) - 1/2"C/ INSERTO METÁLICO 

 
Utilizado na montagem de mangueiras em maçaricos e reguladores de pressão 

dos gases. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.1.4. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA 
2.1.4.1. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ 

OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 M3/H X 1/2" 
 
O Hidrômetro Unijato Magnético é projetado para atender de forma dinâmica as 

normas técnicas, regulamentos e demandas críticas de aplicação, preservando sua 
inviolabilidade. 
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 Funcionamento taquimétrico (velocidade) do tipo Unijato (jato 
único). 

 Transmissão magnética. n Classe metrológica B. 

 Relojoaria seca, giratória 360° com limitador de rotação. 

 Cúpula de alta resistência ao impacto e as intempéries. 

 Leitura direta através de cilindros ciclométricos. 

 Dispositivo indicador de menor velocidade, utilizado para 
calibração eletrônica e detecção de vazamentos. 

 
 

3. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
3.1. RESERVATÓRIO ELEVADO FORN.MAT.HIDR.BARRILETE PARA FUSTE 

C/H=9,00 M, INCLUSIVE RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000L 
3.1.1. TUBOS PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 
3.1.1.1. ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 

MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.2. ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES 2"" 
 
A Abraçadeira Tipo U Simples é indicada para a fixação de cabos elétricos, peças 

de veículos e bicicletas, além de oferecer muito mais resistência em suas aplicações. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.3. COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,734 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.4. L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 
 
As luvas são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à 

temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela 
instalação e manutenção de redes de abastecimento. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
3.1.1.5. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
3.1.1.6. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 2"" 1,099 kg 

 
A união-assento é utilizado em sistemas de adução e distribuição de água potável. 

Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.7. TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.1.8. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 

 
O registro de gaveta tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

3.1.1.9. RESERVATORIO AGUA EM FIBRA VIDRO, TRONCO CONICO 
10.000L - SAIDA DN 3"" 

As Caixas d’água produzidas em fibra de vidro são adequadas para os mais 
diferentes tipos de projeto. Com capacidades que variam entre 310 até 25.000 litros, as 
opções atendem as mais diversas necessidades com segurança e durabilidade. 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
3.1.1.10. FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 2" 
3.1.1.11. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)c 
3.1.1.12. TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 

D'AGUA, 2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO 
 
Os itens acima listados fazem parte do reservatório elevado, tendo assim, cada 

sua função para um bom funcionamento do mesmo. 
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Uma característica do reservatório apoiado e elevado é a retenção de uma reserva 
de equilíbrio. Há um maior fluxo na vazão de entrada, abastecendo o sistema hidráulico do 
reservatório apoiado e elevado durante as horas em que o consumo de água é inferior; 
assim, em picos, como horário de almoço e jantar, o volume acumulado compensa o déficit 
na vazão de entrada, mantendo um abastecimento constante. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
4.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

4.1.1. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) 
4.1.1.1. TFL10 FoFo DN   80 X 3,15 63,600 kg 
4.1.1.2. TFL10 FoFo DN   80 X 3,00 49,700 kg 
4.1.2. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) 
4.1.2.1. TFP10 FoFo DN   80 X 1,00 17,900 kg 
4.1.2.2. TFP10 FoFo DN   80 X 0,80 17,900 kg 
4.1.2.3. TFP10 FoFo DN   80 X 0,15 10,950 kg 
4.1.2.4. TFP10 FoFo DN  100 X 2,00 38,900 kg 

 
Os Tubos de fofo são feitos para transportar a água fria com qualidade e 

segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos 
de instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.3. CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 
4.1.3.1. CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg 
4.1.3.2. CP90FF10 FoFo DN 80 14,100 kg 
4.1.3.3. C90 JGS FoFo DN 80 10,200 kg 

 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.4. EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 

10 
4.1.4.1. EPFAV10 FoFo DN 80 17,000 kg 
4.1.4.2. EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg 

 
Este item é muito utilizado em instalações industriais, em tubulações de recalque, 

em captações e tomado d’água, em barriletes e outros equipamento relacionados à 
captação de água. 

 
Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.5. CRIVO EM CHAPA DE ACO C/ FLANGES DE FoFo DUCTIL PN 10 
4.1.5.1. CRI10 ACO / FoFo DN   75 4,000 kg 

 
Os crivos são peças comumente instaladas  nas partes inferiores das tubulações  

verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna d’água, quando 
houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.6. JUNTA GIBAULT E TIRANTES 
4.1.6.1. JGI DN 80 7,000 kg 

 
A junta gibault são peças utilizadas em reparos nas redes, por encamisamento, e 

em uniões de trechos de tubulações com matérias de diferentes origens. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.7. ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FoFo DÚCTIL JUNTA 

ELASTICA 
4.1.7.1. AD PVC PBA X FoFo JE DN 75 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.8. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE ACO CARBONO 
4.1.8.1. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 300mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.2. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 400mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.3. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1200mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.4. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1800mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.5. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 2000mm FERRO 

GALVANIZADO 
 
Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados 
para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.6. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 
 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.8.7. COTOVELO FoMa BSP DN 3' 1,643 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industrial e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.8. TE FoMa BSP DN 3' 2,075 kg 
4.1.8.9. TE RD FoMa BSP DN 3' X 2' 1,650 kg 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.10. L FoMa BSP DN 3' 1,060 kg 
4.1.8.11. L RD FoMa BSP DN 3' X 1 1/2'' 0,826 kg 
4.1.8.12. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 1' 0,258 kg 
4.1.8.13. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 3/4' 0,256 kg 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.14. B RD FoMa BSP DN 2 1/2' X 2' 0,485 kg 
4.1.8.15. NP DP FoMa BSP DN 3/4' 0,103 kg 
4.1.8.16. NP DP FoMa BSP DN 1' 0,175 kg 
4.1.8.17. NP DP FoMa BSP DN 1 1/2' 0,287 kg 
4.1.8.18. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg 
4.1.8.19. NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
As peças B RD Foma e NP DP Foma são utilizados em sistemas de adução e 

distribuição de água potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras 
residências, industrial e em instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.20. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 2 1/2' 1,336 kg 
4.1.8.21. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 3' 2,038 kg 

As flanges são matérias que se interpõe em uma arruela especial, que é 
comprimida pelo aperto dos parafusos com porcas, o que garante a sua estanqueidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.22. UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE FoMa NPT CL. 300 DN 3' 4,534 kg 

 
A união com assento é uma peça fabricada em ferro maleável e possui padrão de 

rosca BSP, de acordo com a norma NBR 6943.  Seu uso é ideal para redes hidráulicas de 
combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.1.9. REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 
4.1.9.1. RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg 
4.1.10. REGISTROS DE GAVETA (PASSAGEM) CLASSE 125, CORPO EM 

BRONZE FUNDIDO ASTM B-584 C844, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, HASTE NAO ASCENDENTE, ABNT NBR 8465. PRESSAO DE 
SERVICO: VAPOR 125 LB/POL2 

4.1.10.1. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
4.1.10.2. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 3"" 

 
O registro de gaveta também conhecido como registro geral, é aquele que fica na 

parede e pode ser mexido para “fechar a água”, caso haja algum vazamento ou precise 
realizar algum conserto ou manutenção. O papel do registro é controlar o fluxo de água 
que vai da caixa d’água para toda casa/estabelecimento e é por conta disso essa peça fica 
instalada na tubulação vertical, que é responsável por levar a água para dentro do 
empreendimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.11. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16 
4.1.11.1. VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg 

 
As peças deste item são responsáveis por expelir o ara deslocado pela agua 

durante o enchimento, além de admitir ar durante o esvaziamento da linha e expelir 
continuamente o ara acumulado durante a operação da rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.12. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 
ROSCAS 
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4.1.12.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 3' 
4,200 kg 

 
A válvula de retenção é u tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em 

uma direção, porem, fecha-se automaticamente para evitar fluxo na direção oposta (contra 
fluxo). As válvulas de retenção são utilizadas em uma ampla variedade de locais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.13. PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.13.1. PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.2. PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.3. PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 mm) 0,175 kg 

 
Estes parafusos têm como principal função dar força a união de elementos, 

garantindo assim a tais elementos, sua perfeita trabalhabilidade. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.14. ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.14.1. ABF10 P/ DN  100 0,040 kg 
4.1.14.2. ABF10 P/ DN   80 0,030 kg 
4.1.14.3. ABF10 P/ DN   50 0,020 kg 

 
Estes itens são responsáveis por proporcionar a vedação segura, pratica e 

econômica às tubulações que possuem fluidos em processo. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.15. EQUIPAMENTOS NAO CODIFICADOS 
4.1.15.1. BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, 

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO 
ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 

 
A bomba centrifuga são uma subclasse de tubormáquinas de absorção. São 

utilizadas para o transporte de fluidos por meio da conversão de energia cinética de 
rotação para a energia hidrodinâmica do fluxo de fluído. A energia rotacional normalmente 
vem de um motor elétrico. Os usos mais comuns incluem a sucção de água, esgoto e 
petróleo.  

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4.2. MATERIAIS ELÉTRICOS 
4.2.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 
4.2.1.1. CAIXA PVC 4X2" 
4.2.1.2. CX. DE PASS. DE EMBUTIR EM PVC, QUADRADA, 4"X4" 
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As caixas acima têm como principal finalidade realizar a união de fios e cabos 

elétricos, ou de fazer o ligamento de fios interruptores ou tomadas. Essas caixas também 
organizam a distribuição de fios e cabos quando há necessidade de mudar o seu 
direcionamento. Por meio delas, pode-se realizar a instalação de uma fiação ou ate mesmo 
subdividir uma instalação em partes de segundo grau, o que facilita a manutenção e o 
reparo desses fios quando houver necessidade. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.1.3. LUVA PVC ROSCA 1" 
4.2.1.4. LUVA PVC ROSCA 1.1/2" 
4.2.1.5. LUVA PVC ROSCA 3/4" 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.2. CABO UNIPOLAR (COBRE) - ISOL.PVC - ENCH.PVC - 0,6/1KV 
(REF. PIRELLI SINTENAX ECONAX) 

4.2.2.1. 16 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.2. 16 MM² - BRANCO 
4.2.2.3. 16 MM² - PRETO 
4.2.2.4. 16 MM² - VERDE 
4.2.2.5. 16 MM² - VERMELHO 
4.2.2.6. 2.5 MM² - AMARELO 
4.2.2.7. 2.5 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.8. 2.5 MM² - VERMELHO 
4.2.2.9. 4 MM² - BRANCO 
4.2.2.10. 4 MM² - PRETO 
4.2.2.11. 4 MM² - VERDE 
4.2.2.12. 4 MM² - VERMELHO 

 
Estes cabos são constituídos por dois ou mais condutores isolados e dotado no 

mínimo de cobertura. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.3. DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 
4.2.3.1. INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10ª 
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No caso deste tipo de interruptor entra fio fase e sai um retorno, isto é, quando 

acionado acenderá todas as lâmpadas que estiverem ligadas à este fio de retorno. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.2.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
4.2.4.1. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 25 A 
4.2.4.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 63 A 

 
Este tipo de disjuntor é indicado para circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.4.3. DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10 A 

 
Como o próprio nome já diz, este é um disjuntor indicado para circuitos com 

apenas uma fase, como os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase 
de 127 ou 220 v. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.2.5. ELETRODUTO PVC ROSCA 
4.2.5.1. ELETRODUTO RÍGIDO 1" 
4.2.5.2. ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2" 
4.2.5.3. ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" 

 
Os eletrodutos rígidos são a escolha acertada para revestimento e condução de 

cabos elétricos. Altamente resistente, ele protege as fiações de cobre contra a umidade, 
corrosões e agentes externos que possam prejudicar a instalação elétrica. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.6. LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 
4.2.6.1. LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 150 W 
4.2.7. LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO 
4.2.7.1. VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 150 W 
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É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 
gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  

A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
4.2.8. MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO 
4.2.8.1. CX. DE INSPECAO SUSPENSA, P/ SPDA, EM FoFo, P/ 

ELETRODUTO d =1 1/2" 

As caixas de inspeção são elementos de um sistema coletor de esgoto sanitário 
que possuem a função de descontinuar as tubulações, facilitando operações de limpeza e 
desobstrução. Elas são aplicadas em determinados trechos do coletor, sendo sempre 
externas à edificação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.2.9. QUADRO DISTRIB. EM AÇO – EMBUTIR 
4.2.9.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANNIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN,100ª 

É um componente agregado ao sistema de fornecimento de energia elétrica que 
tem como a função dividir a alimentação elétrica em circuitos subsidiários. Em outas 
palavras, o quadro de distribuição é o responsável por coletar a energia na entrada de uma 
indústria ou residência e subdividir esta energia em subcircuitos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peças (pç) de serviço executado. 

5. SISTEMA DE TRATAMENTO (COTAÇÃO PARA A ETA COMPLETA) 
5.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA - ETA, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA 
EMITIDOS PARA TAL FIM A SEREM INSTALADAS PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES DE BELA VISTA/ SÃO MIGUEL DE GUAMÁ 
– PA 

 
Estação de tratamento de água ou também abreviado como ETA é um local em 

que realiza a purificação da água captada de alguma fonte para torná-la própria para o 
consumo e assim utilizá-la para abastecer uma determinada população. A captação da 
água bruta é feita em rios ou represas que possam suprir a demanda por água da 
população e das indústrias abastecidas levando em conta o ritmo de crescimento. Antes 
que vá para o sistema de distribuição de água através de adutoras, passa por um processo 
de tratamento com várias etapas. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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GENERALIDADES 

 

A presente especificação técnica têm por objetivo estabelecer as condições que 
nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do 
contrato: CT 250618.001/2018 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 
Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projeto Básico 
anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 
parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 
São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 
- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 
- Alvará de construção de Obra; 
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
 
Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 
no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 
pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 
vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 
canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 
serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço 
uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 
progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 
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segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 
obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 
É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 
mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 
segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia da 
construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 
NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 
obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 
- Equipamentos para Proteção Auditiva 
- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 
A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 

Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 
serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 
Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 
desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 
A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 
significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 
comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 
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 Especificações de materiais e serviços 
O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 

rigorosamente ao constante nos documentos: 
- Normas da ABNT; 
- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 
- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 
- Estas especificações e desenhos do projeto. 
Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 
A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 
A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

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

registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e 
demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 
bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 
toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 
força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 
instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de 
baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de 
Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para 
operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em 
local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido 
pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 
O prazo para execução dos serviços em é de 360 (trezentos e sessenta) dias 

corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 
execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 
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materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente 
de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 
FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-
financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 
período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer 
modificação. 
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1. CANTEIRO  
1.1. ESTRUTURA DE CANTEIRO 

1.1.1. BARACÃO 
1.1.1.1. LOCAÇÃO MANUAL DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

1.1.1.2. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 

As operações de capina e limpeza serão executadas mediante a utilização de 
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O 
equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos 
previstos para a execução dos serviços e obras.  

A capina e limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos 
de árvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remoção de toda vegetação, 
qualquer que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza compreendem 
as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos 
e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  

Os materiais provenientes da capina e limpeza será queimado, removido ou 
estocado. 

Critério de medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de limpeza executada. 
 

1.1.1.5. CERCA COM 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", COM 
ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COM PONTA INCLINADA 
E DIMENSÕES DE 0,10 X 0,10 X 3.00M (DP-IC1804-02) 

 
A cerca de arame farpado deve ser instalada, por meio de locação topográfica. 

Para a implantação da cerca, deve ser executada a limpeza numa faixa de 2 m de largura, 
para possibilitar a execução e a manutenção, tendo o alinhamento da cerca como eixo. 

As cavas devem ser executadas de acordo com as dimensões definidas no projeto. 
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As estacas de concreto pré-moldadas com ponta inclinada devem ser posicionados, 
alinhados e aprumados e, os reaterros de suas fundações devem ser compactados, de 
modo a não sofrerem deslocamentos. 

 Quanto a fixação do arame farpado, deve-se assegurar que estes estejam bem 
esticados e travados. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de cerca executada. 
 

1.1.1.6. PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, 
INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m 
(DP1805-02/03) 

 
Na fabricação de grades de ferro ou aço serão empregados perfis singelos, do tipo 

barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados 
perfilados, dobrados a frio, com espessura mínima de 2mm. 

O gradil para confecção de Portões, serão executados com perfil singelo quadrado 
de ¾” x ¾”, para a moldura de contorno e de ¾” x ¼” para o fechamento (estrutura 
mínima). Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas 
de emenda bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e 
saliências de solda. As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, 
desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, 
terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. As 
junções terão pontos de amarração nas extremidades e intermediários, espaçados de no 
máximo 10 cm. 

As peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão cromado ou 
niquelado ou de latão amarelo, quando se destinarem à pintura. Os furos para rebites ou 
parafusos com porcas devem exceder em 1 mm o diâmetro, ser escariados e as asperezas 
limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina 
de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção). Os perfilados terão confecção 
esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e medidas rigorosamente iguais. Eles 
deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de 
verificação. 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos 
obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

 
A superfície:  
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- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.9. PASSEIO - ACABAMENTO EM CIMENTADO ALISADO COM JUNTA 

DE MADEIRA SOBRE LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL 
 
A execução de passeios de concreto moldados “in loco” ou piso de concreto com 

concreto moldado “in loco”, usinado, com acabamento convencional com espessura 
determinada em projeto, conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO. 

 As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in 
loco são as seguintes: 

 Montagem das fôrmas e a colocação da armadura e lona plástica sobre o 
subleito compactado e base de material granular; 

 Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de 
tração;  

 Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto;  

 Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação. 
 

Critério de medição 

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

1.1.1.10. ESCRITORIO DA CONTRATADA (APOIO) 
 
Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a 

alojamentos e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As 
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dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem às características 
de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação e iluminação, conforme 
previsto em normas vigentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.11. PLACA DE IDENTIFICACAO (1.50X3,00) M2 

 
A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega. Deverá 

ser em chapa de aço galvanizado. 
A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 

profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável técnico, 
Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para 
contato. 

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, Junho 2016, disponível 
no site http:// http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-
marca-do-governo-federal-obras.pdf, tem por objetivo, orientar a padronização de placas e 
adesivos indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus órgãos 
e entidades. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 
demais orientações contidas neste manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas 
planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações 
deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 
Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-
se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão 
ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 
voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas 
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 
das cores, durante todo o período de execução das obras. As placas deverão ser 
apresentadas, conforme exemplo abaixo:  

Critério de medição 
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O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 
quantidade estar expressa em m², somente será pago quando executada e instalada a 
unidade inteira com a metragem quadrada definida em orçamento.  

 
 

1.1.1.12. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA 

 
A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da 

obra. 
Este serviço consiste no conjunto de operações destinadas à remoção das 

obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação do pavimento, elas 
se caracterizam pela simples raspagem e nivelamento do terreno, sendo executado com o 
auxílio da motoniveladora. 

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

1.1.1.13. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA 

 
O espalhamento será feito através de uma moto-niveladora após a colocação do 

material laterítico, cujo material será colocado e enleirado conforme orientação do chefe de 
campo e apontadores. Este espalhamento será executado no greide estabelecido 
topograficamente. 

 
Critério de medição 

A medição será em m³ (metro cúbico) de serviço executado. 
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1.1.1.14. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 
 
O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) 

numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma 
camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil.  

O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação dos rolos de 
grama. Estes rolos devem ser perfeitamente justapostos, socados e recobertos com terra 
de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² de grama 
por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio. 

Critério de medição 

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

1.1.1.15. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.16. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

 
1.1.1.17. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 

CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
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As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.18. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 
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As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

1.1.1.19. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
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de camalhão. 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.20. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 
e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.1.1.21. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 
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Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

1.1.1.22. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.23. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

1.1.1.24. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
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EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 

cobrindo toda a superfície. 
-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
2.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 

 
2.1.2. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - BASE DO POÇO 

 
A locação será executada de forma manual. 
O construtor procederá à marcação, obedecendo aos projetos, com base em 

pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira 
responsabilidade. 

Procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 
local. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será 
objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará 
comunicação à fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar 
oportunas. 

O Construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível – 
RN – e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação a qualquer tempo e 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

oportunidade. 
Critério de medição 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.1.3. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

2.1.4. BASE DE CONCRETO FCK=15.00 MPA INCLUCIVE FORMA 
 
A base para instalação deverá ser executado em concreto armado (fck = 15 MPA), 

com dimensões conforme projeto. É de responsabilidade da Contratada a inclusão das 
formas para execução da Base. 

Critério de medição 

O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
 

2.1.5. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Para o aterro serão utilizado o solo proveniente da escavação, destaca-se que este 

deve está livre de entulho de obra, pedras, plásticos, material orgânico e etc. A Contratada 
é responsável pelo lançamento, espalhamento, compactação com placa vibratória, soquete 
pneumático ou soquete manual. 

Critério de medição 
O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
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2.1.6. PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS 
HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS PARA LOCAÇÃO DE 
MANANCIAL - TIPO METASSEDIMENTO 150M 

 
Condicionantes e parâmetros: 
As normas NBR - 12212- Projeto de poço para captação de água subterrânea e 

NBR-12244-Construção de poço para captação de água subterrânea, estabelecem 
critérios a serem adotados no projeto e construção de poço para captação de água 
subterrânea (denominado nesta especificação de poço tubular). A seguir são relacionados 
os principais condicionantes e parâmetros a serem adotados e cumpridos, segundo as 
referidas normas: 

• O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob a 
responsabilidade técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado 
no CREA, em conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa º 59, de 09 de maio de 
1997, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

• A empresa deverá fornecer proposta técnico-financeira acompanhada de 
cronograma físico de execução para todas as fases da obra, tais como:  

- Transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e 
materiais;  

- Perfuração e perfilagem geofísica;  
- Colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro;  
- Limpeza e desenvolvimento;  
- Teste de produção. 
- Análise físico-química e bacteriológica Nenhuma dessas fases poderá ser 

efetivada sem a presença ou o conhecimento prévio da fiscalização.  
• No final da execução do poço tubular a empresa habilitada deverá apresentar 

o Relatório Técnico Conclusivo, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida 
pela fiscalização. 

Proteção Ambiental 

É imperativo que a empresa especializada pela construção do poço tubular, adote 
as providencias cabíveis a fim de evitar contaminação ou danos ao meio ambiente em 
função de líquidos contaminados ou com características indesejáveis, tanto na superfície 
do terreno como nas camadas sub-superficiais atravessadas pela perfuração. 

 Prevenção de acidentes e segurança 
 A empresa responsável pela obra deverá cumprir a Legislação Nacional que rege 

a Segurança e Higiene do Trabalho, além de obedecer às normas de segurança de cada 
serviço, objetivando a plena proteção contra riscos de acidentes com funcionários e com 
terceiros. 

Materiais 

A NBR – 13.604 estabelece critérios para a utilização de tubos e filtros no 
revestimento de poços tubular: Serão utilizados tubos e filtros Geomecânicos Standard DN 
– 6”. A abertura das ranhuras do filtro será definida através das curvas granulométricas das 
amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto 0,50mm. O 
material do pré-filtro será constituído de cascalho quartzoso, com granulométrica entre 
2,38 e 1,19mm. 

Perfuração 
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O poço será perfurado em toda sua extensão através do método rotativo, com 
circulação direta do fluido de perfuração, utilizando-se brocas tricones com dentes de aço 
ou tungstênio. 

A perfuração deverá ser efetuada nos diâmetros e profundidades estabelecidas no 
projeto de poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente profundidade só 
poderá ser efetivada mediante autorização da Fiscalização. A perfuração poderá ser 
inicialmente executada através de um furo piloto com posterior alargamento para o 
diâmetro do projeto. 

Profundidade 
 A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (150m). 

Esta profundidade só poderá ser alterada com previa autorização da fiscalização.  
a) - Fluido de perfuração: O fluido deverá influenciar a performance, limpeza, 

estabilidade e produtividade na perfuração do poço. Salvo em condições especiais a lama 
deverá ser mantida dentro dos seguintes parâmetros:  

• Densidade: entre 1,04 e 1,14g/cm³;  
• Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos;  
• Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume; Filtrado: abaixo de 15cm³  
• PH: entre 7 e 9,5.  
b) - Registro diário: As seguintes informações deverão estar registradas 

diariamente no canteiro de obra:  
• Diâmetro da perfuração;  
• Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;  
• Litologia atravessada e avanço de perfuração;  
• Brocas utilizadas;  
• Material do fluido utilizado e registro de peso, viscosidade, filtrado, pH e teor 

de areia.  
c) – Amostragem: Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta 

de escoamento da lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 m. As amostras deverão ser 
secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas 
numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.  

d) – Perfil litológico: Visando uma melhor avaliação das condições de captação, 

o poço poderá ser perfilado em sua extensão, utilizando-se os seguintes métodos 
geofísicos:  

- Caliper log - Raio gama  
- Potencial espontâneo  
- Resistividade  
– Sônico 
e) - Instalação de revestimento: Ao longo do revestimento deverão ser acoplados 

guias centralizadores espaçados de 8 em 8 m, com diâmetro externo inferior em 2” do 
diâmetro de perfuração. A instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a 
evitar deformações ou rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a 
instalação do conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do 
revestimento com peça apropriada.  

f) - Instalação de pré-filtro: A colocação de pré-filtro deverá ser feita 
paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico continuo entre a parede do furo e o 
revestimento. O pré filtro será instalado por gravidade, com o fluido preparado 
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adequadamente e o fluido circulando em velocidade baixa até que o pré-filtro atinja a 
profundidade de 12 m. O adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado durante o 
desenvolvimento do poço.  

g) - Vedação de aquífero: O processo de cimentação de qualquer espaço anelar 

deverá ser feito de forma continua e numa única operação. O material na cimentação em 
situações normais deverá ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser 
efetuado no poço durante as 48 h que se seguirem à cimentação.  

h) - Proteção sanitária: Deverá ser introduzida no espaço anelar, duas colunas de 

tubo PVC DN 50, diametralmente opostos, completando o pré-filtro até 10m de 
profundidade, e preencher o espaço restante com argamassa de cimento-areia, traço 1:3. 
Deverá ser constituída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento. Essa 
laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de 0,15m e 
área não inferior a 1 m². O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima da laje.  

i) - Limpeza e desenvolvimento: A limpeza do poço dar-se-á com a utilização do 

sistema de air lift. No desenvolvimento do poço poderá ser aplicados o processo de 
pisoteamento, e ar comprimido. No processo de pisoteamento, o embolo deverá ter 
diâmetro inferior em 1” do diâmetro do poço. No processo de ar comprimido o método a ser 
empregado é o de poço aberto.  

j) - Teste de produção: Na instalação do conjunto moto-bomba no poço, deverá 

ser colocada uma tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua 
extremidade inferior acima de 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser 
empregados dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e 
precisão: para vazões de até 40 m³/h, deverão ser empregados recipientes de volume 
aferido de 200 a 220 l, indeformados e em bom estado de conservação; vazões acima de 
40m³/h deverão ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como: 
vertedor orifício calibrado, tubo venturi ou outros. 

A tubulação de descarga da água extraída deverá ser dotada de válvula de 
regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em 
diversos regimes de bombeamento. O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma 
distância de 25,00 metros a jusante do poço. Antes de dar início ao bombeamento, o 
operador deverá certificar-se da posição do nível da água original, efetuando, pelo menos, 
três medidas de nível, a cada meia hora. As medidas de nível d’água no poço durante o 
bombeamento deverão ser efetuadas na seguinte frequência de tempo, a partir do início do 
teste.  

• 0 a 10:1min  
• 10 a 20:2min  
• 20 a 60:5min  
• 60 a 100:10min  
• 100 a 180:20min  
• 180 a 300:30 min  
• 300 em diante:100 min O teste de produção deverá ser efetuado em quatro 

etapas de mesma duração, com vazões progressivas, em regime continuo de 
bombeamento, mantendo-se a vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa 
para outra deverá ser feita de forma instantânea, sem interrupção do bombeamento. O 
plano de vazão de teste deverá ser efetuado em correspondência com as de nível d’água. 
Não poderá haver variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.  
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k) - Desinfecção do poço: A desinfecção final deverá ser feita mediante a 
aplicação de uma solução clorada em quantidade tal que se consiga uma concentração no 
poço de 50mg/l de cloro livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, 
deverá ser aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço. Deve-se introduzir 
parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante da solução deverá ser 
colocado pela boca do poço de modo a desinfetar o revestimento acima do nível d’água. A 
solução deverá permanecer no poço por um período não inferior a duas horas. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de serviço executado. 
 

2.1.7. CARGA E DESCARGA DE SOLO 
 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

2.1.8. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Este serviço consiste na deposição ordenada, em local previamente definido e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de materiais provenientes da escavação de solo mole, 
materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias considerados inadequados, ou materiais em excesso 
que não forem integrados aos aterros, aterros para alargamento de plataforma, suavização 
de taludes ou na execução de bermas de equilíbrio.  

Estes materiais deverão ser espalhados convenientemente e compactados com o 
tráfego dos equipamentos em utilização, de modo que a forma e a altura de depósitos em 
tais áreas se adaptem ao terreno adjacente, inclusive com taludes adequados, de acordo 
com instruções da FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATADO tomará as devidas providências para que haja drenagem 
apropriada e proteção de taludes. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por volume (m³), conforme indicado no 
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orçamento. 
 

2.1.9. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição  

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
2.2. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10 m) 

2.2.4. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DO POÇO 
 
A locação da casa do poço deverá ser realizada somente por profissional 

habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada 
em todas as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no 
projeto, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas 
que compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para 
resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.2.5. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

 
2.2.6. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.2.7. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

 
EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 

uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 
- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 

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

2.2.8. AÇO CA-50 
 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

2.2.9. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
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mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.2.10. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.3. EDIFICAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10) 
2.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
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• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.3.3. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

2.3.4. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
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• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

2.3.5. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
 
A superfície:  
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 

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

2.3.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
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recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.3.9. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

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

2.3.10. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
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mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 
 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 

das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

Critério de medição 

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

2.3.11. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.12. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  
- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado.  
 

2.3.13. MURETA PARA QUADRO DE MEDICAO 1.00X1.75M (DE_DP0605) 
EXECUÇÃO: 

 
- Definir o local, baseado na aposição da rede elétrica; 
- Cavar o buraco e instalar o poste nas segundo definido em projeto; 
- Preencher o buraco com concreto após a implantação do poste; 
- Embutir a caixa de medição no muro, com massa de cimento; 
- Fixar as armações secundarias com parafusos para ancoragem dos ramais de 

ligação e saída;  
- Conectar os condutores fase no disjuntor. Para posterior interligação com os 

mediadores em ambas as caixas; 
- Interligar os condutores fase do ramal de saída ao disjuntor 
- Identificar as fases e neutro; 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.14. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
 
Critério de medição 

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

2.3.15. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

2.4. CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 
2.4.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 

SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTÊNCIA 
MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV. 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4–Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 
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recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.4.2. MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 

ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.4.3. FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO 
HIDRAULICA DA CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA POTENCIA 
ATE 5 CV 

 
A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de fornecimento, partida 

do equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o 
fim que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse item. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por galão (Gl) de serviço executado. 
 

2.4.4. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN ATE 300mm. 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
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dúctil ou aço carbono.  
Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

2.4.5. MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO 

 
O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 

material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 
serviço executado. 

 
 

2.11. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.11.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DE QUÍMICA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.11.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 
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Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.3. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.11.4. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 
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- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.5. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.11.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 
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Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.12. EDIFICAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.12.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.12.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

2.12.3. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
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• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 
 

2.12.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
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- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2.12.6. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

 
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
Critério de medição 

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

2.12.7. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

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

2.12.8. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
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- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 

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

2.12.9. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  

- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

2.12.10. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.11. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

Critério de medição 

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

2.12.12. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

2.12.13. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

2.12.14. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

 
Placa cerâmica tipo grês de dimensões 35x35 cm; Argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 
indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 
rejuntamento de placas cerâmicas. 

EXECUÇÃO:  

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 
de argamassa utilizada;  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
formando sulcos;  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido. 

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

3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
3.1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, CLASSE 12, DN 50 / DN 75 

3.1.1. LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'s  E  
S.E.S.'s 
 

• Operação de limpeza manual ou mecanizada de ruas; 
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• Juntamento, remoção do expurgo da área de trabalho;  
• Carga para o local de espera; 
•  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentosutilizados; 
• Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de 

ferramentas e materiais;  
• Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 

serviços objeto desta Especificação. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA , INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA 
OUTRO LOCAL DA OBRA 
 

 Fornecimento, transporte, instalação de placa de sinalização, conforme 
padrão ou a critério da FISCALIZAÇÃO;  

  Manutenção da placa durante a execução das obras;  

 Remoção e movimentação da placa para outros local da obra; 

  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 
conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;  

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais 
(combustíveis, peças, etc.);  

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 
serviços objeto desta Especificação.  

Critério de medição 

O critério de medição será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.3. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 
5MM 

 
A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir 

possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou 
proteção da obra, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. 

Este item compreende o fornecimento de mão de obra e materiais para colocação, 
manutenção e remoção da tela. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

3.1.4. PASSADIÇO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO 
P/PEDESTRES 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de pedestres, 

deverão ser executados passadiços (pontes) provisórios em pranchões de madeira bruta 
de lei com corrimão. 
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A CONTRATADA deverá dimensionar os passadiços de travessia e suas 
adequadas instalações, de modo a atender os parâmetros mínimos propostos e suportar 
com segurança todas as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

As peças componentes de passadiços deverão ser de boa qualidade e dispostas 
de forma travada para evitar o surgimento de vãos livres. 

Os passadiços deverão possuir guarda-corpo rígido com altura de 0,90m (noventa 
centímetros) a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e rodapé de 0,20m (vinte centímetros) 
de altura mínima, sendo o piso de pranchões de madeira bem nivelado, sem juntas 
apreciáveis ou ressaltos que possam causar acidentes aos usuários. 

Os passadiços deverão ser varridos diariamente de modo a evitar o acúmulo de 
terra ou lama, que os tornem escorregadios. 

Critério de medição 

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

3.1.5. CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS 
VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P AREA CHAPA EM CADA 
APLICAÇÃO 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de veículos sobre 

escavações, deverão ser executados passadiços provisórios em chapas de aço carbono 
3/8 os quais deverão ser devidamente travadas e fixadas ao solo de forma a garantir uma 
travessia segura. 

A CONTRATADA deverá dimensionar as travessias e suas adequadas instalações, 
de modo a atender os parâmetros mínimos necessários e suportar com segurança todas 
as cargas de trabalho a que estarão sujeitas. 

 
Critério de medição 

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

3.1.6. ESCAV. MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª 
CAT.EXECUTADA C/PROFUND.ATE 1,50m 

 
Toda a escavação deverá ser mecânica no caso de proximidade de interferências 

cadastradas ou detectadas. Serão utilizados utensílios manuais de corte e remoção para a 
borda da vala, quando se julgar necessário. A CONSTRUTORA deverá atentar para 
situações de instabilidade dos taludes e solicitar a FISCALIZAÇÃO autorização para 
execução de escoramentos. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do 
terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

Antes de iniciar a escavação, a CONSTRUTORA fará a pesquisa de interferência 
do local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que 
estejam na zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O greide 
da linha deverá ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento mínimo admitido 
acima da geratriz superior dos tubos em áreas urbanizadas será de 0,80 m. 

A largura das escavações será D + 0,40 m, sendo a largura mínima 0,50 m. 
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A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao assentamento 
estiverem depositados no local. 

Se a escavação interferir com galerias, tubulações ou outras instalações 
existentes, a CONSTRUTORA executará o escoramento e sustentação das mesmas. 

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados 
para utilização no aterro, serão, em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior 
aproveitamento, numa distância não inferior à profundidade da vala e, sempre que 
possível, de um único lado, deixando o outro lado livre para trânsito e manobras. 

No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão 
distribuídos em montes separados. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço. 
 

3.1.7. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Qualquer tipo de escavação poderá ser executada manual ou mecanicamente, 

mediante aprovação pelo engenheiro responsável do método, proposto pela contratada. Se 
autorizada a escavação mecânica, todos os danos causados à propriedade, bem como 
levantamento e reposição de pavimentos além das larguras especificadas, serão da 
responsabilidade da contratada. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser 
adequados aos tipos e profundidades de escavação. Na falta destes, a fiscalização poderá 
permitir o uso de outro tipo de equipamento.  

Esta liberalidade não justificará atrasos no cronograma da obra. Além disso, no 
caso de escavação de vala, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se 
atingir a profundidade desejada, oriunda de utilização de equipamento inadequado, não 
será remunerada. Desta forma, os serviços serão considerados como se fossem 
executados de maneira normal e de acordo com as larguras especificadas. 

As valas deverão ser escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitado o 
alinhamento e as cotas indicadas em projetos. Tanto para a distribuição de água como 
para a coleta de esgotos, as valas abertas com dimensões inferiores às definidas serão 
medidas pelas dimensões reais executadas. No caso de excesso nas dimensões definidas, 
estas somente serão medidas, se justificadas pela contratada e aprovadas formalmente 
pela fiscalização através de registro no BDO, recomendando-se a anexação, ao processo 
de medição, de documentos comprobatórios, tais como: laudos, fotos e outros.  

Quanto à extensão máxima de abertura de valas, devem-se considerar as 
condições locais de trabalho, o trânsito, o tempo necessário à progressão contínua das 
obras e a necessidade de serviços preliminares. Qualquer excesso de escavação ou 
depressão do fundo da vala, proveniente de erro na escavação, deverá ser preenchido 
com areia, pó-de-pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela FISCALIZAÇÃO 
e sem ônus para. 

 As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, preferencialmente, 
principalmente nos locais de grande movimento, travessias de ruas e acessos, de modo a 
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garantir condições de segurança ao tráfego de veículos e pedestres. Em casos extremos, 
quando as valas ficarem abertas por mais de um dia, deverão ser feitos passadiços 
provisórios nos acessos de veículos e pedestres. Neste caso, toda a extensão da vala 
deverá ser convenientemente sinalizada e protegida. Todos os serviços de escavação não 
em valas deverão obedecer, rigorosamente, às cotas e perfis previstos no projeto. Nas 
cavas a serem executadas, admitir-se-á um acréscimo de até um metro para cada lado, ou 
no raio, sobre as dimensões projetadas como espaço liberado para área de serviço.  

Em solos turfosos e/ou sem suporte, as escavações deverão ser feitas até que se 
atinjam um solo de boa qualidade. Nestes casos as cotas definidas nos projetos serão 
obtidas através de reaterro com material importado. Caso necessário, serão feitos 
esgotamentos ou drenagens de modo a garantir a estabilidade do solo. 

As valas só poderão ser reaterradas depois que o assentamento da tubulação for 
aprovado pela fiscalização. O recobrimento deverá ser feito alternadamente de ambos os 
lados do tubo, evitando-se o deslocamento do mesmo e danos nas juntas. O material a ser 
utilizado no reaterro, até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, não deverá conter 
pedras, detritos vegetais ou outros materiais que possam afetar os tubos quando sobre 
eles for lançado, bem como deverá ser de textura homogênea.  

Quando o material escavado for inconveniente ao reaterro, a critério da 
fiscalização, deverá ser substituído por material de boa qualidade. No caso de áreas onde 
houver necessidade de aterros, o solo a ser utilizado deverá vir, preferencialmente, de 
áreas próximas de corte; materiais orgânicos ou contaminados com restos orgânicos 
(raízes, folhas, etc.) ou entulhos de qualquer tipo (resto de demolições, matacões, madeira, 
etc.) não são aceitáveis devido ao baixo suporte, alta compressibilidade, volume, 
deterioração, etc. 

O material de aterro na origem deve ter características previamente estudadas 
visando conhecimento do tipo de solo, quantidade disponível, homogeneidade, 
capeamento a ser descartado, compactação, umidade, suporte, expansibilidade e 
compressibilidade, entre outras. O aterro/reaterro de cavas refere-se à reposição dos 
materiais escavados a mais, para permitir a construção de obras enterradas ou semi-
enterradas, tais como reservatórios, estações de tratamento, fundações, etc. 

No caso de reservatório e estações de tratamento, sempre que possível, o reaterro 
deverá ser executado após o teste das estruturas com enchimento de água até o nível 
máximo de operação. Somente serão permitidos aterros junto a estruturas de concreto 
quando a idade das mesmas for igual ou superior a 28 dias. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
3.1.8. CARGA E DESCARGA DE SOLO 

 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
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nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

3.1.9. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Tendo em vista que as medições correspondem à escavação, carga e transporte 

dos materiais já foram devidamente focalizadas quando da abordagem da execução dos 
cortes e dos empréstimos, a medição dos aterros comporta, estritamente, a quantificação 
da compactação, a qual envolve várias operações a saber: a descarga e o espalhamento 
do material em camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação 
propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.10. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc, deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição 

A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.11. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 

ÁGUA - DN 50 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
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uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado do 
assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os defeituosos sejam 
rejeitados. 

 
 

3.1.12. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 
ÁGUA - DN 75 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.13. EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM, ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO 
MAT. - DMT=20KM 

 
Em locais onde o fundo da vala apresente pedras ou formações rochosas deve-se 

promover uma escavação adicional de 0,15 a 0,20 m, cobrir o fundo da vala com uma 
camada de terra isenta de pedras e entulhos, ou, alternativamente, uma escavação 
adicional de 0,10 m para formar um berço de areia desta espessura. Esta camada de terra 
ou de areia deve ser devidamente compactada;  

Quando o fundo da vala for constituído de material sem condições mínimas de 
suporte para o assentamento da tubulação, deve-se executar o assentamento conforme 
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recomendações de projeto e na inexistência destas recomendações utilizar uma base de 
brita (cascalho) ou concreto. A tubulação sobre tais bases deve ser assentada sobre 
colchão de areia de 0,10 m ou material escolhido de 0,15 a 0,20 m;  

O fundo da vala deve ser uniforme, devendo-se evitar os calos e ressaltos. Para 
tanto, se necessário, deve ser regularizado utilizando-se areia ou outro material adequado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.14. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 

 
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada para o 

transporte de equipamentos, materiais e outros até a localidade da obra. 
Critério de medição 

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.15. BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. 

FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA 
 
Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples ou armado utilizados nas 

redes de distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de mudanças de 
diâmetro, nas instalações de aparelhos, peças especiais e conexões com juntas elásticas, 
nos terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com objetivo de 
absorver os esforços resultantes da pressão exercida pela água nos mesmos. 

Na ancoragem de conexões com juntas elásticas deverão ser utilizados blocos 
convenientemente dimensionados para resistir aos esforços longitudinais ou transversais 
da tubulação que não são absorvidos pela junta. 

As válvulas de bloqueio de fluxo e demais aparelhos deverão ser ancorados no 
sentido do seu peso próprio e dos possíveis esforços longitudinais ou transversais, sendo 
que a tubulação de PVC rígido interligada a estase às peças de ligação deverá trabalhar 
livre desses esforços. 

O dimensionamento desses elementos exige cálculos específicos para a 
determinação das suas características e dimensões, em função do diâmetro da tubulação, 
da pressão exercida pela água, da natureza do material dos tubos e da resistência do solo. 

As localizações dos blocos, bem como sua dimensões e o tipo de concreto serão 
definidos em projeto e /ou pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar o cálculo estrutural dos 
blocos. 

EXECUÇÃO: 

- Em um período não inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo, 
conexão ou aparelho que ficarão em contato com o concreto do bloco, deverão ser 
revestidas com pintura asfáltica seguida de uma camada de areai fina para melhorar a 
aderência. 

- Posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, será feito seu 
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escoramento, visando garantir sua mobilidade quando da execução do bloco. 
- Em seguida, deve ser feita a montagem das formas e da armação de aço 

(quando necessário) do bloco. 
- Por fim, deve ser executada a concretagem do conjunto. 
- Tomando-se o devido cuidado para que as juntas do tubo, conexão ou aparelho 

se mantenham visíveis, possibilitando a verificação da estanqueidade do sistema, quando 
da realização dos ensaios convencionais, e a posterior manutenção da rede. 

- Na desmontagem das formas, deverão ser evitados golpes violentos nos blocos, 
pra que não haja perda de aderência entre o concreto e a peça imobilizada. 

- Concluída a desforma, deverá ser verificado se as juntas do tubo, conexão ou 
parelho estão realmente visíveis e desimpedidas. 

- Ancoragem de registros. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.16. EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1 A/2A/2 C, C/ 
ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,5 M3/H X 1/2"", ASSENT. DE 
CAVALETE E ASSENT. DE CX. CPH (EMBUTIDA EM MURETA), S/ 
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO E PASSEIO E S/ 
FORNEC. DE CX., MAT. HIDRAUL. E HID 

 
A Ligação da execução predial consiste em um conjunto de tubos, peças, 

conexões e equipamentos que interliga a rede pública à instalação predial do usuário. As 
ligações prediais somente serão executadas após serem liberadas pela fiscalização. 

Uma ligação predial é composta de: 
 a) Tomada de água:- Ponto de conexão do ramal com a rede de distribuição de 

água, que será executada com colar de tomada de PP, PVC, FºFº, com ferrule ou ainda 
com "T" associado à luva de correr;  

b) Ramal predial:- Tubulação compreendida entre a tomada de água na rede de 
distribuição e o cavalete ou caixa subterrânea que será executada preferencialmente em 
PEAD, podendo ser feita também com material de PVC;  

c) Cavalete ou caixa subterrânea:- Elementos destinados a receber a instalação do 
medidor de volume consumido, hidrômetro. A utilização de uma ou outra solução é 
decorrente do interesse do cliente ou da melhor disposição do hidrômetro para as leituras 
mensais. Além das partes componentes deve-se observar, na ligação predial, o 
recobrimento mínimo do ramal e a localização do cavalete/caixa em relação às divisas do 
imóvel. 

Os materiais hidráulicos de uma ligação de água podem ser fornecidos pela 
CONTRATADA. Todos os materiais deverão seguir as normas da ABNT e outras exigidas 
pela área de Controle da Qualidade de Materiais. 

As ligações serão sempre executadas na rede de distribuição, a qual deverá estar 
em carga e, no caso de redes novas, somente após a realização dos testes e da 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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3.1.17. ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO, EM LIGAÇÃO PREDIAL 
EXISTENTE NÃO MEDIDA,  COM DN 1/2"", EM CAIXA IMPLANTADA 
EM PAREDE, MURO OU MURETA, SEM FORNECIMENTO DO 
MATERIAL HIDRÁULICO E HIDRÔMETRO 

 
Procedimento a serem executados: 
1) Preparar o muro ou construir uma mureta para instalar a caixa padrão.  
2) Instalar a caixa, na altura e largura definidas em projeto. A mesma deverá ser 

instalada prumada, nivelada, faceando a divisa frontal do imóvel, ou seja, ficar em frente à 
rua, e deve ficar com a base inferior a uma altura mínima de 70 cm e máxima de 100 cm 
em relação ao piso acabado da calçada. 

3) Instalar o tubo camisa de PVC na abertura da base da caixa e embutido na 
alvenaria de acordo com sua necessidade. 

4) Instalar a curva de 90º raio longo de PVC no tubo camisa, seguindo a 
profundidade descrita no esquema de instalação. A curva deve ficar entre 30 e 40 cm 
abaixo do piso acabado da calçada. 

5) É obrigatória a colocação de um registro de latão, no diâmetro definido em 
projeto. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.18. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MURETA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO ARMADO PARA HIDRÔMETRO EM CAVALETE 

 
Este item é largamente utilizado durante a execução da ligação de água tratada 

para imóveis residenciais, comerciais e diversos, quando não houver condições para 
instalação dos padrões nas variáveis: cavalete aéreo ou nicho parede frontal. 

Atualmente as muretas para instalação do hidrômetro, são construídas em 
alvenaria utilizando-se de argamassa para assentamento dos tijolos, reboco e 
chumbamento dos tubos em ferro galvanizado, instalados horizontalmente. Os tubos de 
ferro galvanizado são de entrada para o hidrômetro, interligado na rede de distribuição 
localizada na rua ou no passeio, de saída do hidrômetro para interligação na instalação 
interna do imóvel residencial, empresa, entre outros.  

Para o sistema de drenagem, faz-se um furo no solo, coloca-se uma camada de 10 
cm de brita no fundo (lastro) da caixa. Um caixilho retangular fixado na parte superior das 
paredes em alvenaria da caixa acondiciona uma tampa em chapa antiderrapante, sem 
dobradiças e não articulável. 

EXECUÇÃO: 
-Chumbar a base de concreto maciço ao chão 
- Acoplar o pé, o corpo e o topo da mureta 
- Encaixar a caixa plástica no topo da mureta. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
4.1. FUSTE DE RESERVATORIO ELEVADO DE 20 M3 H=9,00M - RESERVATÓRIO 
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DE FIBRA DE VIDRO 
4.1.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

4.1.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.1.3. REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO 
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES 

 
 
O reaterro de valas é uma atividade de terraplenagem que consiste no 

preenchimento de escavações utilizando o próprio material escavado. O serviço é habitual 
em obras de instalações subterrâneas, como redes de saneamento básico, elétricas, 
telefônicas e de gás. 

Quando a escavação da vala é feita em vias urbanas, onde o tráfego é intenso, 
torna-se imprescindível a compactação do reaterro, de forma que o solo adquira o mesmo 
nível de densidade que apresentava antes da interferência. 

Caso esse cuidado não seja tomado, o solo ao redor da vala vai sofrer um alívio de 
tensões que desloca partículas. Consequentemente, a camada acima sofre um 
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afundamento. 
Dependendo da situação do solo e das características das instalações que serão 

enterradas na vala, pode ser inviável reutilizar o material escavado na própria obra, o que 
demanda o uso de material de preenchimento proveniente de outros locais, com origem 
controlada. 

O cálculo de alívio de tensões precisa considerar a coesão do solo e o nível do 
lençol freático. Dependendo dos parâmetros, a vala pode exercer influência no solo em 
extensões de até cinco vezes referente a profundidade escavada. 

Nem todo o material escavado pode ser utilizado para recompor as valas, o que 
requer especificação no projeto quando for necessário usar solo de outros lugares. O 
material escavado poderá ser reutilizado para o reaterro se não estiver muito saturado e 
nem contiver resíduos de construção. 

EXECUÇÃO: 
As obras de escavação devem ser feitas com sistemas de escoras para garantir a 

segurança do projeto e dos trabalhadores. Isso porque as forças oriundas do alívio de 
tensão desagregam as paredes da vala e causam desmoronamentos. 

A especificação das escoras deve ser feita de acordo com as necessidades do 
projeto, considerando sobretudo as cargas do solo. As escoras devem ser instaladas na 
vala acompanhando o avanço da escavação. O mesmo vale para o reaterro, quando são 
retiradas progressivamente à compactação das camadas. 

Outro cuidado que deve ser considerado é a segurança no entorno da vala. Além 
de placas e sinalizações, é importante a instalação de barreiras físicas, como cavaletes e 
tapumes, para evitar a queda de pessoas e veículos. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.4. CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150Kg/m3, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
Toda e qualquer alteração de componentes do concreto ou alteração de 

metodologia executivas previamente definidas ou acordadas, que possam direta ou 
indiretamente afetar as solicitações, o comportamento ou o desempenho das estruturas, 
quer seja no plano provisório, quer seja no plano definitivo, deve ter o aval da 
FISCALIZAÇÃO para ser efetivada. 

EXECUÇÃO: 
a) os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 

da responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na obra ou 
utilizar serviço de laboratório idôneo; 

 b) a FISCALIZAÇÃO deve ter pleno acesso para utilização do laboratório montado 
na obra;  

c) sempre que o concreto for misturado na obra, a contratada deve dispor de 
central de concreto, preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos 
componentes. As balanças devem ser aferidas sistematicamente a cada 30 dias ou, após 
cada lote produzido de 5000 m³. Em qualquer situação a tolerância das medidas efetuadas 
não deve superar 2% da massa real;  
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d) a dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar 
todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência; 

 e) para concretos de estruturas destinadas a drenagem, em contato com água 
corrente, inexistindo recomendação específica de projeto, é exigido o consumo mínimo de 
cimento de 300 kg/m³. 

 f) o tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 
oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do 
concreto recém preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com 
cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material; 

 g) a FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 
inadequado e passível de provocar segregação; 

 h) as retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 
de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 
impermeabilidade; 

 i) por junta tratada entende-se a remoção da película superficial de nata, remoção 
de excessos e elementos estranhos; o processo de limpeza deve ser aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO;  

j) o concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 
final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e 
prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte; 

 k) concretagens sucessivas com intervalo inferior a 30 minutos são consideradas 
concretagens contínuas; 

 l) em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 
m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar 
através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 
operação; 

 m) cuidados complementares: - concretos com suspeita de terem iniciado pega 
antes do lançamento devem ser recusados;  

- evitar evaporação precoce, controle da cura, mantendo úmida a superfície 
exposta com sacos de estopa molhados ou utilização de geradores de neblina. O tempo de 
cura é função do tipo de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo, médio 
mínimo de 3 dias nas condições usuais; 

 - pode ser empregada cura química com aval da FISCALIZAÇÃO; 
 - devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se 

afastar do intervalo 10° - 40°. Estas situações exigem procedimentos específicos com 
apoio ensaios de laboratório; 

 - não deve ser iniciado o desempenamento antes do início de pega. 
 
 n) adensamento: 
 - o adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação 

de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos; 
 - os vibradores de imersão devem trabalhar na posição vertical, exigindo-se 

frequências superiores a 8.000 Hz. A frequência do equipamento deve ser aferida 
sistematicamente;  

- o tempo de vibração não pode ser demasiado de modo a provocar segregação. O 
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controle deve ser visual no início de exsudação da nata; 
- é permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego 

de vibradores de imersão nos pontos críticos das formas, onde possam existir reentrâncias 
de qualquer tipo. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 
 

4.1.5. CONCRETO FCK=20MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
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superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.7. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 

O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 
dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 
Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 

concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 

diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
4.1.8. AÇO CA-50 
4.1.9. AÇO CA-60 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50/CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

Os fustes devem possuir as dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

4.1.10. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

Critério de medição 

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

4.1.11. FORMA PARA PILAR (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
Os pilares em concreto armado (preparo e lançamento) com segundo projeto, com 

forma em chapa de madeira compensada resinada, com aproveitamento de 3 vezes, com 
betoneira, conforme projeto estrutural. As vigas em concreto armado, com armação CA 50, 
de acordo com projeto estrutural. 

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

4.1.12. FORMA PARA VIGAS (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 

 
Nos locais indicados em projeto estrutural serão executadas as vigas em concreto 

armado (preparo e lançamento) com fck definido pelo engenheiro responsável, com forma 
de tabua, com aproveitamento 3 vezes, com betoneira. 

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

4.1.13. CIMBRAMENTO PARA LAJE E VIGAS EM EDIFICACOES 
CONVENCIONAIS 

 
Os materiais devem obedecer os requisitos da NBR 14931(1). Os escoramentos 

podem ser metálicos, de madeira ou mistos. A seleção do tipo fica a critério da contratada, 
desde que não especificado no projeto, e deve ser de conhecimento da fiscalização. 
Quando for executado em madeira dura, não é admitido o emprego de pontaletes com 
diâmetro ou lado da seção transversal inferior a 50 mm, e 70 mm quando empregada 
madeira mole. Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para 
exploração. 

EXECUÇÃO: 
O terreno de apoio deve ser cuidadosamente analisado, deve possuir condições de 

suporte adequadas, capaz de não promover recalques diferenciais que prejudiquem a 
estabilidade e a estética da peça a concretar. A regularização do terreno faz parte destes 
serviços. Os escoramentos devem ser suficientemente bem fixados, encunhados, 
contraventados e apoiados, a fim de evitar deslocamentos ou desabamentos por choques 
ou recalques. Caso haja necessidade de se executar lastro de concreto ou estaqueamento, 
estes serviços são considerados em separado e devem ser analisados e aprovados pela 
fiscalização. Devem ser tomados cuidados especiais com relação às fundações dos 
cimbres, rasas ou profundas, no sentido de evitar recalques ou qualquer outro tipo de 
defeito nas estruturas. É fundamental a garantia de estabilidade, resistência e rigidez, do 
conjunto de elementos estruturais que constituem o cimbramento: montantes, travamentos, 
dispositivos vinculares, passadiços operacionais para trânsito e transporte de materiais 
além de acessos em geral. O cimbramento deve ter sua capacidade portante e funcional 
garantida, tecnicamente, através de projeto, que deve ser anexado aos documentos de 
projeto para arquivo. 

A fiscalização deve ter conhecimento do projeto de cimbramento apresentado e, na 
hipótese de existirem suspeitas quanto à sua eficácia, deve submetê-lo ao projetista para 
análise. O cimbramento deve ser projetado de modo a não sofrer deformações prejudiciais 
ao formato da estrutura, causar esforços não previstos no concreto, quando submetido à 
ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar 
durante a execução da estrutura de concreto. No projeto do cimbramento devem ser 
consideradas a deformação e flambagem dos materiais e as vibrações a que o 
escoramento está sujeito. O projeto deve demonstrar e garantir a estabilidade e eficiência 
do cimbramento através de justificativas técnicas inequívocas. Os cimbramentos incluem 
as plataformas para acesso, escadas, elementos para transporte de materiais e 
passadiços operacionais. 

 O projeto de cimbramento deve contemplar dispositivos de segurança confortáveis 
e eficazes para proteção do pessoal de obra. Interferências com vias de tráfego 
condicionam o projeto do cimbramento à necessidade de prover gabaritos seguros e 
calhas convenientes. Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser 
contraventados. Nos casos normais os prazos mínimos para remoção das formas e 
escoramentos são os seguintes: - faces laterais das formas: 1 dia; - faces inferiores, desde 
que hajam pontaletes bem encunhados e espaçados a cada 2 m: 14 dias; - faces inferiores 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

sem pontaletes: 21 dias. Não havendo disponibilidade de resultados dos ensaios de 
resistência do concreto, o prazo para a sua remoção é de no mínimo 21 dias.  

A diminuição do prazo normal mínimo indicado, só pode ser realizada mediante 
prévia autorização da fiscalização, levando em consideração as especificações do projeto 
quanto ao módulo de elasticidade, resistência à compressão axial e retração do concreto. 
A remoção do escoramento deve ser iniciada pelo seu afrouxamento, através da retirada 
das cunhas de madeira, evitando-se choques ou impactos violentos na peça de concreto e, 
salvo indicação em contrário, de modo a haver aumento gradativo do vão, ou seja, do meio 
do vão em direção aos apoios e da extremidade dos balanços para os apoios. Nos casos 
específicos indicados no projeto do cimbramento, a remoção do escoramento deve ser 
processada rigorosamente conforme o estabelecido. O material resultante da remoção do 
escoramento, não sendo reaproveitado, deve ser removido das proximidades da obra, de 
forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzido a cursos d’água. 

Critério de medição 

O critério de medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.14. ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 

 
A escada marinheiro é fabricada em perfis metálicos atendendo especificações de 

construção estabelecidas na Recomendação Técnica de Procedimentos (RTP) com base 
na NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Pode ser 
fabricada atendendo as mais variadas formas de fixação e acessos em função da 
construção de uma estrutura metálica ou de alvenaria. É construída considerando a melhor 
ergonomia para o usuário. 

A partir de 2 metros do início da escada, a continuidade da escada é provida de 
uma gaiola de proteção que, ao término da escada, se prolonga por 1,5 metros permitindo 
a saída de seu interior de forma segura. Em seus 2 metros iniciais, conta com uma porta 
de aço com abertura lateral impedindo o acesso aos degraus da escada e ao interior da 
gaiola impossibilitando que pessoas não autorizadas acessem o seu interior. 

Se a escada tiver altura superior a 9 metros, a cada intervalo de 9 metros são 
consideradas plataformas para parada de descanso do usuário conforme orientação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.1.15. GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 
3/16" 

 
O Guarda-Corpo deve avançar pelo menos até 1,10 metros acima do último 

patamar. Para evitar o uso da escada marinheiro por pessoa não autorizada, pode-se dotar 
a escada com uma porta. Essa porta é do tipo "inteligente" e é instalada na altura do 60 
degrau na forma de um trecho da escada contendo os degraus de número 4 e 5. Assim, 
quando a porta estiver fechada e com o cadeado instalado, a escada marinheiro ficará sem 
os degraus 4 e 5, dificultando a subida que terá 90 cm ente os degraus 3 e 6. Abrindo-se o 
cadeado, a porta se abre e abaixada irá formar os degraus 4 e 5. Os degraus adicionais 
4.a e 5.a reduzem o espaço entre degraus para 15 cm para impedir a passagem quando a 
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porta estiver fechada (este método pode ser alterado desde que não comprometa a 
restrição da escada). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.2. FUNDAÇÃO 
 

4.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.2.2. REATEERO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 
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O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

 
 

4.2.3. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

4.2.6. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  
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Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 
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Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
5.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

 
5.1.7. ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, 

CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS 
 

5.1.7.1. MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E 
ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIAMETROS DE 50 A 
250MM 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
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ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

5.1.7.2. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F°F° DÚCTIL OU AÇO 
CARBONO, PARA DN ATE 300MM 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
dúctil ou aço carbono.  

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

5.1.7.3. MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E 
CONEXÕES DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO 
 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

 
Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 

serviço executado. 
 

5.1.8. CONCRETO CONVENCIONAL - LAJE 
5.1.8.1. CONCRETO FCK=25MPa, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 
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centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados. 

A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
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concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5.1.8.2. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

5.1.8.3. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
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A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

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

5.1.9. EDIFICAÇÕES 
5.1.9.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.9.4. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço e espessura definidos pelo 
engenheiro responsável, com preparo manual. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 
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Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

5.1.9.5. MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

5.1.9.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
 
 
Critério de medição 
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O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

5.1.9.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

5.1.9.8. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

 EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação;  
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 
-  Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.  
Critério de medição 

O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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5.1.9.9. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
Tinta látex acrílica na cor definida em projeto – tinta à base de dispersão aquosa 

de acetato de polivinila.  
EXECUÇÃO: 

A superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 
antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar 
duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 
aplicações. Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como 
acrílica, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número 
menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo 
assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

Critério de medição 

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

5.1.9.10. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

5.1.9.11. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

5.1.10. CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDRÔMETRO / 
REGISTRO DE MANOBRA PARA S.A.A.'s 

5.1.10.1. CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABECOTE EM ALVEN. DE 
TIJOLO MACICO, P/LINHA C/DN<=50mm, S/FORNEC. MAT. 
HIDRAULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 

 
As caixas de para registro de manobra deverão ser instaladas nas quantidades e 

locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações das 
generalidades estabelecidas pelo engenheiro responsável pela obra. 
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A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas para registro de manobra de 
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e 
Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

5.1.11. OUTROS SERVIÇOS 
5.1.11.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", 

COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

 
5.1.13. INSTALAÇOES MECANICAS 
5.1.13.3. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 

EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade. 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4– Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 

recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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1. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

1.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 
1.1.1. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC 
1.1.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
1.1.1.1.1. ADAPTADOR PVC PBA PONTA E ROSCA JE 

1.1.1.1.1.1. AD PVC PBA PR JE DN 75 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.2. CURVA 45o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.2.1. C45° PVC PBA PB JE DN 75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.3. CURVA 90o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.3.1. C90° PVC PBA PB JE DN   75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2. PECAS E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL PRETO, CONFORME 
NORMA ABNT NBR-6943, ACABAMENTO GALVANIZADO NORMA 
ABNT NBR-6323, ROSCA BSP NORMA ABNT NBR-6414 

1.1.2.1. CONEXOES DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE DE 
PRESSAO ATE 26 kgf/cm2 (BSP)E ACESSORIOS 

1.1.2.1.1. CURVA MACHO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.1.1. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 

1.1.2.1.2. CURVA 45o MACHO-FEMEA FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.2.1. C45° M / F FoMa BSP DN 3' 2,010 kg 

1.1.2.1.3. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
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1.1.2.1.3.1. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
 
Utilizada para efetuar um desvio longo em 90 graus nas tubulações, conectando 

uma rosca macho à uma fêmea.   
Pode ser usada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicaçõs hidráulicas 

em geral. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.4. LUVA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 
LONGITUDINAL EXTERNA 

1.1.2.1.4.1. L RD FoMa BSP DN 3' X 2' 0,90 kg 
1.1.2.1.5. BUCHA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 

1.1.2.1.5.1. B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,104 kg 
1.1.2.1.6. ADAPTADOR FoMa C/ ROSCA BSP P/ CAIXA D'AGUA DE 

CONCRETO 
1.1.2.1.6.1. LUVA FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 

LONGITUDINAL EXTERNA 
1.1.2.1.3.1.1.    L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 

 
Bucha de redução é utilizada para alterar o diâmetro de um eletroduto em um dado 

percurso, ou seja, precisa-se reduzir um tubo de 1 ½” para 1” por exemplo, então utiliza-se 
uma bucha de redução. 

Luva utilizada para "emendar" um eletroduto, ou seja, considerando-se que você 
precisa instalar 12 metros de eletroduto e cada peça de eletroduto é fornecida em barras 
de 3metros, então utiliza-se uma luva na extremidade para fazer a emenda (ou melhor dar 
continuidade ao duto). 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

 

1.1.2.3.2.    NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2..1.3.2.1.  NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg 
1.1.2.1.3.2.2.  NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
1.1.2.1.3.2.3.  NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
Conexão cilíndrica, ou cilindro-cônica, com roscas externas em ambas as 

extremidades e colocada entre dois tubos, ou entre um tubo e uma válvula ou outro 
acessório. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.7. UNIAO C/ ASSENTO PLANO DE FERRO FoMa C/ ROSCA 
BSP 

1.1.2.1.7.1. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 
3"" 0,000 kg 
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A União de Assento é fabricada em ferro maleável e possui padrão de rosca BSP, 

de acordo com a norma NBR 6943. A linha de conexões galvanizadas é ideal para redes 
hidráulicas de combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.2.1.8. MATERIAIS NÃO CODIFICADOS 

1.1.2.1.8.1. TUBO AÇO DE AÇO GALVANIZADO Sch40 3"   11,28 
kg/m 

 
Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são 

empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, 
conduções de diversos fluídos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.3. VALVULAS DE BRONZE E ACESSORIOS 
1.1.3.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 

ROSCAS 
1.1.3.1.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL COM VEDACAO 

CONICA DE BRONZE OU DISCO DE TEFLON, CORPO EM 
BRONZE FUNDIDO ASTM B-62, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, SERIE PESADA DE BRONZE C/ROSCAS CLASSE 150 

1.1.3.1.1.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 
150 DN 3' 5,700 kg 

 
A válvula de retenção é um dispositivo mecânico que somente permite um fluido a 

escoar em uma direção. Elas trabalham automaticamente e a maioria não precisa da ajuda 
de um operador ou algum atuador eletrônico de controle. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.3.2. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.3.2.1. REGISTRO MACHO PASSANTE-BRONZE-CL 125 DN 3"" 

 
Os registros são componentes empregados nas instalações de água fria e quente 

dos sistemas hidráulicos prediais e são divididos em três tipos: de gaveta, pressão e 
esfera. São fabricados em ligas metálicas por processo de fundição ou estamparia e são 
bastante utilizados nas instalações com tubos metálicos de aço galvanizado, cobre e PVC 
[policloreto de vinila]. 

 Há também os de materiais plásticos, como o PPR [polipropileno reticulado], 
utilizados quando o sistema todo é feito desse material. As principais características dos 
registros hidráulicos a serem observadas são: diâmetro, que deve ser equivalente ao 
diâmetro da tubulação; temperatura de utilização (água fria e/ ou quente); tipo de 
acoplamento (roscável ou soldável); e tipo de instalação, que pode ser bruta ou com 
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acabamento, que dependem da instalação ser aparente ou embutida e constam das 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.3.2.2. VALVULA DE AGULHA MOD.AM-45 C/ ROSCA BSP 

BRONZE 1/2" 
 
Válvula Agulha é um tipo de válvula usada quando se deseja um fino controle do 

fluxo. As válvulas agulha recebem este nome porque são projetadas com agulha de metal, 
na maioria das vezes, produzidos de aço inoxidável, bronze ou outras ligas de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.4. MATERIAIS ELETRICOS 
1.1.4.1. ARRUELA 

1.1.4.1.1. ARRUELA LISA, GALV., 3/4"" 

 
Arruela lisa é um componente fabricado em liga de titânio e tem o formato de uma 

arruela normal, possui furo central para alojamento do parafuso para fixação de ligamento. 
Utilizada para evitar que o parafuso penetre dentro do córtex próximo, e além de distribuir 
igualmente o aperto, a arruela lisa tem, também, a função de melhorar os aspectos do 
conjunto.  

Por não ter elemento de trava, a arruela lisa é utilizada em órgãos de máquinas 
que sofrem pequenas vibrações. Diversas empresas de diversos segmentos, como: 
energia, transportes, plataformas continentais, mineração e exploração de pedreiras, 
edificação e construção de pontes, fabricação e processamento, construção naval, 

silvicultura e agricultura, veículos pesados e setor militar utilizam a arruela lisa como 

instrumento de fixação em suas máquinas e seus equipamentos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.2. BASE 
1.1.4.2.1. BASE P/ RELE FOTOELETRICO 

 
O Relé Fotoelétrico e a Base para Relé Foxlux proporcionam segurança e 

economia para iluminação industrial, pública, comercial e residencial.  Possuem base com 
fio de diâmetro de 1,50mm² e 25cm de comprimento. Estão disponíveis nas opções 127 V, 
220 V e Bivolt. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.3. CABECOTE 
1.1.4.3.1. CABECOTE DE ALUMINIO, d = 1 1/2"" 
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Utilizado como protetor de eletrodutos, substitui bengalas curvas proporcionando 

economia de cabos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.4. CABO 
1.1.4.4.1. CABO DE COBRE NU - 10 MM2 
1.1.4.4.2. CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 

6mm2 

 
Os cabos sem revestimento são compostos apenas pelo material condutor, por 

isso, são instalados em locais que a falta de revestimento não representa perigo para os 

indivíduos e equipamentos. O cabo de cobre nu é constituído de cobre eletrolítico de 

têmpera dura ou meio dura, sem revestimento.  
É utilizado em instalações aéreas e sistemas elétricos de subsolo, também 

conhecidos como sistemas de aterramento, e também é utilizado por empresas de 
transmissão de energia e em instalações elétricas industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.5. CONDULETE 
1.1.4.5.1. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.2. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.3. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ UMA 

ENTRADA (E), 3/4"" 

 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.6. CURVA 
1.1.4.6.1. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"" 
1.1.4.6.2. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1 1/2"" 
1.1.4.6.3. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1"" 

 

As curvas para eletrodutos são tubos que carregam a fiação de uma instalação 
elétrica e têm como função proteger os condutores contra corrosões e ações mecânicas, 
evitar curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam como 
condutores de proteção. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://geofoco.com.br/produto/eletroduto
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1.1.4.7. ELETRODUTO 

1.1.4.7.1. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 3/4"" 
1.1.4.7.2. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" 
1.1.4.7.3. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 

1/2"" 

 
Os eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são aqueles tubos que ficam 

dentro das paredes, lajes e pisos, e tem como principal função proteger a fiação elétrica 
contra fatores externos que podem danificar e expor a segurança de uma residência, 
empresa, industria ou condomínio. 

Os eletrodutos também possuem em sua composição a característica anti-chamas, 
evitando a propagação de incêndios causados por curto-circuítos. 

Logo se vê que é muito importante utilizar os conduítes corretamente em todas as 
instalações elétricas, pois é um item de extrema importância para garantir a segurança do 
local. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

1.1.4.8. ISOLADOR 
1.1.4.8.1. ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 

15kV 
 
É utilizado em construção de redes de distribuição isolada para encabeçamento de 

ramal. O isolador tipo roldana é constituído por roldana em nylon 50%, suporte para 
fixação fabricado em aço 1020 carbono galvanizado, chapa 12, porca 3/8” sextavada em 
aço carbono, parafuso 3/8”x2’3/4” sextavado em aço carbono galvanizado com rosca 
parcial e arruela lisa em aço carbono. 

As peças fabricadas em aço do isolador tipo roldana possuem cor metálica 
(brilhante), pelo fato das mesmas passarem por um processo de proteção contra corrosão. 
Este processo precisa ser feito pois o isolador tipo roldana fica exposto as intempéries do 
tempo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9. LÂMPADA 
1.1.4.9.1. LÂMPADA MISTA 160W, TENSAO 220V 

 

Uma lâmpada mista é uma versão da lâmpada de vapor de mercúrio. Esta lâmpada é 

composta por um tubo de arco de vapor de mercúrio em série com um filamento 

incandescente de tungstênio 

O filamento além de produzir luz, limita a corrente elétrica do tubo de arco, dessa 

forma as lâmpadas mistas não necessitam de reator e podem ser ligadas diretamente à 

rede elétrica, geralmente na tensão de 230V 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada_de_vapor_de_merc%C3%BArio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reator
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A luz da produzida é uma mistura das radiações azuladas provindas do arco 
elétrico, de radiações amareladas do filamento incandescente e de radiações vermelhas de 

um eventual revestimento fluorescente na parte interna do bulbo exterior. 

Sua eficiência luminosa é tipicamente a metade das de vapor de mercúrio, devido 
à baixa eficiência do filamento, porém possuem um custo menor em função da inexistência 
do reator. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9.2. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, TENSAO 220V 
 
Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor 

de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui 
eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação 
pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de 
nevoeiros. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.10. LUVA 
1.1.4.10.1. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 3/4"" 
1.1.4.10.2. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" 
1.1.4.10.3. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1"" 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 Fabricados de PVC rígido, corrugados e perfurados para permitir a entrada da 
água; 

 Intercambiáveis com as conexões da linha Esgoto Série Normal; 

 Diâmetros: DN 100 e 150; 

 Fornecimento em barras de 6 m ou 3m 
 
BENEFÍCIOS: 

 Leves e fáceis de transportar; 

 Fácil e simples instalação devido à: 
- Leveza dos tubos; 
- Simples encaixe entre tubo e conexão; 
- Compatibilidade com a linha Esgoto Série Normal; 
- Alta durabilidade e resistência a ataques químicos, como os provenientes da 

contaminação do solo e chuvas ácidas. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.11. PARAFUSO 
1.1.4.11.1. PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluoresc%C3%AAncia
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 Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 
chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.12. POSTE 

1.1.4.12.1. POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 8m X 200 kg 
 
O Poste Duplo é recomendado para instalações com baixa ou alta tensão. 

Fabricado com concreto armado. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.13. RELE 
1.1.4.13.1. RELE DE ELETRODOS P/ RESERVATORIO INFERIOR, 

CONTATO REVERSIVEL, 220Vca 

 
O Controlador é um dispositivo para controle de um ou dois níveis de líquidos em 

reservatórios, com funções de alarme de mínima ou máxima, controle para enchimento ou 
esvaziamento e detecção de presença/ausência de líquidos, sendo assim um sistema 
completo de automação de reservatórios em geral.  

Opera com diversos tipos de eletrodos, detectam líquidos de diferentes 
condutividades e possui ajuste frontal para adequação à resistividade dos líquidos 
utilizados e às condições dos processos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.13.2. RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 
W, DE CONECTOR, SEM BASE 

 
O sensor fotoelétrico possui como característica principal em sua definição 

eletrônica a capacidade de converter um sinal luminoso seja, luz ou sombra, em um sinal 
elétrico que será processado por um circuito e por consequência atuar conforme sua 
programação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.14. TOMADA 
1.1.4.14.1. TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 20A 

 
Tomada 2P+T de 10A e 250V, também conhecida como tomada de 3 pinos. Este 

novo padrão de tomada de 3 pinos, foi desenvolvido para dar mais segurança ao 
consumidor. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.4.15.1. ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO  

 
A Alça Preformada de Distribuição destina-se à execução de pontos finais 

mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no 
isolador roldana para cabos de alumínio. 

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados, fios de aço revestidos de alumínio 
e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o 
agarramento sobre o cabo. 

VANTAGENS: 

 Resistência mecânica de 100% da carga de ruptura dos cabos CA e 80%, em 
média, da carga de ruptura dos cabos CAA; 

 Podem ser utilizadas diretamente sobre isoladores do tipo castanha ou 
roldana. 

Para sua fixação em isoladores de disco recomenda-se a utilização de acessórios 
complementares para uma comodação melhor entre o olhal do isolador e a Alça 
Preformada de Distribuição. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.2. ARANDELA A PROVA DE GASES VAPORES E PÓ, EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO, PARA LÂMPADA MISTA ATÉ 250W 

 
É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 

gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  
A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.3. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO 
 
As armações secundárias são próprias para fixação de condutores de baixa tensão 

através de isoladores roldana, conforme previsto nas normas de Montagem de Redes de 
Distribuição.  

A armação secundária deve ter superfície contínua e uniforme, evitando-se 
saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra imperfeição. 

 Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar isenta de áreas não 
revestidas e irregularidades tais como inclusões de fluxo, borras ou outros defeitos 
incompatíveis com o emprego previsto para a armação. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.4. CABO DE COMANDO ISOLAÇÃO EPR 750V, 2 x 1,5mm2 

 
O cabo de comando é indicado para circuitos de comando, sinalização de 

equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de maquinas, botoeiras, 
alimentação, sistemas microprocessados, em automação de subestações, usinas 
geradoras, áreas industriais, químicas e controle de sistemas elétricos em geral. 
Recomendado para instalações fixas ou móveis (serviços leves). 

O cabo de comando pode ser fabricado, com ou sem blindagem, quando com 
blindagem pode ser fabricado em fita eletrostática aluminizada, malha de cobre estanhado 
ou nu, fita de cobre, fita de aço, malha de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

 
1.1.4.15.5. CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO 

EM PVC 0,6/1KV 10MM² 

 
O Cabo Meio Duro é utilizado em linha aéreas para transmissão e distribuição de 

energia. É ideal para malhas de aterramento. É fabricado em cobre e altamente resistente. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.6. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 
X 0,3M 

1.1.4.15.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 
X 0,5M 

 
Trata-se de um dispositivo de forma de caixas construídos em alvenaria de tijolos 

maciços com tampa e laje de fundo em concreto, executados ao longo da rede de 
drenagem ou de esgotos sanitários, em pontos de interseção de condutores em áreas 
urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutenção da rede e possibilitar mudanças de 
diâmetro, de direção de nível da tubulação. 

Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede 
coletora e com a profundidade do coletor no local da interseção. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 
 

1.1.4.15.8. CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO 
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Este corresponde a uma caixa que visa resguardar os componentes que estão no 
seu interior. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.9. CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO  

 
A caixa para medidor de energia é um produto importante para garantir o 

funcionamento correto da rede elétrica. Ela fica na parte exterior da construção próximo à 
rua e no seu interior são guardados os medidores da concessionária de eletricidade, os 
disjuntores, e as conexões entre rede doméstica e os cabos que vêm do poste público. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.10. CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 10CV 
COM CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME 
FOLHA DE DADOS E DIAGRAMA UNIFILAR 

 
Um Centro de Controle de Motores, é um sistema de manobra e comando 

de motores elétricos de baixa tensão ou de média tensão. 
São constituídos de cubículos elétricos, armários metálicos auto-sustentados, que 

podem ser do tipo TTA, totalmente testados e assegurados (Totally Tested Assembly), ou 
PTTA (Partially Totally Tested Assembly), parcialmente testados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

 
1.1.4.15.11. CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I  DN  

3/4" 
 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.12. CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) 
 
Os conectores Ampact são formados por um componente "C" e uma "Cunha", 

ambos feitos em liga de alumínio. São usados para conectar condutores de alumínio ou 
liga de alumínio, sólidos ou multifilares, com ou sem alma de aço. 

Podem também efetuar conexões bimetálicas em condições ambientais não 
corrosivas. 

O conector Ampact pelo seu formato e construção não possui as deficiências dos 
conectores de parafuso, que precisam ser periodicamente reajustados, nem dos tipos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_tens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_tens%C3%A3o
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compressão que apresentam dificuldades em sua seleção, na sua aplicação, e que, uma 
vez instalados, não podem ser reaproveitados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.13. ELETRODUTO FLEXÍVEL, DN 1 ", FABRICADO COM FITA 

DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC 
 
É uma tubulação flexível, também conhecida como conduíte, destinada ao 

direcionamento e proteção de fios elétricos.  
A vantagem sobre o uso de eletrodutos rígidos é a dispensa de uso de conexões 

adicionais para mudanças de direção e a adaptabilidade a diversas configurações. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.14. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 0,6/1KV 4MM² 
1.1.4.15.15. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 2,5MM² 
1.1.4.15.16. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 4MM² 

 
Um fio condutor é formado por um só fio, com uma secção constante metálica em 

que não existe diferença em relação a capacidade de condução de corrente em 
instalações residenciais. 

UNIPOLAR: é o condutor elétrico que tem uma só alma condutora com isolação e 
com ou sem cobertura. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.17. HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM  

 
A haste de aço cobreado é um produto de aço Carbono revestido com cobre que 

serve para proporcionar maior segurança em sistemas elétricos. A função da haste alta 
camada é carregar a corrente para longe de um circuito elétrico e encaminhá-la com 
segurança para o solo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.18. IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V 
 
Ignitores são equipamentos auxiliares que servem para dar partida às lâmpadas de 

descarga que não possuem acendimento próprio tais como: Lâmpadas a Vapor de Sódio e 
Multivapor Metálico. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://www.torcisao.com.br/aco-carbono.php
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1.1.4.15.19. INTERRUPTOR  2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE 

CONDULETE DN 3/4  
 
Os interruptores servem para comutar, ligar ou desligar, um circuito, não apenas 

lâmpadas, porém são mais empregados nesta condição. Existem também variações nas 
seções dos interruptores, o interruptor simples, para ligar uma lâmpada ou um conjunto de 
lâmpadas, possui apenas uma seção, e internamente dois parafusos para ligação dos 
cabos (fase e retorno). 

 Existem também os interruptores simples com duas seções, eles são empregados 
para ligar duas lâmpadas distintas e possuem dois parafusos em cada seção, para ligação 
dos fios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.20. LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE 

SÓDIO 150W 

 
A luminária fechada (luminária vedada, IP65) indicada para uso em ambientes que 

necessitam de luminárias com alto grau de proteção, em temperatura ambiente de -20 °C a 
+ 50°C, como frigoríficos, cozinhas industriais, câmaras frias tipo frost free e laboratórios, 
também indicada e frequentemente utilizada em estacionamentos de shoppings e 
supermercados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.21. MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A 

- 5KA 
1.1.4.15.22. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 

10KA 
1.1.4.15.23. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 

10KA 
 
A linha de Mini-Disjuntores são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios 

e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando 
aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.24. PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM 

 
O parafuso tem por finalidade ser o elemento de fixação de duas ou mais 

superfícies, combinadas ou em junções diferentes, como a madeira, parede 
de alvenaria (neste caso com a utilização de bucha de fixação), chapas metálicas ou numa 
matriz de matéria pouco dura ou dura, podendo associar o uso de porcas ou através do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bucha_(fixa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porca
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efeito combinado de rotação e pressão (penetração por progressão retilínea) em um 
orifício destinado exclusivamente para recebê-lo, sulcado em sentido contrário ao espiral 
ou não. 

Sua cabeça também pode ser quadrada ou sextavada para ser utilizada por chave 
de boca ou chave inglesa. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.25. PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM 
 
- Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 

chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 

1.1.4.15.26. PORCA Ø16MM GALVANIZADA 

 
Porcas são elementos de máquinas de fixação e estão sempre associadas a 

um fuso ou parafuso. 
Seus tipos variam de acordo com as roscas (que correspondem a do parafuso) e 

formato, sendo os mais comuns as porcas sextavadas, quadradas, recartilhadas (para 
apertos manuais) e borboleta (também conhecidas por "porcas de orelhas") para apertos 
manuais, auto travante e de pressão. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.27. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, 
CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, 
COM PORTA E TRINCO 

 
Nas instalações elétricas, o quadro de distribuição é o componente responsável 

por abrigar um ou mais dispositivos de proteção (e/ou de manobra) e a conexão de 
condutores elétricos interligados a estes elementos, com a finalidade de distribuir a energia 
aos diversos circuitos da edificação.  

É de grande importância que toda instalação elétrica seja dividida em vários 
circuitos, devendo cada um deles ser concebido de forma a poder ser seccionado sem 
risco de realimentação inadvertida. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.28. REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT 

 
É um equipamento utilizado para partida e estabilidade da lâmpada, limitando a 

corrente elétrica, ajudando no acendimento e proporcionando uma boa luminosidade. Seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parafuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borboleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
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uso é obrigatório e indispensável na iluminação com lâmpadas fluorescentes, à vapor de 
sódio, mercúrio e metálico. 

 Dependendo do tipo de lâmpada, os reatores podem ser divididos em dois 
grandes grupos: reatores eletromagnéticos, formados basicamente por uma indutância e 
uma capacitância e os reatores eletrônicos, formados por componentes eletrônicos. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5. EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS 
1.1.5.1. CONJUNTOS MOTO-BOMBAS INCL. BASE EM ACO 

ESTRUTURAL, ACOPLAMENTO E CHUMBADORES 
1.1.5.1.1. CJ. MOTO-BOMBA VERTICAL, C/ BOMBA E MOTOR 

SUBMERSOS, MULTIESTAGIO P/ POCOS PROFUNDOS (AGUA) 
1.1.5.1.1.1. BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES 

PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, 
TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE 
DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 
M3/H A 201 M / 3,2 M3/H 

 
As bombas submersas são indicadas para poços artesianos e semi-artesianos, 

operando de forma permanente dentro da água limpa. Auxiliam no abastecimento de água 
para os segmentos doméstico, industrial e agropecuário. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5.2. MANOMETRO P/ INSTALAÇÕES DE CLORO 

1.1.5.2.1. MANOMETRO ESCALA 10 KGF/CM2, CAIXA E ANEL EM 
AÇO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO, DN= 100MM, CONEXÃO DE 
1,2 

 
O manômetro é o indicador responsável por medir e exibir através de um 

mostrador com ponteiro, a exata de pressão no interior de um recipiente ou sistema 
fechado, como: um sistema de ar comprimido, sistema hidráulico, entre outros. Este 
aparelho é um indicador que não necessita de nenhum tipo de alimentação elétrica, ou 
seja, não é necessário ser conectado a nenhum sistema elétrico para funcionar. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 

2.1. PEÇAS E CONEXOES DE PVC 
2.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
2.1.1.1. CURVA 22° E CURVA DE 11° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
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2.1.1.1.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.1.2. C11° PVC PBA PB JE DN 50 
2.1.1.2. CURVA 45° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 

2.1.1.2.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.3. CURVA 90° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.3.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351) 
 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.1.4. TÊ PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.4.1. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351) 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.5. REDUÇÃO PVC PBA JE BBB 
2.1.1.6. LUVA PVC PBA JE 

2.1.1.6.1. LUVA PVC PBA JE DN 50 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.7. CRUZETA PVC PBA JE BBB 
2.1.1.8. CRUZETA VERTICAL 90° PVC PBA JE BBB 
2.1.1.9. JUNÇÃO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.10. CAP PVC PBA JE 

2.1.1.10.1. CAP PVC PBA JE DN 50 

 
O Cap em PVC, foi desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5688, para 

fechamento da extremidade da tubulação, com muito mais estanqueidade.  
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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2.1.1.11. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.11.1. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN 50 

 
O Tubo PVC PBA é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança 

nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de 
instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
2.1.1.12. ACESSORIOS DE PVC LP P/ POLIETILENO 

2.1.1.12.1. ADAPTADOR PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 X 1/2' 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.12.2. REGISTRO DE PASSEIO PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 

 
O registro de passeio tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 
 

2.1.1.13. COLAR DE TOMADA C/ TRAVAS E JR PVC LP 
2.1.1.13.1. CT C/ TR. JR PVC LP DN 75 X 1/2' 

 
Sua função é a Derivação de rede, com ou sem carga, para instalação de ramal 

predial em redes de distribuição de água e rede de água em industrias. 
BENEFÍCIOS: 

- Evita rompimentos preservando o recurso natural; 
- Vida útil elevada; 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.14. TUBOS DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) 

2.1.1.14.1. T PVC JS DN 20 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
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2.1.2. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR) E ACESSORIOS 
2.1.2.1. LUVA PVC JR 

2.1.2.1.1. L PVC JR DN 1/2' 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) E ACESSORIOS 
2.1.3.1. CURVA 45o PVC JS 

2.1.3.1.1. C45o PVC JS DN 20 

 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

2.1.3.2. JOELHO 90o PVC JS 
2.1.3.2.1. JOELHO 90o PVC JS DN 20 

 
O Joelho Soldável de PVC é uma conexão indispensável na construção ou reforma 

de residências, comércios e indústrias, responsável pela mudança na direção da tubulação 
de água fria no ângulo de 90°. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3.3. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
2.1.3.3.1. CONJUNTO PORCA TUBETE EM PP CURTO - LONGO 

(90mm) - 1/2"C/ INSERTO METÁLICO 

 
Utilizado na montagem de mangueiras em maçaricos e reguladores de pressão 

dos gases. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.1.4. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA 
2.1.4.1. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ 

OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 M3/H X 1/2" 
 
O Hidrômetro Unijato Magnético é projetado para atender de forma dinâmica as 

normas técnicas, regulamentos e demandas críticas de aplicação, preservando sua 
inviolabilidade. 
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 Funcionamento taquimétrico (velocidade) do tipo Unijato (jato 
único). 

 Transmissão magnética. n Classe metrológica B. 

 Relojoaria seca, giratória 360° com limitador de rotação. 

 Cúpula de alta resistência ao impacto e as intempéries. 

 Leitura direta através de cilindros ciclométricos. 

 Dispositivo indicador de menor velocidade, utilizado para 
calibração eletrônica e detecção de vazamentos. 

 
 

3. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
3.1. RESERVATÓRIO ELEVADO FORN.MAT.HIDR.BARRILETE PARA FUSTE 

C/H=9,00 M, INCLUSIVE RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000L 
3.1.1. TUBOS PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 
3.1.1.1. ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 

MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.2. ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES 2"" 
 
A Abraçadeira Tipo U Simples é indicada para a fixação de cabos elétricos, peças 

de veículos e bicicletas, além de oferecer muito mais resistência em suas aplicações. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.3. COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,734 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.4. L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 
 
As luvas são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à 

temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela 
instalação e manutenção de redes de abastecimento. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
3.1.1.5. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
3.1.1.6. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 2"" 1,099 kg 

 
A união-assento é utilizado em sistemas de adução e distribuição de água potável. 

Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.7. TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.1.8. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 

 
O registro de gaveta tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

3.1.1.9. RESERVATORIO AGUA EM FIBRA VIDRO, TRONCO CONICO 
10.000L - SAIDA DN 3"" 

As Caixas d’água produzidas em fibra de vidro são adequadas para os mais 
diferentes tipos de projeto. Com capacidades que variam entre 310 até 25.000 litros, as 
opções atendem as mais diversas necessidades com segurança e durabilidade. 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
3.1.1.10. FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 2" 
3.1.1.11. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)c 
3.1.1.12. TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 

D'AGUA, 2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO 
 
Os itens acima listados fazem parte do reservatório elevado, tendo assim, cada 

sua função para um bom funcionamento do mesmo. 
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Uma característica do reservatório apoiado e elevado é a retenção de uma reserva 
de equilíbrio. Há um maior fluxo na vazão de entrada, abastecendo o sistema hidráulico do 
reservatório apoiado e elevado durante as horas em que o consumo de água é inferior; 
assim, em picos, como horário de almoço e jantar, o volume acumulado compensa o déficit 
na vazão de entrada, mantendo um abastecimento constante. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
4.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

4.1.1. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) 
4.1.1.1. TFL10 FoFo DN   80 X 3,15 63,600 kg 
4.1.1.2. TFL10 FoFo DN   80 X 3,00 49,700 kg 
4.1.2. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) 
4.1.2.1. TFP10 FoFo DN   80 X 1,00 17,900 kg 
4.1.2.2. TFP10 FoFo DN   80 X 0,80 17,900 kg 
4.1.2.3. TFP10 FoFo DN   80 X 0,15 10,950 kg 
4.1.2.4. TFP10 FoFo DN  100 X 2,00 38,900 kg 

 
Os Tubos de fofo são feitos para transportar a água fria com qualidade e 

segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos 
de instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.3. CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 
4.1.3.1. CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg 
4.1.3.2. CP90FF10 FoFo DN 80 14,100 kg 
4.1.3.3. C90 JGS FoFo DN 80 10,200 kg 

 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.4. EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 

10 
4.1.4.1. EPFAV10 FoFo DN 80 17,000 kg 
4.1.4.2. EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg 

 
Este item é muito utilizado em instalações industriais, em tubulações de recalque, 

em captações e tomado d’água, em barriletes e outros equipamento relacionados à 
captação de água. 

 
Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.5. CRIVO EM CHAPA DE ACO C/ FLANGES DE FoFo DUCTIL PN 10 
4.1.5.1. CRI10 ACO / FoFo DN   75 4,000 kg 

 
Os crivos são peças comumente instaladas  nas partes inferiores das tubulações  

verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna d’água, quando 
houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.6. JUNTA GIBAULT E TIRANTES 
4.1.6.1. JGI DN 80 7,000 kg 

 
A junta gibault são peças utilizadas em reparos nas redes, por encamisamento, e 

em uniões de trechos de tubulações com matérias de diferentes origens. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.7. ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FoFo DÚCTIL JUNTA 

ELASTICA 
4.1.7.1. AD PVC PBA X FoFo JE DN 75 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.8. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE ACO CARBONO 
4.1.8.1. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 300mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.2. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 400mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.3. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1200mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.4. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1800mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.5. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 2000mm FERRO 

GALVANIZADO 
 
Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados 
para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.6. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 
 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.8.7. COTOVELO FoMa BSP DN 3' 1,643 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industrial e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.8. TE FoMa BSP DN 3' 2,075 kg 
4.1.8.9. TE RD FoMa BSP DN 3' X 2' 1,650 kg 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.10. L FoMa BSP DN 3' 1,060 kg 
4.1.8.11. L RD FoMa BSP DN 3' X 1 1/2'' 0,826 kg 
4.1.8.12. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 1' 0,258 kg 
4.1.8.13. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 3/4' 0,256 kg 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.14. B RD FoMa BSP DN 2 1/2' X 2' 0,485 kg 
4.1.8.15. NP DP FoMa BSP DN 3/4' 0,103 kg 
4.1.8.16. NP DP FoMa BSP DN 1' 0,175 kg 
4.1.8.17. NP DP FoMa BSP DN 1 1/2' 0,287 kg 
4.1.8.18. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg 
4.1.8.19. NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
As peças B RD Foma e NP DP Foma são utilizados em sistemas de adução e 

distribuição de água potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras 
residências, industrial e em instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.20. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 2 1/2' 1,336 kg 
4.1.8.21. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 3' 2,038 kg 

As flanges são matérias que se interpõe em uma arruela especial, que é 
comprimida pelo aperto dos parafusos com porcas, o que garante a sua estanqueidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.22. UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE FoMa NPT CL. 300 DN 3' 4,534 kg 

 
A união com assento é uma peça fabricada em ferro maleável e possui padrão de 

rosca BSP, de acordo com a norma NBR 6943.  Seu uso é ideal para redes hidráulicas de 
combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.1.9. REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 
4.1.9.1. RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg 
4.1.10. REGISTROS DE GAVETA (PASSAGEM) CLASSE 125, CORPO EM 

BRONZE FUNDIDO ASTM B-584 C844, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, HASTE NAO ASCENDENTE, ABNT NBR 8465. PRESSAO DE 
SERVICO: VAPOR 125 LB/POL2 

4.1.10.1. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
4.1.10.2. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 3"" 

 
O registro de gaveta também conhecido como registro geral, é aquele que fica na 

parede e pode ser mexido para “fechar a água”, caso haja algum vazamento ou precise 
realizar algum conserto ou manutenção. O papel do registro é controlar o fluxo de água 
que vai da caixa d’água para toda casa/estabelecimento e é por conta disso essa peça fica 
instalada na tubulação vertical, que é responsável por levar a água para dentro do 
empreendimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.11. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16 
4.1.11.1. VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg 

 
As peças deste item são responsáveis por expelir o ara deslocado pela agua 

durante o enchimento, além de admitir ar durante o esvaziamento da linha e expelir 
continuamente o ara acumulado durante a operação da rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.12. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 
ROSCAS 
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4.1.12.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 3' 
4,200 kg 

 
A válvula de retenção é u tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em 

uma direção, porem, fecha-se automaticamente para evitar fluxo na direção oposta (contra 
fluxo). As válvulas de retenção são utilizadas em uma ampla variedade de locais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.13. PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.13.1. PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.2. PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.3. PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 mm) 0,175 kg 

 
Estes parafusos têm como principal função dar força a união de elementos, 

garantindo assim a tais elementos, sua perfeita trabalhabilidade. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.14. ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.14.1. ABF10 P/ DN  100 0,040 kg 
4.1.14.2. ABF10 P/ DN   80 0,030 kg 
4.1.14.3. ABF10 P/ DN   50 0,020 kg 

 
Estes itens são responsáveis por proporcionar a vedação segura, pratica e 

econômica às tubulações que possuem fluidos em processo. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.15. EQUIPAMENTOS NAO CODIFICADOS 
4.1.15.1. BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, 

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO 
ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 

 
A bomba centrifuga são uma subclasse de tubormáquinas de absorção. São 

utilizadas para o transporte de fluidos por meio da conversão de energia cinética de 
rotação para a energia hidrodinâmica do fluxo de fluído. A energia rotacional normalmente 
vem de um motor elétrico. Os usos mais comuns incluem a sucção de água, esgoto e 
petróleo.  

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4.2. MATERIAIS ELÉTRICOS 
4.2.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 
4.2.1.1. CAIXA PVC 4X2" 
4.2.1.2. CX. DE PASS. DE EMBUTIR EM PVC, QUADRADA, 4"X4" 
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As caixas acima têm como principal finalidade realizar a união de fios e cabos 

elétricos, ou de fazer o ligamento de fios interruptores ou tomadas. Essas caixas também 
organizam a distribuição de fios e cabos quando há necessidade de mudar o seu 
direcionamento. Por meio delas, pode-se realizar a instalação de uma fiação ou ate mesmo 
subdividir uma instalação em partes de segundo grau, o que facilita a manutenção e o 
reparo desses fios quando houver necessidade. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.1.3. LUVA PVC ROSCA 1" 
4.2.1.4. LUVA PVC ROSCA 1.1/2" 
4.2.1.5. LUVA PVC ROSCA 3/4" 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.2. CABO UNIPOLAR (COBRE) - ISOL.PVC - ENCH.PVC - 0,6/1KV 
(REF. PIRELLI SINTENAX ECONAX) 

4.2.2.1. 16 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.2. 16 MM² - BRANCO 
4.2.2.3. 16 MM² - PRETO 
4.2.2.4. 16 MM² - VERDE 
4.2.2.5. 16 MM² - VERMELHO 
4.2.2.6. 2.5 MM² - AMARELO 
4.2.2.7. 2.5 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.8. 2.5 MM² - VERMELHO 
4.2.2.9. 4 MM² - BRANCO 
4.2.2.10. 4 MM² - PRETO 
4.2.2.11. 4 MM² - VERDE 
4.2.2.12. 4 MM² - VERMELHO 

 
Estes cabos são constituídos por dois ou mais condutores isolados e dotado no 

mínimo de cobertura. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.3. DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 
4.2.3.1. INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10ª 
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No caso deste tipo de interruptor entra fio fase e sai um retorno, isto é, quando 

acionado acenderá todas as lâmpadas que estiverem ligadas à este fio de retorno. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.2.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
4.2.4.1. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 25 A 
4.2.4.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 63 A 

 
Este tipo de disjuntor é indicado para circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.4.3. DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10 A 

 
Como o próprio nome já diz, este é um disjuntor indicado para circuitos com 

apenas uma fase, como os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase 
de 127 ou 220 v. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.2.5. ELETRODUTO PVC ROSCA 
4.2.5.1. ELETRODUTO RÍGIDO 1" 
4.2.5.2. ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2" 
4.2.5.3. ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" 

 
Os eletrodutos rígidos são a escolha acertada para revestimento e condução de 

cabos elétricos. Altamente resistente, ele protege as fiações de cobre contra a umidade, 
corrosões e agentes externos que possam prejudicar a instalação elétrica. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.6. LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 
4.2.6.1. LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 150 W 
4.2.7. LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO 
4.2.7.1. VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 150 W 
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É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 
gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  

A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
4.2.8. MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO 
4.2.8.1. CX. DE INSPECAO SUSPENSA, P/ SPDA, EM FoFo, P/ 

ELETRODUTO d =1 1/2" 

As caixas de inspeção são elementos de um sistema coletor de esgoto sanitário 
que possuem a função de descontinuar as tubulações, facilitando operações de limpeza e 
desobstrução. Elas são aplicadas em determinados trechos do coletor, sendo sempre 
externas à edificação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.2.9. QUADRO DISTRIB. EM AÇO – EMBUTIR 
4.2.9.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANNIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN,100ª 

É um componente agregado ao sistema de fornecimento de energia elétrica que 
tem como a função dividir a alimentação elétrica em circuitos subsidiários. Em outas 
palavras, o quadro de distribuição é o responsável por coletar a energia na entrada de uma 
indústria ou residência e subdividir esta energia em subcircuitos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peças (pç) de serviço executado. 

5. SISTEMA DE TRATAMENTO (COTAÇÃO PARA A ETA COMPLETA) 
5.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA - ETA, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA 
EMITIDOS PARA TAL FIM A SEREM INSTALADAS PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA/ SÃO MIGUEL DE GUAMÁ 
– PA 

 
Estação de tratamento de água ou também abreviado como ETA é um local em 

que realiza a purificação da água captada de alguma fonte para torná-la própria para o 
consumo e assim utilizá-la para abastecer uma determinada população. A captação da 
água bruta é feita em rios ou represas que possam suprir a demanda por água da 
população e das indústrias abastecidas levando em conta o ritmo de crescimento. Antes 
que vá para o sistema de distribuição de água através de adutoras, passa por um processo 
de tratamento com várias etapas. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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GENERALIDADES 

 

A presente especificação técnica têm por objetivo estabelecer as condições que 
nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do 
contrato: CT 250618.001/2018 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 
Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projeto Básico 
anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 
parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 
regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 
contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

 

Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 
no prazo fixado; 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 
pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 
vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 
canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 
serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço 
uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 
progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 
segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 
obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 
máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 
mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 
segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia da 
construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 
subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 
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Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 
NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 
obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 
Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 
serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 
Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 
desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 
ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 
significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 
comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 
rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 
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qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 
satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos os 
registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e 
demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 
bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 
obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 
toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 
força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 
instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de 
baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de 
Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para 
operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em 
local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido 
pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços em é de 360 (trezentos e sessenta) dias 
corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 
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 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 
execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 
materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente 
de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 
FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-
financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 
período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer 
modificação. 
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1. CANTEIRO  
1.1. ESTRUTURA DE CANTEIRO 

1.1.1. BARACÃO 
1.1.1.1. LOCAÇÃO MANUAL DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

1.1.1.2. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 

As operações de capina e limpeza serão executadas mediante a utilização de 
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O 
equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos 
previstos para a execução dos serviços e obras.  

A capina e limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos 
de árvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remoção de toda vegetação, 
qualquer que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza compreendem 
as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos 
e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  

Os materiais provenientes da capina e limpeza será queimado, removido ou 
estocado. 

Critério de medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de limpeza executada. 
 

1.1.1.6. PLACA DE IDENTIFICACAO (1.50X3,00) M² 
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A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega. 
Deverá ser em chapa de aço galvanizado. 

A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 
profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável técnico, 
Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para 
contato. 

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, Junho 2016, disponível 
no site http:// http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-
marca-do-governo-federal-obras.pdf, tem por objetivo, orientar a padronização de placas e 
adesivos indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus órgãos 
e entidades. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 
demais orientações contidas neste manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas 
planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações 
deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 
Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-
se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão 
ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento 
ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas 
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 
das cores, durante todo o período de execução das obras. As placas deverão ser 
apresentadas, conforme exemplo abaixo: 

 

 

Critério de medição 
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O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 
quantidade estar expressa em m², somente será pago quando executada e instalada a 
unidade inteira com a metragem quadrada definida em orçamento. 

 

1.1.1.7. PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, 
INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m 
(DP1805-02/03) 

Na fabricação de grades de ferro ou aço serão empregados perfis singelos, do tipo 
barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados 
perfilados, dobrados a frio, com espessura mínima de 2mm. 

O gradil para confecção de Portões, serão executados com perfil singelo quadrado 
de ¾” x ¾”, para a moldura de contorno e de ¾”x ¼” para o fechamento (estrutura mínima). 
Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de 
emenda bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e 
saliências de solda. As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, 
desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, 
terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. As 
junções terão pontos de amarração nas extremidades e intermediários, espaçados de no 
máximo 10 cm. 

As peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão cromado ou 
niquelado ou de latão amarelo, quando se destinarem à pintura. Os furos para rebites ou 
parafusos com porcas devem exceder em 1 mm o diâmetro, ser escariados e as asperezas 
limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina 
de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção). Os perfilados terão confecção 
esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e medidas rigorosamente iguais. Eles 
deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de 
verificação. 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos 
obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.8. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
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- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 
entre as duas aplicações. 

Critério de medição 

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

 
 

2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
2.4. CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 

2.4.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTÊNCIA 
ATÉ 10 CV. 

Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 
elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 

2 – Instalação;  

3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 

4–Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 
recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 

2.4.2. MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. 

Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
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Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 
deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 

 
2.4.3. FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO 

HIDRAULICA DA CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA POTENCIA 
ATE 5 CV 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de fornecimento, partida 
do equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o 
fim que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse item. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por galão (Gl) de serviço executado. 

 
2.4.5. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO 

CARBONO, P/DN ATE 300mm. 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
dúctil ou aço carbono.  

Critério de medição 
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A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço 
executado. 
 

2.4.6. MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 
serviço executado. 

 

2.11. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.11.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DE QUÍMICA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 

2.11.2. ESCAVACAO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇAO EM 
SOLO 

A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 
características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
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emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

 

2.11.3. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 
seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

 

2.11.4. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 
elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
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soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 

- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 

Critério de medição 

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

 

2.11.5. AÇO CA-50 

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 
resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
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areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

 

2.11.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 
das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 
deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
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um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 

2.11.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 
essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 

2.12. EDIFICAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.12.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 

As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 
horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 

• Desvio de esquadro: ± 3mm; 

• Empenamento: ± 3mm; 
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O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 
Arquitetônico. 

PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

 

Critério de medição 

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

 

2.12.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 
de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 

A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 
acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

 

2.12.3. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 
responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

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

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 

Critério de medição 

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

2.12.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 
de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 

- Aplicar com rolo de lã. 

Critério de medição 

O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.12.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 
polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 

Critério de medição 

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

 

2.12.6. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 
entre as duas aplicações. 
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Critério de medição 

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

 

2.12.7. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 
em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

 

Critério de medição 

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

 

2.12.8. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 
em peças de madeira 2” x 2”.  

Material:  

- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 

-  Prego 1 1/2”  

- Ripão em madeira 2” x 2” 

Critério de medição 

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

 

2.12.9. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
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METÁLICO E PLÁSTICO 

Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 
estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   

Material:  

- Perfil tipo “U” 

- Prego 1 1/2” 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 

2.12.10. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 
respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 

Critério de medição 

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

 

2.12.11. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 

Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 
em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  

Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 
e cortes dos tubos, barras e chapas. 

 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 
poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.12.12. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 
seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

 

2.12.13. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 
todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  

Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 
piso, deverão ser instaladas antes do contrapiso. A argamassa do contrapiso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

 

Critério de medição 

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

 

2.12.14. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

Placa cerâmica tipo grês de dimensões 35x35 cm; Argamassa colante 
industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 
indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 
rejuntamento de placas cerâmicas. 

EXECUÇÃO:  

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 
de argamassa utilizada;  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 

formando sulcos;  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de medição 

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

 

2.13. RECUPERAÇÃO DO POÇO EXISTENTE 
 

2.13.1. RECUPERAÇÃO DO POÇO EXISTENTE - RETIRADA DE 
BARRILETE BOMBA, LIMPEZA DO POÇO COM COMPRESSOR, 
ESTUDO DOS DADOS DO POÇO (Q, Ne, Nd), PARA CONFECÇÃO DE 
PERFIL, REINSTALAÇÃO DO BARRILETE E BOMBA. - COTAÇÃO DO 
SERVIÇO EM ANEXO 

São muitas causas que podem levar um poço artesiano produtivo a entrar em 
situação de risco. Uma grande parte de poços parte de poços passa a apresentar vazão 
nula ou muito reduzida após longo período de produção regular. Condenados, estes poços 
são muitas vezes abandonados, danificados ou tamponados. Mas muitos deles podem ser 
recuperados. 

 Causas mais frequentes: 

 Falta de limpeza e manutenções periódicas – leva ao acúmulo de 

incrustações que podem obstruir total ou parcialmente as zonas produtoras, interrompendo 
o fluxo de água, causando danos ao revestimento e induzindo ao diagnostico, muitas 
vezes precipitado, de poço seco. 

 Ruptura da coluna de revestimento do poço – provoca aberturas que 

permitem a entrada de partículas solidas como areia, pedriscos e até de elementos 
contaminantes. Pode ser causada por corrosão, defeitos construtivos, manutenção 
inadequada ou ações externas. 

 Alteração de características construtivas – resultante de desmoronamento 

ou deslocamentos de rocha, que obstruem as zonas produtoras e podem danificar a 
bomba. 

 Funcionamento prolongado em regime inadequado – que resulta em uma 

produção irregular e desordenada. 

 Queda ou prisão de objetos – (tubos, bombas, cabos, ferramentas) que 

podem impedir o fluxo de água, danificar equipamentos e comprometer o funcionamento 
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do poço. 
 

 O que pode feito: 

 Diagnostico correto – este é o primeiro e mais importante passo: 

identificar o problema, o que muitas vezes requer o uso de recursos e procedimentos 
auxiliares como, por exemplo: analise do histórico das ultimas operações realizadas, 
avaliação da condição hidrogeológica, testes seletivos de vazão e filmagens internas são 
alguns deles. O diagnostico correto permite planejar a operação com maior agilidade e 
menor custo. 

 Aplicação de técnica adequada - cada problema exige a aplicação de 

uma ou mais técnicas, como por exemplo: 
 

 Desobstrução do poço com uso de ar comprimido – é usada quando ocorrem 
desmoronamentos. Dependendo da produtividade e da quantidade de material, é 
necessário o uso de compressor de alta pressão. 

 Uso de revestimentos adicionais – necessário quando há furos ou defeitos no 
revestimento original. 

 Uso de tratamentos químicos severos combinados – para situações em que 
ocorreram contaminações da agua ou incrustações obstrutivas nas zonas produtoras. 

 Resgate ou pescaria de peças aprisionadas  ou caídas -  quando ocorreu 
queda acidental de objetos ou prisão de ferramentas ou equipamentos. 

 Aprofundamento – quando o poço reduz a sua vazão e há perspectiva de se 
encontrar novas fraturas produtoras. 

 Recuperação do diâmetro útil – quando ocorrem deformações na coluna de 
revestimento ou deslocamento de fragmentos de rocha que reduzem o diâmetro original do 
poço, impedindo a passagem da bomba. 

 Alteração do regime de funcionamento -  para adequar o uso às condições 
hidrogeológicas da reserva de água subterrânea. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro unidade (un) de serviço recuperado. 

 

5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
5.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

5.1.7. ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, 
CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS 

5.1.7.1. MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E 
ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIAMETROS DE 50 A 
250MM 

Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
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ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 

Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 
deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 

 

5.1.7.2. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F°F° DÚCTIL OU AÇO 
CARBONO, PARA DN ATE 300MM 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
dúctil ou aço carbono.  

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 

 

5.1.7.3. MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E 
CONEXÕES DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
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observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 
Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de serviço 
executado. 

 

5.1.10. CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDRÔMETRO / 
REGISTRO DE MANOBRA PARA S.A.A.'s 

5.1.10.1. CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABECOTE EM ALVEN. DE 
TIJOLO MACICO P/LINHA C/DN<=50mm, S/ FORNEC. MAT. 
HIDRAULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 

As caixas de para registro de manobra deverão ser instaladas nas quantidades e 
locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações das 
generalidades estabelecidas pelo engenheiro responsável pela obra. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas para registro de manobra de 
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e 
Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

5.1.11. OUTROS SERVIÇOS 
5.1.11.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", 

COM REQUADRO 

Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 
em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  

Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 
e cortes dos tubos, barras e chapas. 

 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 
poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

 

5.1.12. INSTALAÇOES MECANICAS 
5.1.12.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 

EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV 

Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 
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elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade. 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 

2 – Instalação;  

3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 

4– Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 
recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 

4.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 
4.1.1. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) 
4.1.1.1. TFL10 FoFo DN   80 X 3,15 63,600 kg 
4.1.1.2. TFL10 FoFo DN   80 X 3,00 49,700 kg 
4.1.2. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/  01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) 
4.1.2.1. TFP10 FoFo DN   80 X 1,00 17,900 kg 
4.1.2.2. TFP10 FoFo DN   80 X 0,80 17,900 kg 
4.1.2.3. TFP10 FoFo DN   80 X 0,15 10,950 kg 
4.1.2.4. TFP10 FoFo DN  100 X 2,00 38,900 kg 

 
Os Tubos de fofo são feitos para transportar a água fria com qualidade e 

segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos 
de instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
 

4.1.3. CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 
4.1.3.1. CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg 
4.1.3.2. CP90FF10 FoFo DN 80 14,100 kg 
4.1.3.3. C90 JGS FoFo DN 80 10,200 kg 

As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 
ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.1.4. EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 
10 

4.1.4.1. EPFAV10 FoFo DN 80 17,000 kg 
4.1.4.2. EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg 

Este item é muito utilizado em instalações industriais, em tubulações de recalque, 
em captações e tomado d’água, em barriletes e outros equipamento relacionados à 
captação de água. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.5. CRIVO EM CHAPA DE ACO C/ FLANGES DE FoFo DUCTIL PN 10 
4.1.5.1. CRI10 ACO / FoFo DN   75 4,000 kg 

Os crivos são peças comumente instaladas  nas partes inferiores das tubulações  
verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna d’água, quando 
houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.6. JUNTA GIBAULT E TIRANTES 
4.1.6.1. JGI DN 80 7,000 kg 

A junta gibault são peças utilizadas em reparos nas redes, por encamisamento, e 
em uniões de trechos de tubulações com matérias de diferentes origens. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.1.7. ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FoFo DÚCTIL JUNTA 
ELASTICA 

4.1.7.1. AD PVC PBA X FoFo JE DN 75 

É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 
trechos de uma mesma rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
 

4.1.8. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE ACO CARBONO 
4.1.8.1. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 300mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.2. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 400mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.3. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1200mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.4. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1800mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.5. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 2000mm FERRO 

GALVANIZADO 
Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados 
para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.6. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 

As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 
ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.7. COTOVELO FoMa BSP DN 3' 1,643 kg 

O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 
potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industrial e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.1.8.8. TE FoMa BSP DN 3' 2,075 kg 
4.1.8.9. TE RD FoMa BSP DN 3' X 2' 1,650 kg 

É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 
trechos de uma mesma rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.10. L FoMa BSP DN 3' 1,060 kg 
4.1.8.11. L RD FoMa BSP DN 3' X 1 1/2'' 0,826 kg 
4.1.8.12. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 1' 0,258 kg 
4.1.8.13. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 3/4' 0,256 kg 

As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 
água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.1.8.14. B RD FoMa BSP DN 2 1/2' X 2' 0,485 kg 
4.1.8.15. NP DP FoMa BSP DN 3/4' 0,103 kg 
4.1.8.16. NP DP FoMa BSP DN 1' 0,175 kg 
4.1.8.17. NP DP FoMa BSP DN 1 1/2' 0,287 kg 
4.1.8.18. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg 
4.1.8.19. NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

As peças B RD foma e NP DP Foma são utilizados em sistemas de adução e 
distribuição de água potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras 
residências, industrial e em instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.1.8.20. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 2 1/2' 1,336 kg 
4.1.8.21. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 3' 2,038 kg 

As flanges são matérias que se interpõe em uma arruela especial, que é 
comprimida pelo aperto dos parafusos com porcas, o que garante a sua estanqueidade. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.22. UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE FoMa NPT CL. 300 DN 3' 4,534 kg 
A união com assento é uma peça fabricada em ferro maleável e possui padrão de 

rosca BSP, de acordo com a norma NBR 6943.  Seu uso é ideal para redes hidráulicas de 
combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.1.9. REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 
4.1.9.1. RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg 
4.1.10. REGISTROS DE GAVETA (PASSAGEM) CLASSE 125, CORPO EM 

BRONZE FUNDIDO ASTM B-584 C844, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, HASTE NAO ASCENDENTE, ABNT NBR 8465. PRESSAO DE 
SERVICO: VAPOR 125 LB/POL2 

4.1.10.1. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
4.1.10.2. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 3"" 

O registro de gaveta também conhecido como registro geral, é aquele que fica na 
parede e pode ser mexido para “fechar a água”, caso haja algum vazamento ou precise 
realizar algum conserto ou manutenção. O papel do registro é controlar o fluxo de água 
que vai da caixa d’água para toda casa/estabelecimento e é por conta disso essa peça fica 
instalada na tubulação vertical, que é responsável por levar a água para dentro do 
empreendimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.11. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16 
4.1.11.1. VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg 

As peças deste item são responsáveis por expelir o ara deslocado pela agua 
durante o enchimento, além de admitir ar durante o esvaziamento da linha e expelir 
continuamente o ara acumulado durante a operação da rede. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
4.1.12. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 

ROSCAS 
4.1.12.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 3' 

4,200 kg 
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A válvula de retenção é u tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em 
uma direção, porem, fecha-se automaticamente para evitar fluxo na direção oposta (contra 
fluxo). As válvulas de retenção são utilizadas em uma ampla variedade de locais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.13. PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.13.1. PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.2. PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.3. PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 mm) 0,175 kg 

Estes parafusos têm como principal função dar força a união de elementos, 
garantindo assim a tais elementos, sua perfeita trabalhabilidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.14. ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.14.1. ABF10 P/ DN  100 0,040 kg 
4.1.14.2. ABF10 P/ DN   80 0,030 kg 
4.1.14.3. ABF10 P/ DN   50 0,020 kg 

Estes itens são responsáveis por proporcionar a vedação segura, pratica e 
econômica às tubulações que possuem fluidos em processo. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 
 

4.1.15. EQUIPAMENTOS NAO CODIFICADOS 
4.1.15.1. BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, 

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO 
ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 

A bomba centrifuga são uma subclasse de tubormáquinas de absorção. São 
utilizadas para o transporte de fluidos por meio da conversão de energia cinética de 
rotação para a energia hidrodinâmica do fluxo de fluído. A energia rotacional normalmente 
vem de um motor elétrico. Os usos mais comuns incluem a sucção de água, esgoto e 
petróleo.  

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4.2. MATERIAIS ELÉTRICOS 
4.2.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 
4.2.1.1. CAIXA PVC 4X2" 
4.2.1.2. CX. DE PASS. DE EMBUTIR EM PVC, QUADRADA, 4"X4" 

As caixas acima têm como principal finalidade realizar a união de fios e cabos 
elétricos, ou de fazer o ligamento de fios interruptores ou tomadas. Essas caixas também 
organizam a distribuição de fios e cabos quando há necessidade de mudar o seu 
direcionamento. Por meio delas, pode-se realizar a instalação de uma fiação ou ate mesmo 
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subdividir uma instalação em partes de segundo grau, o que facilita a manutenção e o 
reparo desses fios quando houver necessidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.1.3. LUVA PVC ROSCA 1" 
4.2.1.4. LUVA PVC ROSCA 1.1/2" 
4.2.1.5. LUVA PVC ROSCA 3/4" 

As luvas de PVC  são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 
potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.2.2. CABO UNIPOLAR (COBRE) - ISOL.PVC - ENCH.PVC - 0,6/1KV 
(REF. PIRELLI SINTENAX ECONAX) 

4.2.2.1. 16 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.2. 16 MM² - BRANCO 
4.2.2.3. 16 MM² - PRETO 
4.2.2.4. 16 MM² - VERDE 
4.2.2.5. 16 MM² - VERMELHO 
4.2.2.6. 2.5 MM² - AMARELO 
4.2.2.7. 2.5 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.8. 2.5 MM² - VERMELHO 
4.2.2.9. 4 MM² - BRANCO 
4.2.2.10. 4 MM² - PRETO 
4.2.2.11. 4 MM² - VERDE 
4.2.2.12. 4 MM² - VERMELHO 

Estes cabos são constituídos por dois ou mais condutores isolados e dotado no 
mínimo de cobertura. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 
 

4.2.3. DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 
4.2.3.1. INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10ª 

No caso deste tipo de interruptor entra fio fase e sai um retorno, isto é, quando 
acionado acenderá todas as lâmpadas que estiverem ligadas à este fio de retorno. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.2.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
4.2.4.1. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 25 A 
4.2.4.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 63 A 

Este tipo de disjuntor é indicado para circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.2.4.3. DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10 A 

Como o próprio nome já diz, este é um disjuntor indicado para circuitos com 
apenas uma fase, como os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase 
de 127 ou 220 v. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
  

4.2.5. ELETRODUTO PVC ROSCA 
4.2.5.1. ELETRODUTO RÍGIDO 1" 
4.2.5.2. ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2" 
4.2.5.3. ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" 

Os eletrodutos rígidos são a escolha acertada para revestimento e condução de 
cabos elétricos. Altamente resistente, ele protege as fiações de cobre contra a umidade, 
corrosões e agentes externos que possam prejudicar a instalação elétrica. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

4.2.6. LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 
4.2.6.1. LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 150 W 
4.2.7. LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO 
4.2.7.1. VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 150 W 

É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 
gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  

A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
4.2.8. MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO 
4.2.8.1. CX. DE INSPECAO SUSPENSA, P/ SPDA, EM FoFo, P/ 

ELETRODUTO d =1 1/2" 

As caixas de inspeção são elementos de um sistema coletor de esgoto sanitário 
que possuem a função de descontinuar as tubulações, facilitando operações de limpeza e 
desobstrução. Elas são aplicadas em determinados trechos do coletor, sendo sempre 
externas à edificação. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
4.2.9. QUADRO DISTRIB. EM AÇO – EMBUTIR 
4.2.9.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANNIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN,100ª 

É um componente agregado ao sistema de fornecimento de energia elétrica que 
tem como a função dividir a alimentação elétrica em circuitos subsidiários. Em outas 
palavras, o quadro de distribuição é o responsável por coletar a energia na entrada de uma 
indústria ou residência e subdividir esta energia em subcircuitos. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peças (pç) de serviço executado. 
 

5. SISTEMA DE TRATAMENTO (COTAÇÃO PARA A ETA COMPLETA) 
5.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA - ETA, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA 
EMITIDOS PARA TAL FIM A SEREM INSTALADAS PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES DE CRISTO REI/ SÃO MIGUEL DE GUAMÁ 
– PA 
Estação de tratamento de água ou também abreviado como ETA é um local em 

que realiza a purificação da água captada de alguma fonte para torná-la própria para o 
consumo e assim utilizá-la para abastecer uma determinada população. A captação da 
água bruta é feita em rios ou represas que possam suprir a demanda por água da 
população e das indústrias abastecidas levando em conta o ritmo de crescimento. Antes 
que vá para o sistema de distribuição de água através de adutoras, passa por um processo 
de tratamento com várias etapas. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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GENERALIDADES 

 

A presente especificação técnica têm por objetivo estabelecer as condições que 
nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do 
contrato: CT 250618.001/2018 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 
Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projeto Básico 
anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 
parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 
São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 
- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 
- Alvará de construção de Obra; 
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
 
Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 
no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 
pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 
vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 
canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 
serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço 
uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 
progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 
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segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 
obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 
É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 
mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 
segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia da 
construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 
NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 
obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 
- Equipamentos para Proteção Auditiva 
- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 
A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 

Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 
serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 
Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 
desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 
A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 
significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 
comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 
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 Especificações de materiais e serviços 
O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 

rigorosamente ao constante nos documentos: 
- Normas da ABNT; 
- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 
- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 
- Estas especificações e desenhos do projeto. 
Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 
A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 
A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

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

registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e 
demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 
bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 
toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 
força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 
instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de 
baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de 
Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para 
operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em 
local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido 
pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 
O prazo para execução dos serviços em é de 360 (trezentos e sessenta) dias 

corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 
execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 
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materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente 
de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 
FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-
financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 
período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer 
modificação. 
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1. CANTEIRO  
1.1. ESTRUTURA DE CANTEIRO 

1.1.1. BARACÃO 
1.1.1.1. LOCAÇÃO MANUAL DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

1.1.1.2. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 

As operações de capina e limpeza serão executadas mediante a utilização de 
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O 
equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos 
previstos para a execução dos serviços e obras.  

A capina e limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos 
de árvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remoção de toda vegetação, 
qualquer que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza compreendem 
as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos 
e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  

Os materiais provenientes da capina e limpeza será queimado, removido ou 
estocado. 

Critério de medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de limpeza executada. 
 

1.1.1.5. CERCA COM 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", COM 
ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COM PONTA INCLINADA 
E DIMENSÕES DE 0,10 X 0,10 X 3.00M (DP-IC1804-02) 

 
A cerca de arame farpado deve ser instalada, por meio de locação topográfica. 

Para a implantação da cerca, deve ser executada a limpeza numa faixa de 2 m de largura, 
para possibilitar a execução e a manutenção, tendo o alinhamento da cerca como eixo. 

As cavas devem ser executadas de acordo com as dimensões definidas no projeto. 
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As estacas de concreto pré-moldadas com ponta inclinada devem ser posicionados, 
alinhados e aprumados e, os reaterros de suas fundações devem ser compactados, de 
modo a não sofrerem deslocamentos. 

 Quanto a fixação do arame farpado, deve-se assegurar que estes estejam bem 
esticados e travados. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de cerca executada. 
 

1.1.1.6. PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, 
INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m 
(DP1805-02/03) 

 
Na fabricação de grades de ferro ou aço serão empregados perfis singelos, do tipo 

barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados 
perfilados, dobrados a frio, com espessura mínima de 2mm. 

O gradil para confecção de Portões, serão executados com perfil singelo quadrado 
de ¾” x ¾”, para a moldura de contorno e de ¾” x ¼” para o fechamento (estrutura 
mínima). Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas 
de emenda bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e 
saliências de solda. As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, 
desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, 
terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. As 
junções terão pontos de amarração nas extremidades e intermediários, espaçados de no 
máximo 10 cm. 

As peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão cromado ou 
niquelado ou de latão amarelo, quando se destinarem à pintura. Os furos para rebites ou 
parafusos com porcas devem exceder em 1 mm o diâmetro, ser escariados e as asperezas 
limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina 
de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção). Os perfilados terão confecção 
esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e medidas rigorosamente iguais. Eles 
deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de 
verificação. 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos 
obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

 
A superfície:  
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- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.9. PASSEIO - ACABAMENTO EM CIMENTADO ALISADO COM JUNTA 

DE MADEIRA SOBRE LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL 
 
A execução de passeios de concreto moldados “in loco” ou piso de concreto com 

concreto moldado “in loco”, usinado, com acabamento convencional com espessura 
determinada em projeto, conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO. 

 As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in 
loco são as seguintes: 

 Montagem das fôrmas e a colocação da armadura e lona plástica sobre o 
subleito compactado e base de material granular; 

 Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de 
tração;  

 Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto;  

 Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação. 
 

Critério de medição 

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

1.1.1.10. ESCRITORIO DA CONTRATADA (APOIO) 
 
Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a 

alojamentos e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem às características 
de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação e iluminação, conforme 
previsto em normas vigentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.11. PLACA DE IDENTIFICACAO (1.50X3,00) M2 

 
A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega. Deverá 

ser em chapa de aço galvanizado. 
A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 

profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável técnico, 
Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para 
contato. 

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, Junho 2016, disponível 
no site http:// http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-
marca-do-governo-federal-obras.pdf, tem por objetivo, orientar a padronização de placas e 
adesivos indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus órgãos 
e entidades. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 
demais orientações contidas neste manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas 
planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações 
deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 
Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-
se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão 
ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 
voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas 
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 
das cores, durante todo o período de execução das obras. As placas deverão ser 
apresentadas, conforme exemplo abaixo:  

Critério de medição 
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O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 
quantidade estar expressa em m², somente será pago quando executada e instalada a 
unidade inteira com a metragem quadrada definida em orçamento.  

 
 

1.1.1.12. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA 

 
A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da 

obra. 
Este serviço consiste no conjunto de operações destinadas à remoção das 

obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação do pavimento, elas 
se caracterizam pela simples raspagem e nivelamento do terreno, sendo executado com o 
auxílio da motoniveladora. 

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

1.1.1.13. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA 

 
O espalhamento será feito através de uma moto-niveladora após a colocação do 

material laterítico, cujo material será colocado e enleirado conforme orientação do chefe de 
campo e apontadores. Este espalhamento será executado no greide estabelecido 
topograficamente. 

 
Critério de medição 

A medição será em m³ (metro cúbico) de serviço executado. 
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1.1.1.14. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 
 
O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) 

numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma 
camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil.  

O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação dos rolos de 
grama. Estes rolos devem ser perfeitamente justapostos, socados e recobertos com terra 
de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² de grama 
por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio. 

Critério de medição 

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

1.1.1.15. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.16. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

 
1.1.1.17. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 

CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
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As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.18. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 
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As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

1.1.1.19. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
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de camalhão. 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.20. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 
e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.1.1.21. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 
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Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

1.1.1.22. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.23. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

1.1.1.24. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
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EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 

cobrindo toda a superfície. 
-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
2.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 

 
2.1.2. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - BASE DO POÇO 

 
A locação será executada de forma manual. 
O construtor procederá à marcação, obedecendo aos projetos, com base em 

pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira 
responsabilidade. 

Procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 
local. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será 
objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará 
comunicação à fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar 
oportunas. 

O Construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível – 
RN – e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação a qualquer tempo e 
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oportunidade. 
Critério de medição 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.1.3. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

2.1.4. BASE DE CONCRETO FCK=15.00 MPA INCLUCIVE FORMA 
 
A base para instalação deverá ser executado em concreto armado (fck = 15 MPA), 

com dimensões conforme projeto. É de responsabilidade da Contratada a inclusão das 
formas para execução da Base. 

Critério de medição 

O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
 

2.1.5. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Para o aterro serão utilizado o solo proveniente da escavação, destaca-se que este 

deve está livre de entulho de obra, pedras, plásticos, material orgânico e etc. A Contratada 
é responsável pelo lançamento, espalhamento, compactação com placa vibratória, soquete 
pneumático ou soquete manual. 

Critério de medição 
O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
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2.1.6. PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS 
HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS PARA LOCAÇÃO DE 
MANANCIAL - TIPO METASSEDIMENTO 150M 

 
Condicionantes e parâmetros: 
As normas NBR - 12212- Projeto de poço para captação de água subterrânea e 

NBR-12244-Construção de poço para captação de água subterrânea, estabelecem 
critérios a serem adotados no projeto e construção de poço para captação de água 
subterrânea (denominado nesta especificação de poço tubular). A seguir são relacionados 
os principais condicionantes e parâmetros a serem adotados e cumpridos, segundo as 
referidas normas: 

• O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob a 
responsabilidade técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado 
no CREA, em conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa º 59, de 09 de maio de 
1997, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

• A empresa deverá fornecer proposta técnico-financeira acompanhada de 
cronograma físico de execução para todas as fases da obra, tais como:  

- Transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e 
materiais;  

- Perfuração e perfilagem geofísica;  
- Colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro;  
- Limpeza e desenvolvimento;  
- Teste de produção. 
- Análise físico-química e bacteriológica Nenhuma dessas fases poderá ser 

efetivada sem a presença ou o conhecimento prévio da fiscalização.  
• No final da execução do poço tubular a empresa habilitada deverá apresentar 

o Relatório Técnico Conclusivo, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida 
pela fiscalização. 

Proteção Ambiental 

É imperativo que a empresa especializada pela construção do poço tubular, adote 
as providencias cabíveis a fim de evitar contaminação ou danos ao meio ambiente em 
função de líquidos contaminados ou com características indesejáveis, tanto na superfície 
do terreno como nas camadas sub-superficiais atravessadas pela perfuração. 

 Prevenção de acidentes e segurança 
 A empresa responsável pela obra deverá cumprir a Legislação Nacional que rege 

a Segurança e Higiene do Trabalho, além de obedecer às normas de segurança de cada 
serviço, objetivando a plena proteção contra riscos de acidentes com funcionários e com 
terceiros. 

Materiais 

A NBR – 13.604 estabelece critérios para a utilização de tubos e filtros no 
revestimento de poços tubular: Serão utilizados tubos e filtros Geomecânicos Standard DN 
– 6”. A abertura das ranhuras do filtro será definida através das curvas granulométricas das 
amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto 0,50mm. O 
material do pré-filtro será constituído de cascalho quartzoso, com granulométrica entre 
2,38 e 1,19mm. 

Perfuração 
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O poço será perfurado em toda sua extensão através do método rotativo, com 
circulação direta do fluido de perfuração, utilizando-se brocas tricones com dentes de aço 
ou tungstênio. 

A perfuração deverá ser efetuada nos diâmetros e profundidades estabelecidas no 
projeto de poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente profundidade só 
poderá ser efetivada mediante autorização da Fiscalização. A perfuração poderá ser 
inicialmente executada através de um furo piloto com posterior alargamento para o 
diâmetro do projeto. 

Profundidade 
 A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (150m). 

Esta profundidade só poderá ser alterada com previa autorização da fiscalização.  
a) - Fluido de perfuração: O fluido deverá influenciar a performance, limpeza, 

estabilidade e produtividade na perfuração do poço. Salvo em condições especiais a lama 
deverá ser mantida dentro dos seguintes parâmetros:  

• Densidade: entre 1,04 e 1,14g/cm³;  
• Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos;  
• Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume; Filtrado: abaixo de 15cm³  
• PH: entre 7 e 9,5.  
b) - Registro diário: As seguintes informações deverão estar registradas 

diariamente no canteiro de obra:  
• Diâmetro da perfuração;  
• Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;  
• Litologia atravessada e avanço de perfuração;  
• Brocas utilizadas;  
• Material do fluido utilizado e registro de peso, viscosidade, filtrado, pH e teor 

de areia.  
c) – Amostragem: Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta 

de escoamento da lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 m. As amostras deverão ser 
secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas 
numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.  

d) – Perfil litológico: Visando uma melhor avaliação das condições de captação, 

o poço poderá ser perfilado em sua extensão, utilizando-se os seguintes métodos 
geofísicos:  

- Caliper log - Raio gama  
- Potencial espontâneo  
- Resistividade  
– Sônico 
e) - Instalação de revestimento: Ao longo do revestimento deverão ser acoplados 

guias centralizadores espaçados de 8 em 8 m, com diâmetro externo inferior em 2” do 
diâmetro de perfuração. A instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a 
evitar deformações ou rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a 
instalação do conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do 
revestimento com peça apropriada.  

f) - Instalação de pré-filtro: A colocação de pré-filtro deverá ser feita 
paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico continuo entre a parede do furo e o 
revestimento. O pré filtro será instalado por gravidade, com o fluido preparado 
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adequadamente e o fluido circulando em velocidade baixa até que o pré-filtro atinja a 
profundidade de 12 m. O adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado durante o 
desenvolvimento do poço.  

g) - Vedação de aquífero: O processo de cimentação de qualquer espaço anelar 

deverá ser feito de forma continua e numa única operação. O material na cimentação em 
situações normais deverá ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser 
efetuado no poço durante as 48 h que se seguirem à cimentação.  

h) - Proteção sanitária: Deverá ser introduzida no espaço anelar, duas colunas de 

tubo PVC DN 50, diametralmente opostos, completando o pré-filtro até 10m de 
profundidade, e preencher o espaço restante com argamassa de cimento-areia, traço 1:3. 
Deverá ser constituída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento. Essa 
laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de 0,15m e 
área não inferior a 1 m². O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima da laje.  

i) - Limpeza e desenvolvimento: A limpeza do poço dar-se-á com a utilização do 

sistema de air lift. No desenvolvimento do poço poderá ser aplicados o processo de 
pisoteamento, e ar comprimido. No processo de pisoteamento, o embolo deverá ter 
diâmetro inferior em 1” do diâmetro do poço. No processo de ar comprimido o método a ser 
empregado é o de poço aberto.  

j) - Teste de produção: Na instalação do conjunto moto-bomba no poço, deverá 

ser colocada uma tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua 
extremidade inferior acima de 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser 
empregados dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e 
precisão: para vazões de até 40 m³/h, deverão ser empregados recipientes de volume 
aferido de 200 a 220 l, indeformados e em bom estado de conservação; vazões acima de 
40m³/h deverão ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como: 
vertedor orifício calibrado, tubo venturi ou outros. 

A tubulação de descarga da água extraída deverá ser dotada de válvula de 
regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em 
diversos regimes de bombeamento. O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma 
distância de 25,00 metros a jusante do poço. Antes de dar início ao bombeamento, o 
operador deverá certificar-se da posição do nível da água original, efetuando, pelo menos, 
três medidas de nível, a cada meia hora. As medidas de nível d’água no poço durante o 
bombeamento deverão ser efetuadas na seguinte frequência de tempo, a partir do início do 
teste.  

• 0 a 10:1min  
• 10 a 20:2min  
• 20 a 60:5min  
• 60 a 100:10min  
• 100 a 180:20min  
• 180 a 300:30 min  
• 300 em diante:100 min O teste de produção deverá ser efetuado em quatro 

etapas de mesma duração, com vazões progressivas, em regime continuo de 
bombeamento, mantendo-se a vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa 
para outra deverá ser feita de forma instantânea, sem interrupção do bombeamento. O 
plano de vazão de teste deverá ser efetuado em correspondência com as de nível d’água. 
Não poderá haver variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.  
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k) - Desinfecção do poço: A desinfecção final deverá ser feita mediante a 
aplicação de uma solução clorada em quantidade tal que se consiga uma concentração no 
poço de 50mg/l de cloro livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, 
deverá ser aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço. Deve-se introduzir 
parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante da solução deverá ser 
colocado pela boca do poço de modo a desinfetar o revestimento acima do nível d’água. A 
solução deverá permanecer no poço por um período não inferior a duas horas. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de serviço executado. 
 

2.1.7. CARGA E DESCARGA DE SOLO 
 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

2.1.8. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Este serviço consiste na deposição ordenada, em local previamente definido e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de materiais provenientes da escavação de solo mole, 
materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias considerados inadequados, ou materiais em excesso 
que não forem integrados aos aterros, aterros para alargamento de plataforma, suavização 
de taludes ou na execução de bermas de equilíbrio.  

Estes materiais deverão ser espalhados convenientemente e compactados com o 
tráfego dos equipamentos em utilização, de modo que a forma e a altura de depósitos em 
tais áreas se adaptem ao terreno adjacente, inclusive com taludes adequados, de acordo 
com instruções da FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATADO tomará as devidas providências para que haja drenagem 
apropriada e proteção de taludes. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por volume (m³), conforme indicado no 
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orçamento. 
 

2.1.9. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição  

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
2.2. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10 m) 

2.2.4. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DO POÇO 
 
A locação da casa do poço deverá ser realizada somente por profissional 

habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada 
em todas as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no 
projeto, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas 
que compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para 
resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.2.5. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.2.6. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.2.7. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

 
EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 

uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
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começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 
- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 

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

2.2.8. AÇO CA-50 
 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

2.2.9. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
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mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.2.10. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.3. EDIFICAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10) 
2.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
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• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.3.3. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

2.3.4. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
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• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

2.3.5. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
 
A superfície:  
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 

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

2.3.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
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recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.3.9. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

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

2.3.10. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
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mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 
 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 

das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

Critério de medição 

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

2.3.11. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.12. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  
- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado.  
 

2.3.13. MURETA PARA QUADRO DE MEDICAO 1.00X1.75M (DE_DP0605) 
EXECUÇÃO: 

 
- Definir o local, baseado na aposição da rede elétrica; 
- Cavar o buraco e instalar o poste nas segundo definido em projeto; 
- Preencher o buraco com concreto após a implantação do poste; 
- Embutir a caixa de medição no muro, com massa de cimento; 
- Fixar as armações secundarias com parafusos para ancoragem dos ramais de 

ligação e saída;  
- Conectar os condutores fase no disjuntor. Para posterior interligação com os 

mediadores em ambas as caixas; 
- Interligar os condutores fase do ramal de saída ao disjuntor 
- Identificar as fases e neutro; 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.14. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
 
Critério de medição 

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

2.3.15. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

2.4. CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 
2.4.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 

SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTÊNCIA 
MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV. 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4–Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 
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recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.4.2. MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 

ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.4.3. FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO 
HIDRAULICA DA CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA POTENCIA 
ATE 5 CV 

 
A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de fornecimento, partida 

do equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o 
fim que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse item. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por galão (Gl) de serviço executado. 
 

2.4.4. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN ATE 300mm. 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
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dúctil ou aço carbono.  
Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

2.4.5. MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO 

 
O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 

material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 
serviço executado. 

 
 

2.11. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.11.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DE QUÍMICA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.11.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 
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Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.3. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.11.4. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 
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- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.5. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.11.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 
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Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.12. EDIFICAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.12.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 
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• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.12.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

2.12.3. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
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• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 
 

2.12.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
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- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2.12.6. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

 
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
Critério de medição 

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

2.12.7. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

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

2.12.8. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
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- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 

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

2.12.9. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  

- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

2.12.10. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.11. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

Critério de medição 

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

2.12.12. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

2.12.13. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

2.12.14. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

 
Placa cerâmica tipo grês de dimensões 35x35 cm; Argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 
indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 
rejuntamento de placas cerâmicas. 

EXECUÇÃO:  

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 
de argamassa utilizada;  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
formando sulcos;  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido. 

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

3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
3.1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, CLASSE 12, DN 50 / DN 75 

3.1.1. LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'s  E  
S.E.S.'s 
 

• Operação de limpeza manual ou mecanizada de ruas; 
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• Juntamento, remoção do expurgo da área de trabalho;  
• Carga para o local de espera; 
•  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentosutilizados; 
• Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de 

ferramentas e materiais;  
• Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 

serviços objeto desta Especificação. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA , INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA 
OUTRO LOCAL DA OBRA 
 

 Fornecimento, transporte, instalação de placa de sinalização, conforme 
padrão ou a critério da FISCALIZAÇÃO;  

  Manutenção da placa durante a execução das obras;  

 Remoção e movimentação da placa para outros local da obra; 

  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 
conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;  

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais 
(combustíveis, peças, etc.);  

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 
serviços objeto desta Especificação.  

Critério de medição 

O critério de medição será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.3. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 
5MM 

 
A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir 

possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou 
proteção da obra, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. 

Este item compreende o fornecimento de mão de obra e materiais para colocação, 
manutenção e remoção da tela. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

3.1.4. PASSADIÇO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO 
P/PEDESTRES 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de pedestres, 

deverão ser executados passadiços (pontes) provisórios em pranchões de madeira bruta 
de lei com corrimão. 
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A CONTRATADA deverá dimensionar os passadiços de travessia e suas 
adequadas instalações, de modo a atender os parâmetros mínimos propostos e suportar 
com segurança todas as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

As peças componentes de passadiços deverão ser de boa qualidade e dispostas 
de forma travada para evitar o surgimento de vãos livres. 

Os passadiços deverão possuir guarda-corpo rígido com altura de 0,90m (noventa 
centímetros) a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e rodapé de 0,20m (vinte centímetros) 
de altura mínima, sendo o piso de pranchões de madeira bem nivelado, sem juntas 
apreciáveis ou ressaltos que possam causar acidentes aos usuários. 

Os passadiços deverão ser varridos diariamente de modo a evitar o acúmulo de 
terra ou lama, que os tornem escorregadios. 

Critério de medição 

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

3.1.5. CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS 
VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P AREA CHAPA EM CADA 
APLICAÇÃO 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de veículos sobre 

escavações, deverão ser executados passadiços provisórios em chapas de aço carbono 
3/8 os quais deverão ser devidamente travadas e fixadas ao solo de forma a garantir uma 
travessia segura. 

A CONTRATADA deverá dimensionar as travessias e suas adequadas instalações, 
de modo a atender os parâmetros mínimos necessários e suportar com segurança todas 
as cargas de trabalho a que estarão sujeitas. 

 
Critério de medição 

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

3.1.6. ESCAV. MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª 
CAT.EXECUTADA C/PROFUND.ATE 1,50m 

 
Toda a escavação deverá ser mecânica no caso de proximidade de interferências 

cadastradas ou detectadas. Serão utilizados utensílios manuais de corte e remoção para a 
borda da vala, quando se julgar necessário. A CONSTRUTORA deverá atentar para 
situações de instabilidade dos taludes e solicitar a FISCALIZAÇÃO autorização para 
execução de escoramentos. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do 
terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

Antes de iniciar a escavação, a CONSTRUTORA fará a pesquisa de interferência 
do local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que 
estejam na zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O greide 
da linha deverá ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento mínimo admitido 
acima da geratriz superior dos tubos em áreas urbanizadas será de 0,80 m. 

A largura das escavações será D + 0,40 m, sendo a largura mínima 0,50 m. 
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A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao assentamento 
estiverem depositados no local. 

Se a escavação interferir com galerias, tubulações ou outras instalações 
existentes, a CONSTRUTORA executará o escoramento e sustentação das mesmas. 

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados 
para utilização no aterro, serão, em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior 
aproveitamento, numa distância não inferior à profundidade da vala e, sempre que 
possível, de um único lado, deixando o outro lado livre para trânsito e manobras. 

No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão 
distribuídos em montes separados. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço. 
 

3.1.7. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Qualquer tipo de escavação poderá ser executada manual ou mecanicamente, 

mediante aprovação pelo engenheiro responsável do método, proposto pela contratada. Se 
autorizada a escavação mecânica, todos os danos causados à propriedade, bem como 
levantamento e reposição de pavimentos além das larguras especificadas, serão da 
responsabilidade da contratada. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser 
adequados aos tipos e profundidades de escavação. Na falta destes, a fiscalização poderá 
permitir o uso de outro tipo de equipamento.  

Esta liberalidade não justificará atrasos no cronograma da obra. Além disso, no 
caso de escavação de vala, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se 
atingir a profundidade desejada, oriunda de utilização de equipamento inadequado, não 
será remunerada. Desta forma, os serviços serão considerados como se fossem 
executados de maneira normal e de acordo com as larguras especificadas. 

As valas deverão ser escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitado o 
alinhamento e as cotas indicadas em projetos. Tanto para a distribuição de água como 
para a coleta de esgotos, as valas abertas com dimensões inferiores às definidas serão 
medidas pelas dimensões reais executadas. No caso de excesso nas dimensões definidas, 
estas somente serão medidas, se justificadas pela contratada e aprovadas formalmente 
pela fiscalização através de registro no BDO, recomendando-se a anexação, ao processo 
de medição, de documentos comprobatórios, tais como: laudos, fotos e outros.  

Quanto à extensão máxima de abertura de valas, devem-se considerar as 
condições locais de trabalho, o trânsito, o tempo necessário à progressão contínua das 
obras e a necessidade de serviços preliminares. Qualquer excesso de escavação ou 
depressão do fundo da vala, proveniente de erro na escavação, deverá ser preenchido 
com areia, pó-de-pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela FISCALIZAÇÃO 
e sem ônus para. 

 As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, preferencialmente, 
principalmente nos locais de grande movimento, travessias de ruas e acessos, de modo a 
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garantir condições de segurança ao tráfego de veículos e pedestres. Em casos extremos, 
quando as valas ficarem abertas por mais de um dia, deverão ser feitos passadiços 
provisórios nos acessos de veículos e pedestres. Neste caso, toda a extensão da vala 
deverá ser convenientemente sinalizada e protegida. Todos os serviços de escavação não 
em valas deverão obedecer, rigorosamente, às cotas e perfis previstos no projeto. Nas 
cavas a serem executadas, admitir-se-á um acréscimo de até um metro para cada lado, ou 
no raio, sobre as dimensões projetadas como espaço liberado para área de serviço.  

Em solos turfosos e/ou sem suporte, as escavações deverão ser feitas até que se 
atinjam um solo de boa qualidade. Nestes casos as cotas definidas nos projetos serão 
obtidas através de reaterro com material importado. Caso necessário, serão feitos 
esgotamentos ou drenagens de modo a garantir a estabilidade do solo. 

As valas só poderão ser reaterradas depois que o assentamento da tubulação for 
aprovado pela fiscalização. O recobrimento deverá ser feito alternadamente de ambos os 
lados do tubo, evitando-se o deslocamento do mesmo e danos nas juntas. O material a ser 
utilizado no reaterro, até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, não deverá conter 
pedras, detritos vegetais ou outros materiais que possam afetar os tubos quando sobre 
eles for lançado, bem como deverá ser de textura homogênea.  

Quando o material escavado for inconveniente ao reaterro, a critério da 
fiscalização, deverá ser substituído por material de boa qualidade. No caso de áreas onde 
houver necessidade de aterros, o solo a ser utilizado deverá vir, preferencialmente, de 
áreas próximas de corte; materiais orgânicos ou contaminados com restos orgânicos 
(raízes, folhas, etc.) ou entulhos de qualquer tipo (resto de demolições, matacões, madeira, 
etc.) não são aceitáveis devido ao baixo suporte, alta compressibilidade, volume, 
deterioração, etc. 

O material de aterro na origem deve ter características previamente estudadas 
visando conhecimento do tipo de solo, quantidade disponível, homogeneidade, 
capeamento a ser descartado, compactação, umidade, suporte, expansibilidade e 
compressibilidade, entre outras. O aterro/reaterro de cavas refere-se à reposição dos 
materiais escavados a mais, para permitir a construção de obras enterradas ou semi-
enterradas, tais como reservatórios, estações de tratamento, fundações, etc. 

No caso de reservatório e estações de tratamento, sempre que possível, o reaterro 
deverá ser executado após o teste das estruturas com enchimento de água até o nível 
máximo de operação. Somente serão permitidos aterros junto a estruturas de concreto 
quando a idade das mesmas for igual ou superior a 28 dias. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
3.1.8. CARGA E DESCARGA DE SOLO 

 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
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nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

3.1.9. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Tendo em vista que as medições correspondem à escavação, carga e transporte 

dos materiais já foram devidamente focalizadas quando da abordagem da execução dos 
cortes e dos empréstimos, a medição dos aterros comporta, estritamente, a quantificação 
da compactação, a qual envolve várias operações a saber: a descarga e o espalhamento 
do material em camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação 
propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.10. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc, deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição 

A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.11. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 

ÁGUA - DN 50 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
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uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado do 
assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os defeituosos sejam 
rejeitados. 

 
 

3.1.12. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 
ÁGUA - DN 75 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.13. EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM, ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO 
MAT. - DMT=20KM 

 
Em locais onde o fundo da vala apresente pedras ou formações rochosas deve-se 

promover uma escavação adicional de 0,15 a 0,20 m, cobrir o fundo da vala com uma 
camada de terra isenta de pedras e entulhos, ou, alternativamente, uma escavação 
adicional de 0,10 m para formar um berço de areia desta espessura. Esta camada de terra 
ou de areia deve ser devidamente compactada;  

Quando o fundo da vala for constituído de material sem condições mínimas de 
suporte para o assentamento da tubulação, deve-se executar o assentamento conforme 
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recomendações de projeto e na inexistência destas recomendações utilizar uma base de 
brita (cascalho) ou concreto. A tubulação sobre tais bases deve ser assentada sobre 
colchão de areia de 0,10 m ou material escolhido de 0,15 a 0,20 m;  

O fundo da vala deve ser uniforme, devendo-se evitar os calos e ressaltos. Para 
tanto, se necessário, deve ser regularizado utilizando-se areia ou outro material adequado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.14. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 

 
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada para o 

transporte de equipamentos, materiais e outros até a localidade da obra. 
Critério de medição 

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.15. BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. 

FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA 
 
Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples ou armado utilizados nas 

redes de distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de mudanças de 
diâmetro, nas instalações de aparelhos, peças especiais e conexões com juntas elásticas, 
nos terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com objetivo de 
absorver os esforços resultantes da pressão exercida pela água nos mesmos. 

Na ancoragem de conexões com juntas elásticas deverão ser utilizados blocos 
convenientemente dimensionados para resistir aos esforços longitudinais ou transversais 
da tubulação que não são absorvidos pela junta. 

As válvulas de bloqueio de fluxo e demais aparelhos deverão ser ancorados no 
sentido do seu peso próprio e dos possíveis esforços longitudinais ou transversais, sendo 
que a tubulação de PVC rígido interligada a estase às peças de ligação deverá trabalhar 
livre desses esforços. 

O dimensionamento desses elementos exige cálculos específicos para a 
determinação das suas características e dimensões, em função do diâmetro da tubulação, 
da pressão exercida pela água, da natureza do material dos tubos e da resistência do solo. 

As localizações dos blocos, bem como sua dimensões e o tipo de concreto serão 
definidos em projeto e /ou pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar o cálculo estrutural dos 
blocos. 

EXECUÇÃO: 

- Em um período não inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo, 
conexão ou aparelho que ficarão em contato com o concreto do bloco, deverão ser 
revestidas com pintura asfáltica seguida de uma camada de areai fina para melhorar a 
aderência. 

- Posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, será feito seu 
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escoramento, visando garantir sua mobilidade quando da execução do bloco. 
- Em seguida, deve ser feita a montagem das formas e da armação de aço 

(quando necessário) do bloco. 
- Por fim, deve ser executada a concretagem do conjunto. 
- Tomando-se o devido cuidado para que as juntas do tubo, conexão ou aparelho 

se mantenham visíveis, possibilitando a verificação da estanqueidade do sistema, quando 
da realização dos ensaios convencionais, e a posterior manutenção da rede. 

- Na desmontagem das formas, deverão ser evitados golpes violentos nos blocos, 
pra que não haja perda de aderência entre o concreto e a peça imobilizada. 

- Concluída a desforma, deverá ser verificado se as juntas do tubo, conexão ou 
parelho estão realmente visíveis e desimpedidas. 

- Ancoragem de registros. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.16. EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1 A/2A/2 C, C/ 
ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,5 M3/H X 1/2"", ASSENT. DE 
CAVALETE E ASSENT. DE CX. CPH (EMBUTIDA EM MURETA), S/ 
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO E PASSEIO E S/ 
FORNEC. DE CX., MAT. HIDRAUL. E HID 

 
A Ligação da execução predial consiste em um conjunto de tubos, peças, 

conexões e equipamentos que interliga a rede pública à instalação predial do usuário. As 
ligações prediais somente serão executadas após serem liberadas pela fiscalização. 

Uma ligação predial é composta de: 
 a) Tomada de água:- Ponto de conexão do ramal com a rede de distribuição de 

água, que será executada com colar de tomada de PP, PVC, FºFº, com ferrule ou ainda 
com "T" associado à luva de correr;  

b) Ramal predial:- Tubulação compreendida entre a tomada de água na rede de 
distribuição e o cavalete ou caixa subterrânea que será executada preferencialmente em 
PEAD, podendo ser feita também com material de PVC;  

c) Cavalete ou caixa subterrânea:- Elementos destinados a receber a instalação do 
medidor de volume consumido, hidrômetro. A utilização de uma ou outra solução é 
decorrente do interesse do cliente ou da melhor disposição do hidrômetro para as leituras 
mensais. Além das partes componentes deve-se observar, na ligação predial, o 
recobrimento mínimo do ramal e a localização do cavalete/caixa em relação às divisas do 
imóvel. 

Os materiais hidráulicos de uma ligação de água podem ser fornecidos pela 
CONTRATADA. Todos os materiais deverão seguir as normas da ABNT e outras exigidas 
pela área de Controle da Qualidade de Materiais. 

As ligações serão sempre executadas na rede de distribuição, a qual deverá estar 
em carga e, no caso de redes novas, somente após a realização dos testes e da 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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3.1.17. ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO, EM LIGAÇÃO PREDIAL 
EXISTENTE NÃO MEDIDA,  COM DN 1/2"", EM CAIXA IMPLANTADA 
EM PAREDE, MURO OU MURETA, SEM FORNECIMENTO DO 
MATERIAL HIDRÁULICO E HIDRÔMETRO 

 
Procedimento a serem executados: 
1) Preparar o muro ou construir uma mureta para instalar a caixa padrão.  
2) Instalar a caixa, na altura e largura definidas em projeto. A mesma deverá ser 

instalada prumada, nivelada, faceando a divisa frontal do imóvel, ou seja, ficar em frente à 
rua, e deve ficar com a base inferior a uma altura mínima de 70 cm e máxima de 100 cm 
em relação ao piso acabado da calçada. 

3) Instalar o tubo camisa de PVC na abertura da base da caixa e embutido na 
alvenaria de acordo com sua necessidade. 

4) Instalar a curva de 90º raio longo de PVC no tubo camisa, seguindo a 
profundidade descrita no esquema de instalação. A curva deve ficar entre 30 e 40 cm 
abaixo do piso acabado da calçada. 

5) É obrigatória a colocação de um registro de latão, no diâmetro definido em 
projeto. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.18. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MURETA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO ARMADO PARA HIDRÔMETRO EM CAVALETE 

 
Este item é largamente utilizado durante a execução da ligação de água tratada 

para imóveis residenciais, comerciais e diversos, quando não houver condições para 
instalação dos padrões nas variáveis: cavalete aéreo ou nicho parede frontal. 

Atualmente as muretas para instalação do hidrômetro, são construídas em 
alvenaria utilizando-se de argamassa para assentamento dos tijolos, reboco e 
chumbamento dos tubos em ferro galvanizado, instalados horizontalmente. Os tubos de 
ferro galvanizado são de entrada para o hidrômetro, interligado na rede de distribuição 
localizada na rua ou no passeio, de saída do hidrômetro para interligação na instalação 
interna do imóvel residencial, empresa, entre outros.  

Para o sistema de drenagem, faz-se um furo no solo, coloca-se uma camada de 10 
cm de brita no fundo (lastro) da caixa. Um caixilho retangular fixado na parte superior das 
paredes em alvenaria da caixa acondiciona uma tampa em chapa antiderrapante, sem 
dobradiças e não articulável. 

EXECUÇÃO: 
-Chumbar a base de concreto maciço ao chão 
- Acoplar o pé, o corpo e o topo da mureta 
- Encaixar a caixa plástica no topo da mureta. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
4.1. FUSTE DE RESERVATORIO ELEVADO DE 20 M3 H=9,00M - RESERVATÓRIO 
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DE FIBRA DE VIDRO 
4.1.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

4.1.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.1.3. REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO 
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES 

 
 
O reaterro de valas é uma atividade de terraplenagem que consiste no 

preenchimento de escavações utilizando o próprio material escavado. O serviço é habitual 
em obras de instalações subterrâneas, como redes de saneamento básico, elétricas, 
telefônicas e de gás. 

Quando a escavação da vala é feita em vias urbanas, onde o tráfego é intenso, 
torna-se imprescindível a compactação do reaterro, de forma que o solo adquira o mesmo 
nível de densidade que apresentava antes da interferência. 

Caso esse cuidado não seja tomado, o solo ao redor da vala vai sofrer um alívio de 
tensões que desloca partículas. Consequentemente, a camada acima sofre um 
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afundamento. 
Dependendo da situação do solo e das características das instalações que serão 

enterradas na vala, pode ser inviável reutilizar o material escavado na própria obra, o que 
demanda o uso de material de preenchimento proveniente de outros locais, com origem 
controlada. 

O cálculo de alívio de tensões precisa considerar a coesão do solo e o nível do 
lençol freático. Dependendo dos parâmetros, a vala pode exercer influência no solo em 
extensões de até cinco vezes referente a profundidade escavada. 

Nem todo o material escavado pode ser utilizado para recompor as valas, o que 
requer especificação no projeto quando for necessário usar solo de outros lugares. O 
material escavado poderá ser reutilizado para o reaterro se não estiver muito saturado e 
nem contiver resíduos de construção. 

EXECUÇÃO: 
As obras de escavação devem ser feitas com sistemas de escoras para garantir a 

segurança do projeto e dos trabalhadores. Isso porque as forças oriundas do alívio de 
tensão desagregam as paredes da vala e causam desmoronamentos. 

A especificação das escoras deve ser feita de acordo com as necessidades do 
projeto, considerando sobretudo as cargas do solo. As escoras devem ser instaladas na 
vala acompanhando o avanço da escavação. O mesmo vale para o reaterro, quando são 
retiradas progressivamente à compactação das camadas. 

Outro cuidado que deve ser considerado é a segurança no entorno da vala. Além 
de placas e sinalizações, é importante a instalação de barreiras físicas, como cavaletes e 
tapumes, para evitar a queda de pessoas e veículos. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.4. CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150Kg/m3, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
Toda e qualquer alteração de componentes do concreto ou alteração de 

metodologia executivas previamente definidas ou acordadas, que possam direta ou 
indiretamente afetar as solicitações, o comportamento ou o desempenho das estruturas, 
quer seja no plano provisório, quer seja no plano definitivo, deve ter o aval da 
FISCALIZAÇÃO para ser efetivada. 

EXECUÇÃO: 
a) os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 

da responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na obra ou 
utilizar serviço de laboratório idôneo; 

 b) a FISCALIZAÇÃO deve ter pleno acesso para utilização do laboratório montado 
na obra;  

c) sempre que o concreto for misturado na obra, a contratada deve dispor de 
central de concreto, preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos 
componentes. As balanças devem ser aferidas sistematicamente a cada 30 dias ou, após 
cada lote produzido de 5000 m³. Em qualquer situação a tolerância das medidas efetuadas 
não deve superar 2% da massa real;  
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d) a dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar 
todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência; 

 e) para concretos de estruturas destinadas a drenagem, em contato com água 
corrente, inexistindo recomendação específica de projeto, é exigido o consumo mínimo de 
cimento de 300 kg/m³. 

 f) o tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 
oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do 
concreto recém preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com 
cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material; 

 g) a FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 
inadequado e passível de provocar segregação; 

 h) as retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 
de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 
impermeabilidade; 

 i) por junta tratada entende-se a remoção da película superficial de nata, remoção 
de excessos e elementos estranhos; o processo de limpeza deve ser aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO;  

j) o concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 
final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e 
prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte; 

 k) concretagens sucessivas com intervalo inferior a 30 minutos são consideradas 
concretagens contínuas; 

 l) em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 
m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar 
através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 
operação; 

 m) cuidados complementares: - concretos com suspeita de terem iniciado pega 
antes do lançamento devem ser recusados;  

- evitar evaporação precoce, controle da cura, mantendo úmida a superfície 
exposta com sacos de estopa molhados ou utilização de geradores de neblina. O tempo de 
cura é função do tipo de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo, médio 
mínimo de 3 dias nas condições usuais; 

 - pode ser empregada cura química com aval da FISCALIZAÇÃO; 
 - devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se 

afastar do intervalo 10° - 40°. Estas situações exigem procedimentos específicos com 
apoio ensaios de laboratório; 

 - não deve ser iniciado o desempenamento antes do início de pega. 
 
 n) adensamento: 
 - o adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação 

de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos; 
 - os vibradores de imersão devem trabalhar na posição vertical, exigindo-se 

frequências superiores a 8.000 Hz. A frequência do equipamento deve ser aferida 
sistematicamente;  

- o tempo de vibração não pode ser demasiado de modo a provocar segregação. O 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

controle deve ser visual no início de exsudação da nata; 
- é permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego 

de vibradores de imersão nos pontos críticos das formas, onde possam existir reentrâncias 
de qualquer tipo. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 
 

4.1.5. CONCRETO FCK=20MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
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superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.7. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 

O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 
dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 
Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 

concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 

diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
4.1.8. AÇO CA-50 
4.1.9. AÇO CA-60 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50/CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

Os fustes devem possuir as dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

4.1.10. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

Critério de medição 

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

4.1.11. FORMA PARA PILAR (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
Os pilares em concreto armado (preparo e lançamento) com segundo projeto, com 

forma em chapa de madeira compensada resinada, com aproveitamento de 3 vezes, com 
betoneira, conforme projeto estrutural. As vigas em concreto armado, com armação CA 50, 
de acordo com projeto estrutural. 

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

4.1.12. FORMA PARA VIGAS (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 

 
Nos locais indicados em projeto estrutural serão executadas as vigas em concreto 

armado (preparo e lançamento) com fck definido pelo engenheiro responsável, com forma 
de tabua, com aproveitamento 3 vezes, com betoneira. 

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

4.1.13. CIMBRAMENTO PARA LAJE E VIGAS EM EDIFICACOES 
CONVENCIONAIS 

 
Os materiais devem obedecer os requisitos da NBR 14931(1). Os escoramentos 

podem ser metálicos, de madeira ou mistos. A seleção do tipo fica a critério da contratada, 
desde que não especificado no projeto, e deve ser de conhecimento da fiscalização. 
Quando for executado em madeira dura, não é admitido o emprego de pontaletes com 
diâmetro ou lado da seção transversal inferior a 50 mm, e 70 mm quando empregada 
madeira mole. Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para 
exploração. 

EXECUÇÃO: 
O terreno de apoio deve ser cuidadosamente analisado, deve possuir condições de 

suporte adequadas, capaz de não promover recalques diferenciais que prejudiquem a 
estabilidade e a estética da peça a concretar. A regularização do terreno faz parte destes 
serviços. Os escoramentos devem ser suficientemente bem fixados, encunhados, 
contraventados e apoiados, a fim de evitar deslocamentos ou desabamentos por choques 
ou recalques. Caso haja necessidade de se executar lastro de concreto ou estaqueamento, 
estes serviços são considerados em separado e devem ser analisados e aprovados pela 
fiscalização. Devem ser tomados cuidados especiais com relação às fundações dos 
cimbres, rasas ou profundas, no sentido de evitar recalques ou qualquer outro tipo de 
defeito nas estruturas. É fundamental a garantia de estabilidade, resistência e rigidez, do 
conjunto de elementos estruturais que constituem o cimbramento: montantes, travamentos, 
dispositivos vinculares, passadiços operacionais para trânsito e transporte de materiais 
além de acessos em geral. O cimbramento deve ter sua capacidade portante e funcional 
garantida, tecnicamente, através de projeto, que deve ser anexado aos documentos de 
projeto para arquivo. 

A fiscalização deve ter conhecimento do projeto de cimbramento apresentado e, na 
hipótese de existirem suspeitas quanto à sua eficácia, deve submetê-lo ao projetista para 
análise. O cimbramento deve ser projetado de modo a não sofrer deformações prejudiciais 
ao formato da estrutura, causar esforços não previstos no concreto, quando submetido à 
ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar 
durante a execução da estrutura de concreto. No projeto do cimbramento devem ser 
consideradas a deformação e flambagem dos materiais e as vibrações a que o 
escoramento está sujeito. O projeto deve demonstrar e garantir a estabilidade e eficiência 
do cimbramento através de justificativas técnicas inequívocas. Os cimbramentos incluem 
as plataformas para acesso, escadas, elementos para transporte de materiais e 
passadiços operacionais. 

 O projeto de cimbramento deve contemplar dispositivos de segurança confortáveis 
e eficazes para proteção do pessoal de obra. Interferências com vias de tráfego 
condicionam o projeto do cimbramento à necessidade de prover gabaritos seguros e 
calhas convenientes. Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser 
contraventados. Nos casos normais os prazos mínimos para remoção das formas e 
escoramentos são os seguintes: - faces laterais das formas: 1 dia; - faces inferiores, desde 
que hajam pontaletes bem encunhados e espaçados a cada 2 m: 14 dias; - faces inferiores 
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sem pontaletes: 21 dias. Não havendo disponibilidade de resultados dos ensaios de 
resistência do concreto, o prazo para a sua remoção é de no mínimo 21 dias.  

A diminuição do prazo normal mínimo indicado, só pode ser realizada mediante 
prévia autorização da fiscalização, levando em consideração as especificações do projeto 
quanto ao módulo de elasticidade, resistência à compressão axial e retração do concreto. 
A remoção do escoramento deve ser iniciada pelo seu afrouxamento, através da retirada 
das cunhas de madeira, evitando-se choques ou impactos violentos na peça de concreto e, 
salvo indicação em contrário, de modo a haver aumento gradativo do vão, ou seja, do meio 
do vão em direção aos apoios e da extremidade dos balanços para os apoios. Nos casos 
específicos indicados no projeto do cimbramento, a remoção do escoramento deve ser 
processada rigorosamente conforme o estabelecido. O material resultante da remoção do 
escoramento, não sendo reaproveitado, deve ser removido das proximidades da obra, de 
forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzido a cursos d’água. 

Critério de medição 

O critério de medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.14. ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 

 
A escada marinheiro é fabricada em perfis metálicos atendendo especificações de 

construção estabelecidas na Recomendação Técnica de Procedimentos (RTP) com base 
na NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Pode ser 
fabricada atendendo as mais variadas formas de fixação e acessos em função da 
construção de uma estrutura metálica ou de alvenaria. É construída considerando a melhor 
ergonomia para o usuário. 

A partir de 2 metros do início da escada, a continuidade da escada é provida de 
uma gaiola de proteção que, ao término da escada, se prolonga por 1,5 metros permitindo 
a saída de seu interior de forma segura. Em seus 2 metros iniciais, conta com uma porta 
de aço com abertura lateral impedindo o acesso aos degraus da escada e ao interior da 
gaiola impossibilitando que pessoas não autorizadas acessem o seu interior. 

Se a escada tiver altura superior a 9 metros, a cada intervalo de 9 metros são 
consideradas plataformas para parada de descanso do usuário conforme orientação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.1.15. GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 
3/16" 

 
O Guarda-Corpo deve avançar pelo menos até 1,10 metros acima do último 

patamar. Para evitar o uso da escada marinheiro por pessoa não autorizada, pode-se dotar 
a escada com uma porta. Essa porta é do tipo "inteligente" e é instalada na altura do 60 
degrau na forma de um trecho da escada contendo os degraus de número 4 e 5. Assim, 
quando a porta estiver fechada e com o cadeado instalado, a escada marinheiro ficará sem 
os degraus 4 e 5, dificultando a subida que terá 90 cm ente os degraus 3 e 6. Abrindo-se o 
cadeado, a porta se abre e abaixada irá formar os degraus 4 e 5. Os degraus adicionais 
4.a e 5.a reduzem o espaço entre degraus para 15 cm para impedir a passagem quando a 
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porta estiver fechada (este método pode ser alterado desde que não comprometa a 
restrição da escada). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.2. FUNDAÇÃO 
 

4.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.2.2. REATEERO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 
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O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

 
 

4.2.3. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

4.2.6. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  
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Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 
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Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
5.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

 
5.1.7. ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, 

CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS 
 

5.1.7.1. MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E 
ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIAMETROS DE 50 A 
250MM 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
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ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

5.1.7.2. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F°F° DÚCTIL OU AÇO 
CARBONO, PARA DN ATE 300MM 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
dúctil ou aço carbono.  

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

5.1.7.3. MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E 
CONEXÕES DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO 
 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

 
Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 

serviço executado. 
 

5.1.8. CONCRETO CONVENCIONAL - LAJE 
5.1.8.1. CONCRETO FCK=25MPa, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 
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centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados. 

A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
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concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5.1.8.2. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

5.1.8.3. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
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A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

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

5.1.9. EDIFICAÇÕES 
5.1.9.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.9.4. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço e espessura definidos pelo 
engenheiro responsável, com preparo manual. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 
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Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

5.1.9.5. MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

5.1.9.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
 
 
Critério de medição 
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O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

5.1.9.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

5.1.9.8. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

 EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação;  
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 
-  Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.  
Critério de medição 

O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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5.1.9.9. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
Tinta látex acrílica na cor definida em projeto – tinta à base de dispersão aquosa 

de acetato de polivinila.  
EXECUÇÃO: 

A superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 
antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar 
duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 
aplicações. Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como 
acrílica, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número 
menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo 
assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

Critério de medição 

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

5.1.9.10. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

5.1.9.11. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

5.1.10. CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDRÔMETRO / 
REGISTRO DE MANOBRA PARA S.A.A.'s 

5.1.10.1. CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABECOTE EM ALVEN. DE 
TIJOLO MACICO, P/LINHA C/DN<=50mm, S/FORNEC. MAT. 
HIDRAULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 

 
As caixas de para registro de manobra deverão ser instaladas nas quantidades e 

locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações das 
generalidades estabelecidas pelo engenheiro responsável pela obra. 
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A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas para registro de manobra de 
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e 
Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

5.1.11. OUTROS SERVIÇOS 
5.1.11.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", 

COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

 
5.1.13. INSTALAÇOES MECANICAS 
5.1.13.3. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 

EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade. 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4– Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 

recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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1. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

1.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 
1.1.1. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC 
1.1.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
1.1.1.1.1. ADAPTADOR PVC PBA PONTA E ROSCA JE 

1.1.1.1.1.1. AD PVC PBA PR JE DN 75 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.2. CURVA 45o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.2.1. C45° PVC PBA PB JE DN 75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.3. CURVA 90o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.3.1. C90° PVC PBA PB JE DN   75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2. PECAS E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL PRETO, CONFORME 
NORMA ABNT NBR-6943, ACABAMENTO GALVANIZADO NORMA 
ABNT NBR-6323, ROSCA BSP NORMA ABNT NBR-6414 

1.1.2.1. CONEXOES DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE DE 
PRESSAO ATE 26 kgf/cm2 (BSP)E ACESSORIOS 

1.1.2.1.1. CURVA MACHO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.1.1. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 

1.1.2.1.2. CURVA 45o MACHO-FEMEA FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.2.1. C45° M / F FoMa BSP DN 3' 2,010 kg 

1.1.2.1.3. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
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1.1.2.1.3.1. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
 
Utilizada para efetuar um desvio longo em 90 graus nas tubulações, conectando 

uma rosca macho à uma fêmea.   
Pode ser usada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicaçõs hidráulicas 

em geral. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.4. LUVA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 
LONGITUDINAL EXTERNA 

1.1.2.1.4.1. L RD FoMa BSP DN 3' X 2' 0,90 kg 
1.1.2.1.5. BUCHA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 

1.1.2.1.5.1. B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,104 kg 
1.1.2.1.6. ADAPTADOR FoMa C/ ROSCA BSP P/ CAIXA D'AGUA DE 

CONCRETO 
1.1.2.1.6.1. LUVA FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 

LONGITUDINAL EXTERNA 
1.1.2.1.3.1.1.    L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 

 
Bucha de redução é utilizada para alterar o diâmetro de um eletroduto em um dado 

percurso, ou seja, precisa-se reduzir um tubo de 1 ½” para 1” por exemplo, então utiliza-se 
uma bucha de redução. 

Luva utilizada para "emendar" um eletroduto, ou seja, considerando-se que você 
precisa instalar 12 metros de eletroduto e cada peça de eletroduto é fornecida em barras 
de 3metros, então utiliza-se uma luva na extremidade para fazer a emenda (ou melhor dar 
continuidade ao duto). 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

 

1.1.2.3.2.    NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2..1.3.2.1.  NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg 
1.1.2.1.3.2.2.  NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
1.1.2.1.3.2.3.  NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
Conexão cilíndrica, ou cilindro-cônica, com roscas externas em ambas as 

extremidades e colocada entre dois tubos, ou entre um tubo e uma válvula ou outro 
acessório. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.7. UNIAO C/ ASSENTO PLANO DE FERRO FoMa C/ ROSCA 
BSP 

1.1.2.1.7.1. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 
3"" 0,000 kg 
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A União de Assento é fabricada em ferro maleável e possui padrão de rosca BSP, 

de acordo com a norma NBR 6943. A linha de conexões galvanizadas é ideal para redes 
hidráulicas de combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.2.1.8. MATERIAIS NÃO CODIFICADOS 

1.1.2.1.8.1. TUBO AÇO DE AÇO GALVANIZADO Sch40 3"   11,28 
kg/m 

 
Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são 

empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, 
conduções de diversos fluídos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.3. VALVULAS DE BRONZE E ACESSORIOS 
1.1.3.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 

ROSCAS 
1.1.3.1.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL COM VEDACAO 

CONICA DE BRONZE OU DISCO DE TEFLON, CORPO EM 
BRONZE FUNDIDO ASTM B-62, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, SERIE PESADA DE BRONZE C/ROSCAS CLASSE 150 

1.1.3.1.1.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 
150 DN 3' 5,700 kg 

 
A válvula de retenção é um dispositivo mecânico que somente permite um fluido a 

escoar em uma direção. Elas trabalham automaticamente e a maioria não precisa da ajuda 
de um operador ou algum atuador eletrônico de controle. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.3.2. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.3.2.1. REGISTRO MACHO PASSANTE-BRONZE-CL 125 DN 3"" 

 
Os registros são componentes empregados nas instalações de água fria e quente 

dos sistemas hidráulicos prediais e são divididos em três tipos: de gaveta, pressão e 
esfera. São fabricados em ligas metálicas por processo de fundição ou estamparia e são 
bastante utilizados nas instalações com tubos metálicos de aço galvanizado, cobre e PVC 
[policloreto de vinila]. 

 Há também os de materiais plásticos, como o PPR [polipropileno reticulado], 
utilizados quando o sistema todo é feito desse material. As principais características dos 
registros hidráulicos a serem observadas são: diâmetro, que deve ser equivalente ao 
diâmetro da tubulação; temperatura de utilização (água fria e/ ou quente); tipo de 
acoplamento (roscável ou soldável); e tipo de instalação, que pode ser bruta ou com 
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acabamento, que dependem da instalação ser aparente ou embutida e constam das 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.3.2.2. VALVULA DE AGULHA MOD.AM-45 C/ ROSCA BSP 

BRONZE 1/2" 
 
Válvula Agulha é um tipo de válvula usada quando se deseja um fino controle do 

fluxo. As válvulas agulha recebem este nome porque são projetadas com agulha de metal, 
na maioria das vezes, produzidos de aço inoxidável, bronze ou outras ligas de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.4. MATERIAIS ELETRICOS 
1.1.4.1. ARRUELA 

1.1.4.1.1. ARRUELA LISA, GALV., 3/4"" 

 
Arruela lisa é um componente fabricado em liga de titânio e tem o formato de uma 

arruela normal, possui furo central para alojamento do parafuso para fixação de ligamento. 
Utilizada para evitar que o parafuso penetre dentro do córtex próximo, e além de distribuir 
igualmente o aperto, a arruela lisa tem, também, a função de melhorar os aspectos do 
conjunto.  

Por não ter elemento de trava, a arruela lisa é utilizada em órgãos de máquinas 
que sofrem pequenas vibrações. Diversas empresas de diversos segmentos, como: 
energia, transportes, plataformas continentais, mineração e exploração de pedreiras, 
edificação e construção de pontes, fabricação e processamento, construção naval, 

silvicultura e agricultura, veículos pesados e setor militar utilizam a arruela lisa como 

instrumento de fixação em suas máquinas e seus equipamentos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.2. BASE 
1.1.4.2.1. BASE P/ RELE FOTOELETRICO 

 
O Relé Fotoelétrico e a Base para Relé Foxlux proporcionam segurança e 

economia para iluminação industrial, pública, comercial e residencial.  Possuem base com 
fio de diâmetro de 1,50mm² e 25cm de comprimento. Estão disponíveis nas opções 127 V, 
220 V e Bivolt. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.3. CABECOTE 
1.1.4.3.1. CABECOTE DE ALUMINIO, d = 1 1/2"" 
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Utilizado como protetor de eletrodutos, substitui bengalas curvas proporcionando 

economia de cabos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.4. CABO 
1.1.4.4.1. CABO DE COBRE NU - 10 MM2 
1.1.4.4.2. CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 

6mm2 

 
Os cabos sem revestimento são compostos apenas pelo material condutor, por 

isso, são instalados em locais que a falta de revestimento não representa perigo para os 

indivíduos e equipamentos. O cabo de cobre nu é constituído de cobre eletrolítico de 

têmpera dura ou meio dura, sem revestimento.  
É utilizado em instalações aéreas e sistemas elétricos de subsolo, também 

conhecidos como sistemas de aterramento, e também é utilizado por empresas de 
transmissão de energia e em instalações elétricas industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.5. CONDULETE 
1.1.4.5.1. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.2. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.3. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ UMA 

ENTRADA (E), 3/4"" 

 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.6. CURVA 
1.1.4.6.1. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"" 
1.1.4.6.2. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1 1/2"" 
1.1.4.6.3. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1"" 

 

As curvas para eletrodutos são tubos que carregam a fiação de uma instalação 
elétrica e têm como função proteger os condutores contra corrosões e ações mecânicas, 
evitar curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam como 
condutores de proteção. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://geofoco.com.br/produto/eletroduto
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1.1.4.7. ELETRODUTO 

1.1.4.7.1. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 3/4"" 
1.1.4.7.2. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" 
1.1.4.7.3. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 

1/2"" 

 
Os eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são aqueles tubos que ficam 

dentro das paredes, lajes e pisos, e tem como principal função proteger a fiação elétrica 
contra fatores externos que podem danificar e expor a segurança de uma residência, 
empresa, industria ou condomínio. 

Os eletrodutos também possuem em sua composição a característica anti-chamas, 
evitando a propagação de incêndios causados por curto-circuítos. 

Logo se vê que é muito importante utilizar os conduítes corretamente em todas as 
instalações elétricas, pois é um item de extrema importância para garantir a segurança do 
local. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

1.1.4.8. ISOLADOR 
1.1.4.8.1. ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 

15kV 
 
É utilizado em construção de redes de distribuição isolada para encabeçamento de 

ramal. O isolador tipo roldana é constituído por roldana em nylon 50%, suporte para 
fixação fabricado em aço 1020 carbono galvanizado, chapa 12, porca 3/8” sextavada em 
aço carbono, parafuso 3/8”x2’3/4” sextavado em aço carbono galvanizado com rosca 
parcial e arruela lisa em aço carbono. 

As peças fabricadas em aço do isolador tipo roldana possuem cor metálica 
(brilhante), pelo fato das mesmas passarem por um processo de proteção contra corrosão. 
Este processo precisa ser feito pois o isolador tipo roldana fica exposto as intempéries do 
tempo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9. LÂMPADA 
1.1.4.9.1. LÂMPADA MISTA 160W, TENSAO 220V 

 

Uma lâmpada mista é uma versão da lâmpada de vapor de mercúrio. Esta lâmpada é 

composta por um tubo de arco de vapor de mercúrio em série com um filamento 

incandescente de tungstênio 

O filamento além de produzir luz, limita a corrente elétrica do tubo de arco, dessa 

forma as lâmpadas mistas não necessitam de reator e podem ser ligadas diretamente à 

rede elétrica, geralmente na tensão de 230V 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada_de_vapor_de_merc%C3%BArio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reator
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A luz da produzida é uma mistura das radiações azuladas provindas do arco 
elétrico, de radiações amareladas do filamento incandescente e de radiações vermelhas de 

um eventual revestimento fluorescente na parte interna do bulbo exterior. 

Sua eficiência luminosa é tipicamente a metade das de vapor de mercúrio, devido 
à baixa eficiência do filamento, porém possuem um custo menor em função da inexistência 
do reator. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9.2. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, TENSAO 220V 
 
Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor 

de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui 
eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação 
pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de 
nevoeiros. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.10. LUVA 
1.1.4.10.1. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 3/4"" 
1.1.4.10.2. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" 
1.1.4.10.3. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1"" 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 Fabricados de PVC rígido, corrugados e perfurados para permitir a entrada da 
água; 

 Intercambiáveis com as conexões da linha Esgoto Série Normal; 

 Diâmetros: DN 100 e 150; 

 Fornecimento em barras de 6 m ou 3m 
 
BENEFÍCIOS: 

 Leves e fáceis de transportar; 

 Fácil e simples instalação devido à: 
- Leveza dos tubos; 
- Simples encaixe entre tubo e conexão; 
- Compatibilidade com a linha Esgoto Série Normal; 
- Alta durabilidade e resistência a ataques químicos, como os provenientes da 

contaminação do solo e chuvas ácidas. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.11. PARAFUSO 
1.1.4.11.1. PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluoresc%C3%AAncia
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 Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 
chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.12. POSTE 

1.1.4.12.1. POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 8m X 200 kg 
 
O Poste Duplo é recomendado para instalações com baixa ou alta tensão. 

Fabricado com concreto armado. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.13. RELE 
1.1.4.13.1. RELE DE ELETRODOS P/ RESERVATORIO INFERIOR, 

CONTATO REVERSIVEL, 220Vca 

 
O Controlador é um dispositivo para controle de um ou dois níveis de líquidos em 

reservatórios, com funções de alarme de mínima ou máxima, controle para enchimento ou 
esvaziamento e detecção de presença/ausência de líquidos, sendo assim um sistema 
completo de automação de reservatórios em geral.  

Opera com diversos tipos de eletrodos, detectam líquidos de diferentes 
condutividades e possui ajuste frontal para adequação à resistividade dos líquidos 
utilizados e às condições dos processos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.13.2. RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 
W, DE CONECTOR, SEM BASE 

 
O sensor fotoelétrico possui como característica principal em sua definição 

eletrônica a capacidade de converter um sinal luminoso seja, luz ou sombra, em um sinal 
elétrico que será processado por um circuito e por consequência atuar conforme sua 
programação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.14. TOMADA 
1.1.4.14.1. TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 20A 

 
Tomada 2P+T de 10A e 250V, também conhecida como tomada de 3 pinos. Este 

novo padrão de tomada de 3 pinos, foi desenvolvido para dar mais segurança ao 
consumidor. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.4.15.1. ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO  

 
A Alça Preformada de Distribuição destina-se à execução de pontos finais 

mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no 
isolador roldana para cabos de alumínio. 

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados, fios de aço revestidos de alumínio 
e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o 
agarramento sobre o cabo. 

VANTAGENS: 

 Resistência mecânica de 100% da carga de ruptura dos cabos CA e 80%, em 
média, da carga de ruptura dos cabos CAA; 

 Podem ser utilizadas diretamente sobre isoladores do tipo castanha ou 
roldana. 

Para sua fixação em isoladores de disco recomenda-se a utilização de acessórios 
complementares para uma comodação melhor entre o olhal do isolador e a Alça 
Preformada de Distribuição. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.2. ARANDELA A PROVA DE GASES VAPORES E PÓ, EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO, PARA LÂMPADA MISTA ATÉ 250W 

 
É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 

gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  
A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.3. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO 
 
As armações secundárias são próprias para fixação de condutores de baixa tensão 

através de isoladores roldana, conforme previsto nas normas de Montagem de Redes de 
Distribuição.  

A armação secundária deve ter superfície contínua e uniforme, evitando-se 
saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra imperfeição. 

 Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar isenta de áreas não 
revestidas e irregularidades tais como inclusões de fluxo, borras ou outros defeitos 
incompatíveis com o emprego previsto para a armação. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.4. CABO DE COMANDO ISOLAÇÃO EPR 750V, 2 x 1,5mm2 

 
O cabo de comando é indicado para circuitos de comando, sinalização de 

equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de maquinas, botoeiras, 
alimentação, sistemas microprocessados, em automação de subestações, usinas 
geradoras, áreas industriais, químicas e controle de sistemas elétricos em geral. 
Recomendado para instalações fixas ou móveis (serviços leves). 

O cabo de comando pode ser fabricado, com ou sem blindagem, quando com 
blindagem pode ser fabricado em fita eletrostática aluminizada, malha de cobre estanhado 
ou nu, fita de cobre, fita de aço, malha de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

 
1.1.4.15.5. CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO 

EM PVC 0,6/1KV 10MM² 

 
O Cabo Meio Duro é utilizado em linha aéreas para transmissão e distribuição de 

energia. É ideal para malhas de aterramento. É fabricado em cobre e altamente resistente. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.6. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 
X 0,3M 

1.1.4.15.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 
X 0,5M 

 
Trata-se de um dispositivo de forma de caixas construídos em alvenaria de tijolos 

maciços com tampa e laje de fundo em concreto, executados ao longo da rede de 
drenagem ou de esgotos sanitários, em pontos de interseção de condutores em áreas 
urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutenção da rede e possibilitar mudanças de 
diâmetro, de direção de nível da tubulação. 

Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede 
coletora e com a profundidade do coletor no local da interseção. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 
 

1.1.4.15.8. CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO 
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Este corresponde a uma caixa que visa resguardar os componentes que estão no 
seu interior. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.9. CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO  

 
A caixa para medidor de energia é um produto importante para garantir o 

funcionamento correto da rede elétrica. Ela fica na parte exterior da construção próximo à 
rua e no seu interior são guardados os medidores da concessionária de eletricidade, os 
disjuntores, e as conexões entre rede doméstica e os cabos que vêm do poste público. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.10. CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 10CV 
COM CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME 
FOLHA DE DADOS E DIAGRAMA UNIFILAR 

 
Um Centro de Controle de Motores, é um sistema de manobra e comando 

de motores elétricos de baixa tensão ou de média tensão. 
São constituídos de cubículos elétricos, armários metálicos auto-sustentados, que 

podem ser do tipo TTA, totalmente testados e assegurados (Totally Tested Assembly), ou 
PTTA (Partially Totally Tested Assembly), parcialmente testados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

 
1.1.4.15.11. CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I  DN  

3/4" 
 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.12. CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) 
 
Os conectores Ampact são formados por um componente "C" e uma "Cunha", 

ambos feitos em liga de alumínio. São usados para conectar condutores de alumínio ou 
liga de alumínio, sólidos ou multifilares, com ou sem alma de aço. 

Podem também efetuar conexões bimetálicas em condições ambientais não 
corrosivas. 

O conector Ampact pelo seu formato e construção não possui as deficiências dos 
conectores de parafuso, que precisam ser periodicamente reajustados, nem dos tipos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_tens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_tens%C3%A3o
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compressão que apresentam dificuldades em sua seleção, na sua aplicação, e que, uma 
vez instalados, não podem ser reaproveitados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.13. ELETRODUTO FLEXÍVEL, DN 1 ", FABRICADO COM FITA 

DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC 
 
É uma tubulação flexível, também conhecida como conduíte, destinada ao 

direcionamento e proteção de fios elétricos.  
A vantagem sobre o uso de eletrodutos rígidos é a dispensa de uso de conexões 

adicionais para mudanças de direção e a adaptabilidade a diversas configurações. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.14. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 0,6/1KV 4MM² 
1.1.4.15.15. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 2,5MM² 
1.1.4.15.16. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 4MM² 

 
Um fio condutor é formado por um só fio, com uma secção constante metálica em 

que não existe diferença em relação a capacidade de condução de corrente em 
instalações residenciais. 

UNIPOLAR: é o condutor elétrico que tem uma só alma condutora com isolação e 
com ou sem cobertura. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.17. HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM  

 
A haste de aço cobreado é um produto de aço Carbono revestido com cobre que 

serve para proporcionar maior segurança em sistemas elétricos. A função da haste alta 
camada é carregar a corrente para longe de um circuito elétrico e encaminhá-la com 
segurança para o solo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.18. IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V 
 
Ignitores são equipamentos auxiliares que servem para dar partida às lâmpadas de 

descarga que não possuem acendimento próprio tais como: Lâmpadas a Vapor de Sódio e 
Multivapor Metálico. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://www.torcisao.com.br/aco-carbono.php
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1.1.4.15.19. INTERRUPTOR  2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE 

CONDULETE DN 3/4  
 
Os interruptores servem para comutar, ligar ou desligar, um circuito, não apenas 

lâmpadas, porém são mais empregados nesta condição. Existem também variações nas 
seções dos interruptores, o interruptor simples, para ligar uma lâmpada ou um conjunto de 
lâmpadas, possui apenas uma seção, e internamente dois parafusos para ligação dos 
cabos (fase e retorno). 

 Existem também os interruptores simples com duas seções, eles são empregados 
para ligar duas lâmpadas distintas e possuem dois parafusos em cada seção, para ligação 
dos fios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.20. LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE 

SÓDIO 150W 

 
A luminária fechada (luminária vedada, IP65) indicada para uso em ambientes que 

necessitam de luminárias com alto grau de proteção, em temperatura ambiente de -20 °C a 
+ 50°C, como frigoríficos, cozinhas industriais, câmaras frias tipo frost free e laboratórios, 
também indicada e frequentemente utilizada em estacionamentos de shoppings e 
supermercados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.21. MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A 

- 5KA 
1.1.4.15.22. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 

10KA 
1.1.4.15.23. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 

10KA 
 
A linha de Mini-Disjuntores são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios 

e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando 
aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.24. PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM 

 
O parafuso tem por finalidade ser o elemento de fixação de duas ou mais 

superfícies, combinadas ou em junções diferentes, como a madeira, parede 
de alvenaria (neste caso com a utilização de bucha de fixação), chapas metálicas ou numa 
matriz de matéria pouco dura ou dura, podendo associar o uso de porcas ou através do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bucha_(fixa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porca
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efeito combinado de rotação e pressão (penetração por progressão retilínea) em um 
orifício destinado exclusivamente para recebê-lo, sulcado em sentido contrário ao espiral 
ou não. 

Sua cabeça também pode ser quadrada ou sextavada para ser utilizada por chave 
de boca ou chave inglesa. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.25. PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM 
 
- Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 

chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 

1.1.4.15.26. PORCA Ø16MM GALVANIZADA 

 
Porcas são elementos de máquinas de fixação e estão sempre associadas a 

um fuso ou parafuso. 
Seus tipos variam de acordo com as roscas (que correspondem a do parafuso) e 

formato, sendo os mais comuns as porcas sextavadas, quadradas, recartilhadas (para 
apertos manuais) e borboleta (também conhecidas por "porcas de orelhas") para apertos 
manuais, auto travante e de pressão. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.27. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, 
CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, 
COM PORTA E TRINCO 

 
Nas instalações elétricas, o quadro de distribuição é o componente responsável 

por abrigar um ou mais dispositivos de proteção (e/ou de manobra) e a conexão de 
condutores elétricos interligados a estes elementos, com a finalidade de distribuir a energia 
aos diversos circuitos da edificação.  

É de grande importância que toda instalação elétrica seja dividida em vários 
circuitos, devendo cada um deles ser concebido de forma a poder ser seccionado sem 
risco de realimentação inadvertida. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.28. REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT 

 
É um equipamento utilizado para partida e estabilidade da lâmpada, limitando a 

corrente elétrica, ajudando no acendimento e proporcionando uma boa luminosidade. Seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parafuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borboleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
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uso é obrigatório e indispensável na iluminação com lâmpadas fluorescentes, à vapor de 
sódio, mercúrio e metálico. 

 Dependendo do tipo de lâmpada, os reatores podem ser divididos em dois 
grandes grupos: reatores eletromagnéticos, formados basicamente por uma indutância e 
uma capacitância e os reatores eletrônicos, formados por componentes eletrônicos. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5. EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS 
1.1.5.1. CONJUNTOS MOTO-BOMBAS INCL. BASE EM ACO 

ESTRUTURAL, ACOPLAMENTO E CHUMBADORES 
1.1.5.1.1. CJ. MOTO-BOMBA VERTICAL, C/ BOMBA E MOTOR 

SUBMERSOS, MULTIESTAGIO P/ POCOS PROFUNDOS (AGUA) 
1.1.5.1.1.1. BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES 

PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, 
TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE 
DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 
M3/H A 201 M / 3,2 M3/H 

 
As bombas submersas são indicadas para poços artesianos e semi-artesianos, 

operando de forma permanente dentro da água limpa. Auxiliam no abastecimento de água 
para os segmentos doméstico, industrial e agropecuário. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5.2. MANOMETRO P/ INSTALAÇÕES DE CLORO 

1.1.5.2.1. MANOMETRO ESCALA 10 KGF/CM2, CAIXA E ANEL EM 
AÇO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO, DN= 100MM, CONEXÃO DE 
1,2 

 
O manômetro é o indicador responsável por medir e exibir através de um 

mostrador com ponteiro, a exata de pressão no interior de um recipiente ou sistema 
fechado, como: um sistema de ar comprimido, sistema hidráulico, entre outros. Este 
aparelho é um indicador que não necessita de nenhum tipo de alimentação elétrica, ou 
seja, não é necessário ser conectado a nenhum sistema elétrico para funcionar. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 

2.1. PEÇAS E CONEXOES DE PVC 
2.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
2.1.1.1. CURVA 22° E CURVA DE 11° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
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2.1.1.1.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.1.2. C11° PVC PBA PB JE DN 50 
2.1.1.2. CURVA 45° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 

2.1.1.2.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.3. CURVA 90° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.3.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351) 
 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.1.4. TÊ PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.4.1. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351) 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.5. REDUÇÃO PVC PBA JE BBB 
2.1.1.6. LUVA PVC PBA JE 

2.1.1.6.1. LUVA PVC PBA JE DN 50 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.7. CRUZETA PVC PBA JE BBB 
2.1.1.8. CRUZETA VERTICAL 90° PVC PBA JE BBB 
2.1.1.9. JUNÇÃO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.10. CAP PVC PBA JE 

2.1.1.10.1. CAP PVC PBA JE DN 50 

 
O Cap em PVC, foi desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5688, para 

fechamento da extremidade da tubulação, com muito mais estanqueidade.  
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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2.1.1.11. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.11.1. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN 50 

 
O Tubo PVC PBA é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança 

nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de 
instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
2.1.1.12. ACESSORIOS DE PVC LP P/ POLIETILENO 

2.1.1.12.1. ADAPTADOR PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 X 1/2' 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.12.2. REGISTRO DE PASSEIO PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 

 
O registro de passeio tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 
 

2.1.1.13. COLAR DE TOMADA C/ TRAVAS E JR PVC LP 
2.1.1.13.1. CT C/ TR. JR PVC LP DN 75 X 1/2' 

 
Sua função é a Derivação de rede, com ou sem carga, para instalação de ramal 

predial em redes de distribuição de água e rede de água em industrias. 
BENEFÍCIOS: 

- Evita rompimentos preservando o recurso natural; 
- Vida útil elevada; 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.14. TUBOS DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) 

2.1.1.14.1. T PVC JS DN 20 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
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2.1.2. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR) E ACESSORIOS 
2.1.2.1. LUVA PVC JR 

2.1.2.1.1. L PVC JR DN 1/2' 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) E ACESSORIOS 
2.1.3.1. CURVA 45o PVC JS 

2.1.3.1.1. C45o PVC JS DN 20 

 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

2.1.3.2. JOELHO 90o PVC JS 
2.1.3.2.1. JOELHO 90o PVC JS DN 20 

 
O Joelho Soldável de PVC é uma conexão indispensável na construção ou reforma 

de residências, comércios e indústrias, responsável pela mudança na direção da tubulação 
de água fria no ângulo de 90°. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3.3. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
2.1.3.3.1. CONJUNTO PORCA TUBETE EM PP CURTO - LONGO 

(90mm) - 1/2"C/ INSERTO METÁLICO 

 
Utilizado na montagem de mangueiras em maçaricos e reguladores de pressão 

dos gases. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.1.4. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA 
2.1.4.1. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ 

OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 M3/H X 1/2" 
 
O Hidrômetro Unijato Magnético é projetado para atender de forma dinâmica as 

normas técnicas, regulamentos e demandas críticas de aplicação, preservando sua 
inviolabilidade. 
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 Funcionamento taquimétrico (velocidade) do tipo Unijato (jato 
único). 

 Transmissão magnética. n Classe metrológica B. 

 Relojoaria seca, giratória 360° com limitador de rotação. 

 Cúpula de alta resistência ao impacto e as intempéries. 

 Leitura direta através de cilindros ciclométricos. 

 Dispositivo indicador de menor velocidade, utilizado para 
calibração eletrônica e detecção de vazamentos. 

 
 

3. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
3.1. RESERVATÓRIO ELEVADO FORN.MAT.HIDR.BARRILETE PARA FUSTE 

C/H=9,00 M, INCLUSIVE RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000L 
3.1.1. TUBOS PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 
3.1.1.1. ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 

MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.2. ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES 2"" 
 
A Abraçadeira Tipo U Simples é indicada para a fixação de cabos elétricos, peças 

de veículos e bicicletas, além de oferecer muito mais resistência em suas aplicações. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.3. COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,734 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.4. L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 
 
As luvas são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à 

temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela 
instalação e manutenção de redes de abastecimento. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
3.1.1.5. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
3.1.1.6. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 2"" 1,099 kg 

 
A união-assento é utilizado em sistemas de adução e distribuição de água potável. 

Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.7. TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.1.8. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 

 
O registro de gaveta tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

3.1.1.9. RESERVATORIO AGUA EM FIBRA VIDRO, TRONCO CONICO 
10.000L - SAIDA DN 3"" 

As Caixas d’água produzidas em fibra de vidro são adequadas para os mais 
diferentes tipos de projeto. Com capacidades que variam entre 310 até 25.000 litros, as 
opções atendem as mais diversas necessidades com segurança e durabilidade. 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
3.1.1.10. FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 2" 
3.1.1.11. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)c 
3.1.1.12. TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 

D'AGUA, 2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO 
 
Os itens acima listados fazem parte do reservatório elevado, tendo assim, cada 

sua função para um bom funcionamento do mesmo. 
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Uma característica do reservatório apoiado e elevado é a retenção de uma reserva 
de equilíbrio. Há um maior fluxo na vazão de entrada, abastecendo o sistema hidráulico do 
reservatório apoiado e elevado durante as horas em que o consumo de água é inferior; 
assim, em picos, como horário de almoço e jantar, o volume acumulado compensa o déficit 
na vazão de entrada, mantendo um abastecimento constante. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
4.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

4.1.1. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) 
4.1.1.1. TFL10 FoFo DN   80 X 3,15 63,600 kg 
4.1.1.2. TFL10 FoFo DN   80 X 3,00 49,700 kg 
4.1.2. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) 
4.1.2.1. TFP10 FoFo DN   80 X 1,00 17,900 kg 
4.1.2.2. TFP10 FoFo DN   80 X 0,80 17,900 kg 
4.1.2.3. TFP10 FoFo DN   80 X 0,15 10,950 kg 
4.1.2.4. TFP10 FoFo DN  100 X 2,00 38,900 kg 

 
Os Tubos de fofo são feitos para transportar a água fria com qualidade e 

segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos 
de instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.3. CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 
4.1.3.1. CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg 
4.1.3.2. CP90FF10 FoFo DN 80 14,100 kg 
4.1.3.3. C90 JGS FoFo DN 80 10,200 kg 

 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.4. EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 

10 
4.1.4.1. EPFAV10 FoFo DN 80 17,000 kg 
4.1.4.2. EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg 

 
Este item é muito utilizado em instalações industriais, em tubulações de recalque, 

em captações e tomado d’água, em barriletes e outros equipamento relacionados à 
captação de água. 

 
Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.5. CRIVO EM CHAPA DE ACO C/ FLANGES DE FoFo DUCTIL PN 10 
4.1.5.1. CRI10 ACO / FoFo DN   75 4,000 kg 

 
Os crivos são peças comumente instaladas  nas partes inferiores das tubulações  

verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna d’água, quando 
houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.6. JUNTA GIBAULT E TIRANTES 
4.1.6.1. JGI DN 80 7,000 kg 

 
A junta gibault são peças utilizadas em reparos nas redes, por encamisamento, e 

em uniões de trechos de tubulações com matérias de diferentes origens. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.7. ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FoFo DÚCTIL JUNTA 

ELASTICA 
4.1.7.1. AD PVC PBA X FoFo JE DN 75 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.8. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE ACO CARBONO 
4.1.8.1. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 300mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.2. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 400mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.3. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1200mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.4. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1800mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.5. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 2000mm FERRO 

GALVANIZADO 
 
Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados 
para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

4.1.8.6. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 
 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.8.7. COTOVELO FoMa BSP DN 3' 1,643 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industrial e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.8. TE FoMa BSP DN 3' 2,075 kg 
4.1.8.9. TE RD FoMa BSP DN 3' X 2' 1,650 kg 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.10. L FoMa BSP DN 3' 1,060 kg 
4.1.8.11. L RD FoMa BSP DN 3' X 1 1/2'' 0,826 kg 
4.1.8.12. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 1' 0,258 kg 
4.1.8.13. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 3/4' 0,256 kg 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.14. B RD FoMa BSP DN 2 1/2' X 2' 0,485 kg 
4.1.8.15. NP DP FoMa BSP DN 3/4' 0,103 kg 
4.1.8.16. NP DP FoMa BSP DN 1' 0,175 kg 
4.1.8.17. NP DP FoMa BSP DN 1 1/2' 0,287 kg 
4.1.8.18. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg 
4.1.8.19. NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
As peças B RD Foma e NP DP Foma são utilizados em sistemas de adução e 

distribuição de água potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras 
residências, industrial e em instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.20. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 2 1/2' 1,336 kg 
4.1.8.21. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 3' 2,038 kg 

As flanges são matérias que se interpõe em uma arruela especial, que é 
comprimida pelo aperto dos parafusos com porcas, o que garante a sua estanqueidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.22. UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE FoMa NPT CL. 300 DN 3' 4,534 kg 

 
A união com assento é uma peça fabricada em ferro maleável e possui padrão de 

rosca BSP, de acordo com a norma NBR 6943.  Seu uso é ideal para redes hidráulicas de 
combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.1.9. REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 
4.1.9.1. RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg 
4.1.10. REGISTROS DE GAVETA (PASSAGEM) CLASSE 125, CORPO EM 

BRONZE FUNDIDO ASTM B-584 C844, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, HASTE NAO ASCENDENTE, ABNT NBR 8465. PRESSAO DE 
SERVICO: VAPOR 125 LB/POL2 

4.1.10.1. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
4.1.10.2. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 3"" 

 
O registro de gaveta também conhecido como registro geral, é aquele que fica na 

parede e pode ser mexido para “fechar a água”, caso haja algum vazamento ou precise 
realizar algum conserto ou manutenção. O papel do registro é controlar o fluxo de água 
que vai da caixa d’água para toda casa/estabelecimento e é por conta disso essa peça fica 
instalada na tubulação vertical, que é responsável por levar a água para dentro do 
empreendimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.11. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16 
4.1.11.1. VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg 

 
As peças deste item são responsáveis por expelir o ara deslocado pela agua 

durante o enchimento, além de admitir ar durante o esvaziamento da linha e expelir 
continuamente o ara acumulado durante a operação da rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.12. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 
ROSCAS 
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4.1.12.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 3' 
4,200 kg 

 
A válvula de retenção é u tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em 

uma direção, porem, fecha-se automaticamente para evitar fluxo na direção oposta (contra 
fluxo). As válvulas de retenção são utilizadas em uma ampla variedade de locais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.13. PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.13.1. PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.2. PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.3. PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 mm) 0,175 kg 

 
Estes parafusos têm como principal função dar força a união de elementos, 

garantindo assim a tais elementos, sua perfeita trabalhabilidade. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.14. ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.14.1. ABF10 P/ DN  100 0,040 kg 
4.1.14.2. ABF10 P/ DN   80 0,030 kg 
4.1.14.3. ABF10 P/ DN   50 0,020 kg 

 
Estes itens são responsáveis por proporcionar a vedação segura, pratica e 

econômica às tubulações que possuem fluidos em processo. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.15. EQUIPAMENTOS NAO CODIFICADOS 
4.1.15.1. BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, 

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO 
ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 

 
A bomba centrifuga são uma subclasse de tubormáquinas de absorção. São 

utilizadas para o transporte de fluidos por meio da conversão de energia cinética de 
rotação para a energia hidrodinâmica do fluxo de fluído. A energia rotacional normalmente 
vem de um motor elétrico. Os usos mais comuns incluem a sucção de água, esgoto e 
petróleo.  

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4.2. MATERIAIS ELÉTRICOS 
4.2.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 
4.2.1.1. CAIXA PVC 4X2" 
4.2.1.2. CX. DE PASS. DE EMBUTIR EM PVC, QUADRADA, 4"X4" 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

 
As caixas acima têm como principal finalidade realizar a união de fios e cabos 

elétricos, ou de fazer o ligamento de fios interruptores ou tomadas. Essas caixas também 
organizam a distribuição de fios e cabos quando há necessidade de mudar o seu 
direcionamento. Por meio delas, pode-se realizar a instalação de uma fiação ou ate mesmo 
subdividir uma instalação em partes de segundo grau, o que facilita a manutenção e o 
reparo desses fios quando houver necessidade. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.1.3. LUVA PVC ROSCA 1" 
4.2.1.4. LUVA PVC ROSCA 1.1/2" 
4.2.1.5. LUVA PVC ROSCA 3/4" 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.2. CABO UNIPOLAR (COBRE) - ISOL.PVC - ENCH.PVC - 0,6/1KV 
(REF. PIRELLI SINTENAX ECONAX) 

4.2.2.1. 16 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.2. 16 MM² - BRANCO 
4.2.2.3. 16 MM² - PRETO 
4.2.2.4. 16 MM² - VERDE 
4.2.2.5. 16 MM² - VERMELHO 
4.2.2.6. 2.5 MM² - AMARELO 
4.2.2.7. 2.5 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.8. 2.5 MM² - VERMELHO 
4.2.2.9. 4 MM² - BRANCO 
4.2.2.10. 4 MM² - PRETO 
4.2.2.11. 4 MM² - VERDE 
4.2.2.12. 4 MM² - VERMELHO 

 
Estes cabos são constituídos por dois ou mais condutores isolados e dotado no 

mínimo de cobertura. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.3. DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 
4.2.3.1. INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10ª 
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No caso deste tipo de interruptor entra fio fase e sai um retorno, isto é, quando 

acionado acenderá todas as lâmpadas que estiverem ligadas à este fio de retorno. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.2.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
4.2.4.1. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 25 A 
4.2.4.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 63 A 

 
Este tipo de disjuntor é indicado para circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.4.3. DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10 A 

 
Como o próprio nome já diz, este é um disjuntor indicado para circuitos com 

apenas uma fase, como os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase 
de 127 ou 220 v. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.2.5. ELETRODUTO PVC ROSCA 
4.2.5.1. ELETRODUTO RÍGIDO 1" 
4.2.5.2. ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2" 
4.2.5.3. ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" 

 
Os eletrodutos rígidos são a escolha acertada para revestimento e condução de 

cabos elétricos. Altamente resistente, ele protege as fiações de cobre contra a umidade, 
corrosões e agentes externos que possam prejudicar a instalação elétrica. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.6. LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 
4.2.6.1. LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 150 W 
4.2.7. LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO 
4.2.7.1. VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 150 W 
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É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 
gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  

A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
4.2.8. MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO 
4.2.8.1. CX. DE INSPECAO SUSPENSA, P/ SPDA, EM FoFo, P/ 

ELETRODUTO d =1 1/2" 

As caixas de inspeção são elementos de um sistema coletor de esgoto sanitário 
que possuem a função de descontinuar as tubulações, facilitando operações de limpeza e 
desobstrução. Elas são aplicadas em determinados trechos do coletor, sendo sempre 
externas à edificação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.2.9. QUADRO DISTRIB. EM AÇO – EMBUTIR 
4.2.9.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANNIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN,100ª 

É um componente agregado ao sistema de fornecimento de energia elétrica que 
tem como a função dividir a alimentação elétrica em circuitos subsidiários. Em outas 
palavras, o quadro de distribuição é o responsável por coletar a energia na entrada de uma 
indústria ou residência e subdividir esta energia em subcircuitos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peças (pç) de serviço executado. 

5. SISTEMA DE TRATAMENTO (COTAÇÃO PARA A ETA COMPLETA) 
5.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA - ETA, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA 
EMITIDOS PARA TAL FIM A SEREM INSTALADAS PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES DE LADEIRA/ SÃO MIGUEL DE GUAMÁ – 
PA 

 
Estação de tratamento de água ou também abreviado como ETA é um local em 

que realiza a purificação da água captada de alguma fonte para torná-la própria para o 
consumo e assim utilizá-la para abastecer uma determinada população. A captação da 
água bruta é feita em rios ou represas que possam suprir a demanda por água da 
população e das indústrias abastecidas levando em conta o ritmo de crescimento. Antes 
que vá para o sistema de distribuição de água através de adutoras, passa por um processo 
de tratamento com várias etapas. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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GENERALIDADES 

 

A presente especificação técnica têm por objetivo estabelecer as condições que 
nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do 
contrato: CT 250618.001/2018 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 
Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projeto Básico 
anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 
parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 
São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 
- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 
- Alvará de construção de Obra; 
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
 
Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 
no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 
pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 
vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 
canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 
serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço 
uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 
progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 
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segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 
obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 
É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 
mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 
segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia da 
construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 
NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 
obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 
- Equipamentos para Proteção Auditiva 
- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 
A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 

Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 
serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 
Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 
desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 
A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 
significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 
comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 
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 Especificações de materiais e serviços 
O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 

rigorosamente ao constante nos documentos: 
- Normas da ABNT; 
- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 
- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 
- Estas especificações e desenhos do projeto. 
Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 
A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 
A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

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

registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e 
demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 
bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 
toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 
força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 
instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de 
baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de 
Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para 
operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em 
local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido 
pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 
O prazo para execução dos serviços em é de 360 (trezentos e sessenta) dias 

corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 
execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 
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materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente 
de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 
FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-
financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 
período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer 
modificação. 
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1. CANTEIRO  
1.1. ESTRUTURA DE CANTEIRO 

1.1.1. BARACÃO 
1.1.1.1. LOCAÇÃO MANUAL DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

1.1.1.2. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 

As operações de capina e limpeza serão executadas mediante a utilização de 
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O 
equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos 
previstos para a execução dos serviços e obras.  

A capina e limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos 
de árvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remoção de toda vegetação, 
qualquer que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza compreendem 
as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos 
e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  

Os materiais provenientes da capina e limpeza será queimado, removido ou 
estocado. 

Critério de medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de limpeza executada. 
 

1.1.1.5. CERCA COM 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", COM 
ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COM PONTA INCLINADA 
E DIMENSÕES DE 0,10 X 0,10 X 3.00M (DP-IC1804-02) 

 
A cerca de arame farpado deve ser instalada, por meio de locação topográfica. 

Para a implantação da cerca, deve ser executada a limpeza numa faixa de 2 m de largura, 
para possibilitar a execução e a manutenção, tendo o alinhamento da cerca como eixo. 

As cavas devem ser executadas de acordo com as dimensões definidas no projeto. 
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As estacas de concreto pré-moldadas com ponta inclinada devem ser posicionados, 
alinhados e aprumados e, os reaterros de suas fundações devem ser compactados, de 
modo a não sofrerem deslocamentos. 

 Quanto a fixação do arame farpado, deve-se assegurar que estes estejam bem 
esticados e travados. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de cerca executada. 
 

1.1.1.6. PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, 
INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m 
(DP1805-02/03) 

 
Na fabricação de grades de ferro ou aço serão empregados perfis singelos, do tipo 

barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados 
perfilados, dobrados a frio, com espessura mínima de 2mm. 

O gradil para confecção de Portões, serão executados com perfil singelo quadrado 
de ¾” x ¾”, para a moldura de contorno e de ¾” x ¼” para o fechamento (estrutura 
mínima). Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas 
de emenda bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e 
saliências de solda. As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, 
desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, 
terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. As 
junções terão pontos de amarração nas extremidades e intermediários, espaçados de no 
máximo 10 cm. 

As peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão cromado ou 
niquelado ou de latão amarelo, quando se destinarem à pintura. Os furos para rebites ou 
parafusos com porcas devem exceder em 1 mm o diâmetro, ser escariados e as asperezas 
limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina 
de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção). Os perfilados terão confecção 
esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e medidas rigorosamente iguais. Eles 
deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de 
verificação. 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos 
obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

 
A superfície:  
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- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.9. PASSEIO - ACABAMENTO EM CIMENTADO ALISADO COM JUNTA 

DE MADEIRA SOBRE LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL 
 
A execução de passeios de concreto moldados “in loco” ou piso de concreto com 

concreto moldado “in loco”, usinado, com acabamento convencional com espessura 
determinada em projeto, conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO. 

 As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in 
loco são as seguintes: 

 Montagem das fôrmas e a colocação da armadura e lona plástica sobre o 
subleito compactado e base de material granular; 

 Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de 
tração;  

 Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto;  

 Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação. 
 

Critério de medição 

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

1.1.1.10. ESCRITORIO DA CONTRATADA (APOIO) 
 
Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a 

alojamentos e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As 
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dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem às características 
de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação e iluminação, conforme 
previsto em normas vigentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.11. PLACA DE IDENTIFICACAO (1.50X3,00) M2 

 
A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega. Deverá 

ser em chapa de aço galvanizado. 
A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 

profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável técnico, 
Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para 
contato. 

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, Junho 2016, disponível 
no site http:// http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-
marca-do-governo-federal-obras.pdf, tem por objetivo, orientar a padronização de placas e 
adesivos indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus órgãos 
e entidades. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 
demais orientações contidas neste manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas 
planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações 
deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 
Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-
se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão 
ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 
voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas 
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 
das cores, durante todo o período de execução das obras. As placas deverão ser 
apresentadas, conforme exemplo abaixo:  

Critério de medição 
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O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 
quantidade estar expressa em m², somente será pago quando executada e instalada a 
unidade inteira com a metragem quadrada definida em orçamento.  

 
 

1.1.1.12. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA 

 
A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da 

obra. 
Este serviço consiste no conjunto de operações destinadas à remoção das 

obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação do pavimento, elas 
se caracterizam pela simples raspagem e nivelamento do terreno, sendo executado com o 
auxílio da motoniveladora. 

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

1.1.1.13. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA 

 
O espalhamento será feito através de uma moto-niveladora após a colocação do 

material laterítico, cujo material será colocado e enleirado conforme orientação do chefe de 
campo e apontadores. Este espalhamento será executado no greide estabelecido 
topograficamente. 

 
Critério de medição 

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



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

1.1.1.14. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 
 
O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) 

numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma 
camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil.  

O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação dos rolos de 
grama. Estes rolos devem ser perfeitamente justapostos, socados e recobertos com terra 
de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² de grama 
por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio. 

Critério de medição 

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

1.1.1.15. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.16. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

 
1.1.1.17. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 

CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
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As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.18. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 
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As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

1.1.1.19. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
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de camalhão. 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.20. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 
e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.1.1.21. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 
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Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

1.1.1.22. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.23. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

1.1.1.24. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
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EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 

cobrindo toda a superfície. 
-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
2.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 

 
2.1.2. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - BASE DO POÇO 

 
A locação será executada de forma manual. 
O construtor procederá à marcação, obedecendo aos projetos, com base em 

pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira 
responsabilidade. 

Procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 
local. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será 
objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará 
comunicação à fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar 
oportunas. 

O Construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível – 
RN – e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação a qualquer tempo e 
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oportunidade. 
Critério de medição 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.1.3. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

2.1.4. BASE DE CONCRETO FCK=15.00 MPA INCLUCIVE FORMA 
 
A base para instalação deverá ser executado em concreto armado (fck = 15 MPA), 

com dimensões conforme projeto. É de responsabilidade da Contratada a inclusão das 
formas para execução da Base. 

Critério de medição 

O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
 

2.1.5. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Para o aterro serão utilizado o solo proveniente da escavação, destaca-se que este 

deve está livre de entulho de obra, pedras, plásticos, material orgânico e etc. A Contratada 
é responsável pelo lançamento, espalhamento, compactação com placa vibratória, soquete 
pneumático ou soquete manual. 

Critério de medição 
O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
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2.1.6. PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS 
HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS PARA LOCAÇÃO DE 
MANANCIAL - TIPO METASSEDIMENTO 150M 

 
Condicionantes e parâmetros: 
As normas NBR - 12212- Projeto de poço para captação de água subterrânea e 

NBR-12244-Construção de poço para captação de água subterrânea, estabelecem 
critérios a serem adotados no projeto e construção de poço para captação de água 
subterrânea (denominado nesta especificação de poço tubular). A seguir são relacionados 
os principais condicionantes e parâmetros a serem adotados e cumpridos, segundo as 
referidas normas: 

• O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob a 
responsabilidade técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado 
no CREA, em conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa º 59, de 09 de maio de 
1997, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

• A empresa deverá fornecer proposta técnico-financeira acompanhada de 
cronograma físico de execução para todas as fases da obra, tais como:  

- Transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e 
materiais;  

- Perfuração e perfilagem geofísica;  
- Colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro;  
- Limpeza e desenvolvimento;  
- Teste de produção. 
- Análise físico-química e bacteriológica Nenhuma dessas fases poderá ser 

efetivada sem a presença ou o conhecimento prévio da fiscalização.  
• No final da execução do poço tubular a empresa habilitada deverá apresentar 

o Relatório Técnico Conclusivo, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida 
pela fiscalização. 

Proteção Ambiental 

É imperativo que a empresa especializada pela construção do poço tubular, adote 
as providencias cabíveis a fim de evitar contaminação ou danos ao meio ambiente em 
função de líquidos contaminados ou com características indesejáveis, tanto na superfície 
do terreno como nas camadas sub-superficiais atravessadas pela perfuração. 

 Prevenção de acidentes e segurança 
 A empresa responsável pela obra deverá cumprir a Legislação Nacional que rege 

a Segurança e Higiene do Trabalho, além de obedecer às normas de segurança de cada 
serviço, objetivando a plena proteção contra riscos de acidentes com funcionários e com 
terceiros. 

Materiais 

A NBR – 13.604 estabelece critérios para a utilização de tubos e filtros no 
revestimento de poços tubular: Serão utilizados tubos e filtros Geomecânicos Standard DN 
– 6”. A abertura das ranhuras do filtro será definida através das curvas granulométricas das 
amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto 0,50mm. O 
material do pré-filtro será constituído de cascalho quartzoso, com granulométrica entre 
2,38 e 1,19mm. 

Perfuração 
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O poço será perfurado em toda sua extensão através do método rotativo, com 
circulação direta do fluido de perfuração, utilizando-se brocas tricones com dentes de aço 
ou tungstênio. 

A perfuração deverá ser efetuada nos diâmetros e profundidades estabelecidas no 
projeto de poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente profundidade só 
poderá ser efetivada mediante autorização da Fiscalização. A perfuração poderá ser 
inicialmente executada através de um furo piloto com posterior alargamento para o 
diâmetro do projeto. 

Profundidade 
 A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (150m). 

Esta profundidade só poderá ser alterada com previa autorização da fiscalização.  
a) - Fluido de perfuração: O fluido deverá influenciar a performance, limpeza, 

estabilidade e produtividade na perfuração do poço. Salvo em condições especiais a lama 
deverá ser mantida dentro dos seguintes parâmetros:  

• Densidade: entre 1,04 e 1,14g/cm³;  
• Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos;  
• Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume; Filtrado: abaixo de 15cm³  
• PH: entre 7 e 9,5.  
b) - Registro diário: As seguintes informações deverão estar registradas 

diariamente no canteiro de obra:  
• Diâmetro da perfuração;  
• Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;  
• Litologia atravessada e avanço de perfuração;  
• Brocas utilizadas;  
• Material do fluido utilizado e registro de peso, viscosidade, filtrado, pH e teor 

de areia.  
c) – Amostragem: Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta 

de escoamento da lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 m. As amostras deverão ser 
secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas 
numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.  

d) – Perfil litológico: Visando uma melhor avaliação das condições de captação, 

o poço poderá ser perfilado em sua extensão, utilizando-se os seguintes métodos 
geofísicos:  

- Caliper log - Raio gama  
- Potencial espontâneo  
- Resistividade  
– Sônico 
e) - Instalação de revestimento: Ao longo do revestimento deverão ser acoplados 

guias centralizadores espaçados de 8 em 8 m, com diâmetro externo inferior em 2” do 
diâmetro de perfuração. A instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a 
evitar deformações ou rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a 
instalação do conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do 
revestimento com peça apropriada.  

f) - Instalação de pré-filtro: A colocação de pré-filtro deverá ser feita 
paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico continuo entre a parede do furo e o 
revestimento. O pré filtro será instalado por gravidade, com o fluido preparado 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

adequadamente e o fluido circulando em velocidade baixa até que o pré-filtro atinja a 
profundidade de 12 m. O adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado durante o 
desenvolvimento do poço.  

g) - Vedação de aquífero: O processo de cimentação de qualquer espaço anelar 

deverá ser feito de forma continua e numa única operação. O material na cimentação em 
situações normais deverá ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser 
efetuado no poço durante as 48 h que se seguirem à cimentação.  

h) - Proteção sanitária: Deverá ser introduzida no espaço anelar, duas colunas de 

tubo PVC DN 50, diametralmente opostos, completando o pré-filtro até 10m de 
profundidade, e preencher o espaço restante com argamassa de cimento-areia, traço 1:3. 
Deverá ser constituída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento. Essa 
laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de 0,15m e 
área não inferior a 1 m². O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima da laje.  

i) - Limpeza e desenvolvimento: A limpeza do poço dar-se-á com a utilização do 

sistema de air lift. No desenvolvimento do poço poderá ser aplicados o processo de 
pisoteamento, e ar comprimido. No processo de pisoteamento, o embolo deverá ter 
diâmetro inferior em 1” do diâmetro do poço. No processo de ar comprimido o método a ser 
empregado é o de poço aberto.  

j) - Teste de produção: Na instalação do conjunto moto-bomba no poço, deverá 

ser colocada uma tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua 
extremidade inferior acima de 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser 
empregados dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e 
precisão: para vazões de até 40 m³/h, deverão ser empregados recipientes de volume 
aferido de 200 a 220 l, indeformados e em bom estado de conservação; vazões acima de 
40m³/h deverão ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como: 
vertedor orifício calibrado, tubo venturi ou outros. 

A tubulação de descarga da água extraída deverá ser dotada de válvula de 
regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em 
diversos regimes de bombeamento. O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma 
distância de 25,00 metros a jusante do poço. Antes de dar início ao bombeamento, o 
operador deverá certificar-se da posição do nível da água original, efetuando, pelo menos, 
três medidas de nível, a cada meia hora. As medidas de nível d’água no poço durante o 
bombeamento deverão ser efetuadas na seguinte frequência de tempo, a partir do início do 
teste.  

• 0 a 10:1min  
• 10 a 20:2min  
• 20 a 60:5min  
• 60 a 100:10min  
• 100 a 180:20min  
• 180 a 300:30 min  
• 300 em diante:100 min O teste de produção deverá ser efetuado em quatro 

etapas de mesma duração, com vazões progressivas, em regime continuo de 
bombeamento, mantendo-se a vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa 
para outra deverá ser feita de forma instantânea, sem interrupção do bombeamento. O 
plano de vazão de teste deverá ser efetuado em correspondência com as de nível d’água. 
Não poderá haver variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.  
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k) - Desinfecção do poço: A desinfecção final deverá ser feita mediante a 
aplicação de uma solução clorada em quantidade tal que se consiga uma concentração no 
poço de 50mg/l de cloro livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, 
deverá ser aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço. Deve-se introduzir 
parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante da solução deverá ser 
colocado pela boca do poço de modo a desinfetar o revestimento acima do nível d’água. A 
solução deverá permanecer no poço por um período não inferior a duas horas. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de serviço executado. 
 

2.1.7. CARGA E DESCARGA DE SOLO 
 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

2.1.8. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Este serviço consiste na deposição ordenada, em local previamente definido e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de materiais provenientes da escavação de solo mole, 
materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias considerados inadequados, ou materiais em excesso 
que não forem integrados aos aterros, aterros para alargamento de plataforma, suavização 
de taludes ou na execução de bermas de equilíbrio.  

Estes materiais deverão ser espalhados convenientemente e compactados com o 
tráfego dos equipamentos em utilização, de modo que a forma e a altura de depósitos em 
tais áreas se adaptem ao terreno adjacente, inclusive com taludes adequados, de acordo 
com instruções da FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATADO tomará as devidas providências para que haja drenagem 
apropriada e proteção de taludes. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por volume (m³), conforme indicado no 
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orçamento. 
 

2.1.9. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição  

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
2.2. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10 m) 

2.2.4. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DO POÇO 
 
A locação da casa do poço deverá ser realizada somente por profissional 

habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada 
em todas as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no 
projeto, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas 
que compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para 
resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.2.5. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.2.6. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.2.7. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

 
EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 

uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
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começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 
- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 

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

2.2.8. AÇO CA-50 
 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

2.2.9. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
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mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.2.10. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.3. EDIFICAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10) 
2.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
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• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.3.3. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

2.3.4. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
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• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

2.3.5. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
 
A superfície:  
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 

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

2.3.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
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recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.3.9. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

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

2.3.10. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
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mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 
 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 

das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

Critério de medição 

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

2.3.11. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.12. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  
- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado.  
 

2.3.13. MURETA PARA QUADRO DE MEDICAO 1.00X1.75M (DE_DP0605) 
EXECUÇÃO: 

 
- Definir o local, baseado na aposição da rede elétrica; 
- Cavar o buraco e instalar o poste nas segundo definido em projeto; 
- Preencher o buraco com concreto após a implantação do poste; 
- Embutir a caixa de medição no muro, com massa de cimento; 
- Fixar as armações secundarias com parafusos para ancoragem dos ramais de 

ligação e saída;  
- Conectar os condutores fase no disjuntor. Para posterior interligação com os 

mediadores em ambas as caixas; 
- Interligar os condutores fase do ramal de saída ao disjuntor 
- Identificar as fases e neutro; 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.14. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
 
Critério de medição 

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

2.3.15. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

2.4. CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 
2.4.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 

SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTÊNCIA 
MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV. 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4–Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 
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recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.4.2. MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 

ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.4.3. FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO 
HIDRAULICA DA CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA POTENCIA 
ATE 5 CV 

 
A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de fornecimento, partida 

do equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o 
fim que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse item. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por galão (Gl) de serviço executado. 
 

2.4.4. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN ATE 300mm. 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
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dúctil ou aço carbono.  
Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

2.4.5. MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO 

 
O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 

material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 
serviço executado. 

 
 

2.11. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.11.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DE QUÍMICA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.11.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 
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Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.3. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.11.4. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 
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- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.5. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.11.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 
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Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.12. EDIFICAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.12.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 
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• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.12.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

2.12.3. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
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• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 
 

2.12.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
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- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2.12.6. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

 
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
Critério de medição 

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

2.12.7. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

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

2.12.8. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
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- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 

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

2.12.9. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  

- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

2.12.10. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.11. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

Critério de medição 

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

2.12.12. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

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

2.12.13. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

2.12.14. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

 
Placa cerâmica tipo grês de dimensões 35x35 cm; Argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 
indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 
rejuntamento de placas cerâmicas. 

EXECUÇÃO:  

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 
de argamassa utilizada;  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
formando sulcos;  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido. 

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

3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
3.1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, CLASSE 12, DN 50 / DN 75 

3.1.1. LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'s  E  
S.E.S.'s 
 

• Operação de limpeza manual ou mecanizada de ruas; 
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• Juntamento, remoção do expurgo da área de trabalho;  
• Carga para o local de espera; 
•  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentosutilizados; 
• Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de 

ferramentas e materiais;  
• Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 

serviços objeto desta Especificação. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA , INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA 
OUTRO LOCAL DA OBRA 
 

 Fornecimento, transporte, instalação de placa de sinalização, conforme 
padrão ou a critério da FISCALIZAÇÃO;  

  Manutenção da placa durante a execução das obras;  

 Remoção e movimentação da placa para outros local da obra; 

  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 
conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;  

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais 
(combustíveis, peças, etc.);  

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 
serviços objeto desta Especificação.  

Critério de medição 

O critério de medição será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.3. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 
5MM 

 
A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir 

possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou 
proteção da obra, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. 

Este item compreende o fornecimento de mão de obra e materiais para colocação, 
manutenção e remoção da tela. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

3.1.4. PASSADIÇO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO 
P/PEDESTRES 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de pedestres, 

deverão ser executados passadiços (pontes) provisórios em pranchões de madeira bruta 
de lei com corrimão. 
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A CONTRATADA deverá dimensionar os passadiços de travessia e suas 
adequadas instalações, de modo a atender os parâmetros mínimos propostos e suportar 
com segurança todas as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

As peças componentes de passadiços deverão ser de boa qualidade e dispostas 
de forma travada para evitar o surgimento de vãos livres. 

Os passadiços deverão possuir guarda-corpo rígido com altura de 0,90m (noventa 
centímetros) a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e rodapé de 0,20m (vinte centímetros) 
de altura mínima, sendo o piso de pranchões de madeira bem nivelado, sem juntas 
apreciáveis ou ressaltos que possam causar acidentes aos usuários. 

Os passadiços deverão ser varridos diariamente de modo a evitar o acúmulo de 
terra ou lama, que os tornem escorregadios. 

Critério de medição 

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

3.1.5. CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS 
VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P AREA CHAPA EM CADA 
APLICAÇÃO 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de veículos sobre 

escavações, deverão ser executados passadiços provisórios em chapas de aço carbono 
3/8 os quais deverão ser devidamente travadas e fixadas ao solo de forma a garantir uma 
travessia segura. 

A CONTRATADA deverá dimensionar as travessias e suas adequadas instalações, 
de modo a atender os parâmetros mínimos necessários e suportar com segurança todas 
as cargas de trabalho a que estarão sujeitas. 

 
Critério de medição 

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

3.1.6. ESCAV. MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª 
CAT.EXECUTADA C/PROFUND.ATE 1,50m 

 
Toda a escavação deverá ser mecânica no caso de proximidade de interferências 

cadastradas ou detectadas. Serão utilizados utensílios manuais de corte e remoção para a 
borda da vala, quando se julgar necessário. A CONSTRUTORA deverá atentar para 
situações de instabilidade dos taludes e solicitar a FISCALIZAÇÃO autorização para 
execução de escoramentos. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do 
terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

Antes de iniciar a escavação, a CONSTRUTORA fará a pesquisa de interferência 
do local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que 
estejam na zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O greide 
da linha deverá ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento mínimo admitido 
acima da geratriz superior dos tubos em áreas urbanizadas será de 0,80 m. 

A largura das escavações será D + 0,40 m, sendo a largura mínima 0,50 m. 
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A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao assentamento 
estiverem depositados no local. 

Se a escavação interferir com galerias, tubulações ou outras instalações 
existentes, a CONSTRUTORA executará o escoramento e sustentação das mesmas. 

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados 
para utilização no aterro, serão, em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior 
aproveitamento, numa distância não inferior à profundidade da vala e, sempre que 
possível, de um único lado, deixando o outro lado livre para trânsito e manobras. 

No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão 
distribuídos em montes separados. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço. 
 

3.1.7. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Qualquer tipo de escavação poderá ser executada manual ou mecanicamente, 

mediante aprovação pelo engenheiro responsável do método, proposto pela contratada. Se 
autorizada a escavação mecânica, todos os danos causados à propriedade, bem como 
levantamento e reposição de pavimentos além das larguras especificadas, serão da 
responsabilidade da contratada. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser 
adequados aos tipos e profundidades de escavação. Na falta destes, a fiscalização poderá 
permitir o uso de outro tipo de equipamento.  

Esta liberalidade não justificará atrasos no cronograma da obra. Além disso, no 
caso de escavação de vala, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se 
atingir a profundidade desejada, oriunda de utilização de equipamento inadequado, não 
será remunerada. Desta forma, os serviços serão considerados como se fossem 
executados de maneira normal e de acordo com as larguras especificadas. 

As valas deverão ser escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitado o 
alinhamento e as cotas indicadas em projetos. Tanto para a distribuição de água como 
para a coleta de esgotos, as valas abertas com dimensões inferiores às definidas serão 
medidas pelas dimensões reais executadas. No caso de excesso nas dimensões definidas, 
estas somente serão medidas, se justificadas pela contratada e aprovadas formalmente 
pela fiscalização através de registro no BDO, recomendando-se a anexação, ao processo 
de medição, de documentos comprobatórios, tais como: laudos, fotos e outros.  

Quanto à extensão máxima de abertura de valas, devem-se considerar as 
condições locais de trabalho, o trânsito, o tempo necessário à progressão contínua das 
obras e a necessidade de serviços preliminares. Qualquer excesso de escavação ou 
depressão do fundo da vala, proveniente de erro na escavação, deverá ser preenchido 
com areia, pó-de-pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela FISCALIZAÇÃO 
e sem ônus para. 

 As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, preferencialmente, 
principalmente nos locais de grande movimento, travessias de ruas e acessos, de modo a 
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garantir condições de segurança ao tráfego de veículos e pedestres. Em casos extremos, 
quando as valas ficarem abertas por mais de um dia, deverão ser feitos passadiços 
provisórios nos acessos de veículos e pedestres. Neste caso, toda a extensão da vala 
deverá ser convenientemente sinalizada e protegida. Todos os serviços de escavação não 
em valas deverão obedecer, rigorosamente, às cotas e perfis previstos no projeto. Nas 
cavas a serem executadas, admitir-se-á um acréscimo de até um metro para cada lado, ou 
no raio, sobre as dimensões projetadas como espaço liberado para área de serviço.  

Em solos turfosos e/ou sem suporte, as escavações deverão ser feitas até que se 
atinjam um solo de boa qualidade. Nestes casos as cotas definidas nos projetos serão 
obtidas através de reaterro com material importado. Caso necessário, serão feitos 
esgotamentos ou drenagens de modo a garantir a estabilidade do solo. 

As valas só poderão ser reaterradas depois que o assentamento da tubulação for 
aprovado pela fiscalização. O recobrimento deverá ser feito alternadamente de ambos os 
lados do tubo, evitando-se o deslocamento do mesmo e danos nas juntas. O material a ser 
utilizado no reaterro, até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, não deverá conter 
pedras, detritos vegetais ou outros materiais que possam afetar os tubos quando sobre 
eles for lançado, bem como deverá ser de textura homogênea.  

Quando o material escavado for inconveniente ao reaterro, a critério da 
fiscalização, deverá ser substituído por material de boa qualidade. No caso de áreas onde 
houver necessidade de aterros, o solo a ser utilizado deverá vir, preferencialmente, de 
áreas próximas de corte; materiais orgânicos ou contaminados com restos orgânicos 
(raízes, folhas, etc.) ou entulhos de qualquer tipo (resto de demolições, matacões, madeira, 
etc.) não são aceitáveis devido ao baixo suporte, alta compressibilidade, volume, 
deterioração, etc. 

O material de aterro na origem deve ter características previamente estudadas 
visando conhecimento do tipo de solo, quantidade disponível, homogeneidade, 
capeamento a ser descartado, compactação, umidade, suporte, expansibilidade e 
compressibilidade, entre outras. O aterro/reaterro de cavas refere-se à reposição dos 
materiais escavados a mais, para permitir a construção de obras enterradas ou semi-
enterradas, tais como reservatórios, estações de tratamento, fundações, etc. 

No caso de reservatório e estações de tratamento, sempre que possível, o reaterro 
deverá ser executado após o teste das estruturas com enchimento de água até o nível 
máximo de operação. Somente serão permitidos aterros junto a estruturas de concreto 
quando a idade das mesmas for igual ou superior a 28 dias. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
3.1.8. CARGA E DESCARGA DE SOLO 

 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
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nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

3.1.9. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Tendo em vista que as medições correspondem à escavação, carga e transporte 

dos materiais já foram devidamente focalizadas quando da abordagem da execução dos 
cortes e dos empréstimos, a medição dos aterros comporta, estritamente, a quantificação 
da compactação, a qual envolve várias operações a saber: a descarga e o espalhamento 
do material em camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação 
propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.10. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc, deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição 

A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.11. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 

ÁGUA - DN 50 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
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uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado do 
assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os defeituosos sejam 
rejeitados. 

 
 

3.1.12. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 
ÁGUA - DN 75 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.13. EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM, ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO 
MAT. - DMT=20KM 

 
Em locais onde o fundo da vala apresente pedras ou formações rochosas deve-se 

promover uma escavação adicional de 0,15 a 0,20 m, cobrir o fundo da vala com uma 
camada de terra isenta de pedras e entulhos, ou, alternativamente, uma escavação 
adicional de 0,10 m para formar um berço de areia desta espessura. Esta camada de terra 
ou de areia deve ser devidamente compactada;  

Quando o fundo da vala for constituído de material sem condições mínimas de 
suporte para o assentamento da tubulação, deve-se executar o assentamento conforme 
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recomendações de projeto e na inexistência destas recomendações utilizar uma base de 
brita (cascalho) ou concreto. A tubulação sobre tais bases deve ser assentada sobre 
colchão de areia de 0,10 m ou material escolhido de 0,15 a 0,20 m;  

O fundo da vala deve ser uniforme, devendo-se evitar os calos e ressaltos. Para 
tanto, se necessário, deve ser regularizado utilizando-se areia ou outro material adequado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.14. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 

 
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada para o 

transporte de equipamentos, materiais e outros até a localidade da obra. 
Critério de medição 

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.15. BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. 

FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA 
 
Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples ou armado utilizados nas 

redes de distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de mudanças de 
diâmetro, nas instalações de aparelhos, peças especiais e conexões com juntas elásticas, 
nos terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com objetivo de 
absorver os esforços resultantes da pressão exercida pela água nos mesmos. 

Na ancoragem de conexões com juntas elásticas deverão ser utilizados blocos 
convenientemente dimensionados para resistir aos esforços longitudinais ou transversais 
da tubulação que não são absorvidos pela junta. 

As válvulas de bloqueio de fluxo e demais aparelhos deverão ser ancorados no 
sentido do seu peso próprio e dos possíveis esforços longitudinais ou transversais, sendo 
que a tubulação de PVC rígido interligada a estase às peças de ligação deverá trabalhar 
livre desses esforços. 

O dimensionamento desses elementos exige cálculos específicos para a 
determinação das suas características e dimensões, em função do diâmetro da tubulação, 
da pressão exercida pela água, da natureza do material dos tubos e da resistência do solo. 

As localizações dos blocos, bem como sua dimensões e o tipo de concreto serão 
definidos em projeto e /ou pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar o cálculo estrutural dos 
blocos. 

EXECUÇÃO: 

- Em um período não inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo, 
conexão ou aparelho que ficarão em contato com o concreto do bloco, deverão ser 
revestidas com pintura asfáltica seguida de uma camada de areai fina para melhorar a 
aderência. 

- Posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, será feito seu 
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escoramento, visando garantir sua mobilidade quando da execução do bloco. 
- Em seguida, deve ser feita a montagem das formas e da armação de aço 

(quando necessário) do bloco. 
- Por fim, deve ser executada a concretagem do conjunto. 
- Tomando-se o devido cuidado para que as juntas do tubo, conexão ou aparelho 

se mantenham visíveis, possibilitando a verificação da estanqueidade do sistema, quando 
da realização dos ensaios convencionais, e a posterior manutenção da rede. 

- Na desmontagem das formas, deverão ser evitados golpes violentos nos blocos, 
pra que não haja perda de aderência entre o concreto e a peça imobilizada. 

- Concluída a desforma, deverá ser verificado se as juntas do tubo, conexão ou 
parelho estão realmente visíveis e desimpedidas. 

- Ancoragem de registros. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.16. EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1 A/2A/2 C, C/ 
ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,5 M3/H X 1/2"", ASSENT. DE 
CAVALETE E ASSENT. DE CX. CPH (EMBUTIDA EM MURETA), S/ 
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO E PASSEIO E S/ 
FORNEC. DE CX., MAT. HIDRAUL. E HID 

 
A Ligação da execução predial consiste em um conjunto de tubos, peças, 

conexões e equipamentos que interliga a rede pública à instalação predial do usuário. As 
ligações prediais somente serão executadas após serem liberadas pela fiscalização. 

Uma ligação predial é composta de: 
 a) Tomada de água:- Ponto de conexão do ramal com a rede de distribuição de 

água, que será executada com colar de tomada de PP, PVC, FºFº, com ferrule ou ainda 
com "T" associado à luva de correr;  

b) Ramal predial:- Tubulação compreendida entre a tomada de água na rede de 
distribuição e o cavalete ou caixa subterrânea que será executada preferencialmente em 
PEAD, podendo ser feita também com material de PVC;  

c) Cavalete ou caixa subterrânea:- Elementos destinados a receber a instalação do 
medidor de volume consumido, hidrômetro. A utilização de uma ou outra solução é 
decorrente do interesse do cliente ou da melhor disposição do hidrômetro para as leituras 
mensais. Além das partes componentes deve-se observar, na ligação predial, o 
recobrimento mínimo do ramal e a localização do cavalete/caixa em relação às divisas do 
imóvel. 

Os materiais hidráulicos de uma ligação de água podem ser fornecidos pela 
CONTRATADA. Todos os materiais deverão seguir as normas da ABNT e outras exigidas 
pela área de Controle da Qualidade de Materiais. 

As ligações serão sempre executadas na rede de distribuição, a qual deverá estar 
em carga e, no caso de redes novas, somente após a realização dos testes e da 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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3.1.17. ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO, EM LIGAÇÃO PREDIAL 
EXISTENTE NÃO MEDIDA,  COM DN 1/2"", EM CAIXA IMPLANTADA 
EM PAREDE, MURO OU MURETA, SEM FORNECIMENTO DO 
MATERIAL HIDRÁULICO E HIDRÔMETRO 

 
Procedimento a serem executados: 
1) Preparar o muro ou construir uma mureta para instalar a caixa padrão.  
2) Instalar a caixa, na altura e largura definidas em projeto. A mesma deverá ser 

instalada prumada, nivelada, faceando a divisa frontal do imóvel, ou seja, ficar em frente à 
rua, e deve ficar com a base inferior a uma altura mínima de 70 cm e máxima de 100 cm 
em relação ao piso acabado da calçada. 

3) Instalar o tubo camisa de PVC na abertura da base da caixa e embutido na 
alvenaria de acordo com sua necessidade. 

4) Instalar a curva de 90º raio longo de PVC no tubo camisa, seguindo a 
profundidade descrita no esquema de instalação. A curva deve ficar entre 30 e 40 cm 
abaixo do piso acabado da calçada. 

5) É obrigatória a colocação de um registro de latão, no diâmetro definido em 
projeto. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.18. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MURETA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO ARMADO PARA HIDRÔMETRO EM CAVALETE 

 
Este item é largamente utilizado durante a execução da ligação de água tratada 

para imóveis residenciais, comerciais e diversos, quando não houver condições para 
instalação dos padrões nas variáveis: cavalete aéreo ou nicho parede frontal. 

Atualmente as muretas para instalação do hidrômetro, são construídas em 
alvenaria utilizando-se de argamassa para assentamento dos tijolos, reboco e 
chumbamento dos tubos em ferro galvanizado, instalados horizontalmente. Os tubos de 
ferro galvanizado são de entrada para o hidrômetro, interligado na rede de distribuição 
localizada na rua ou no passeio, de saída do hidrômetro para interligação na instalação 
interna do imóvel residencial, empresa, entre outros.  

Para o sistema de drenagem, faz-se um furo no solo, coloca-se uma camada de 10 
cm de brita no fundo (lastro) da caixa. Um caixilho retangular fixado na parte superior das 
paredes em alvenaria da caixa acondiciona uma tampa em chapa antiderrapante, sem 
dobradiças e não articulável. 

EXECUÇÃO: 
-Chumbar a base de concreto maciço ao chão 
- Acoplar o pé, o corpo e o topo da mureta 
- Encaixar a caixa plástica no topo da mureta. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
4.1. FUSTE DE RESERVATORIO ELEVADO DE 20 M3 H=9,00M - RESERVATÓRIO 
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DE FIBRA DE VIDRO 
4.1.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

4.1.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.1.3. REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO 
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES 

 
 
O reaterro de valas é uma atividade de terraplenagem que consiste no 

preenchimento de escavações utilizando o próprio material escavado. O serviço é habitual 
em obras de instalações subterrâneas, como redes de saneamento básico, elétricas, 
telefônicas e de gás. 

Quando a escavação da vala é feita em vias urbanas, onde o tráfego é intenso, 
torna-se imprescindível a compactação do reaterro, de forma que o solo adquira o mesmo 
nível de densidade que apresentava antes da interferência. 

Caso esse cuidado não seja tomado, o solo ao redor da vala vai sofrer um alívio de 
tensões que desloca partículas. Consequentemente, a camada acima sofre um 
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afundamento. 
Dependendo da situação do solo e das características das instalações que serão 

enterradas na vala, pode ser inviável reutilizar o material escavado na própria obra, o que 
demanda o uso de material de preenchimento proveniente de outros locais, com origem 
controlada. 

O cálculo de alívio de tensões precisa considerar a coesão do solo e o nível do 
lençol freático. Dependendo dos parâmetros, a vala pode exercer influência no solo em 
extensões de até cinco vezes referente a profundidade escavada. 

Nem todo o material escavado pode ser utilizado para recompor as valas, o que 
requer especificação no projeto quando for necessário usar solo de outros lugares. O 
material escavado poderá ser reutilizado para o reaterro se não estiver muito saturado e 
nem contiver resíduos de construção. 

EXECUÇÃO: 
As obras de escavação devem ser feitas com sistemas de escoras para garantir a 

segurança do projeto e dos trabalhadores. Isso porque as forças oriundas do alívio de 
tensão desagregam as paredes da vala e causam desmoronamentos. 

A especificação das escoras deve ser feita de acordo com as necessidades do 
projeto, considerando sobretudo as cargas do solo. As escoras devem ser instaladas na 
vala acompanhando o avanço da escavação. O mesmo vale para o reaterro, quando são 
retiradas progressivamente à compactação das camadas. 

Outro cuidado que deve ser considerado é a segurança no entorno da vala. Além 
de placas e sinalizações, é importante a instalação de barreiras físicas, como cavaletes e 
tapumes, para evitar a queda de pessoas e veículos. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.4. CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150Kg/m3, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
Toda e qualquer alteração de componentes do concreto ou alteração de 

metodologia executivas previamente definidas ou acordadas, que possam direta ou 
indiretamente afetar as solicitações, o comportamento ou o desempenho das estruturas, 
quer seja no plano provisório, quer seja no plano definitivo, deve ter o aval da 
FISCALIZAÇÃO para ser efetivada. 

EXECUÇÃO: 
a) os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 

da responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na obra ou 
utilizar serviço de laboratório idôneo; 

 b) a FISCALIZAÇÃO deve ter pleno acesso para utilização do laboratório montado 
na obra;  

c) sempre que o concreto for misturado na obra, a contratada deve dispor de 
central de concreto, preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos 
componentes. As balanças devem ser aferidas sistematicamente a cada 30 dias ou, após 
cada lote produzido de 5000 m³. Em qualquer situação a tolerância das medidas efetuadas 
não deve superar 2% da massa real;  
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d) a dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar 
todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência; 

 e) para concretos de estruturas destinadas a drenagem, em contato com água 
corrente, inexistindo recomendação específica de projeto, é exigido o consumo mínimo de 
cimento de 300 kg/m³. 

 f) o tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 
oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do 
concreto recém preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com 
cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material; 

 g) a FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 
inadequado e passível de provocar segregação; 

 h) as retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 
de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 
impermeabilidade; 

 i) por junta tratada entende-se a remoção da película superficial de nata, remoção 
de excessos e elementos estranhos; o processo de limpeza deve ser aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO;  

j) o concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 
final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e 
prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte; 

 k) concretagens sucessivas com intervalo inferior a 30 minutos são consideradas 
concretagens contínuas; 

 l) em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 
m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar 
através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 
operação; 

 m) cuidados complementares: - concretos com suspeita de terem iniciado pega 
antes do lançamento devem ser recusados;  

- evitar evaporação precoce, controle da cura, mantendo úmida a superfície 
exposta com sacos de estopa molhados ou utilização de geradores de neblina. O tempo de 
cura é função do tipo de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo, médio 
mínimo de 3 dias nas condições usuais; 

 - pode ser empregada cura química com aval da FISCALIZAÇÃO; 
 - devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se 

afastar do intervalo 10° - 40°. Estas situações exigem procedimentos específicos com 
apoio ensaios de laboratório; 

 - não deve ser iniciado o desempenamento antes do início de pega. 
 
 n) adensamento: 
 - o adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação 

de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos; 
 - os vibradores de imersão devem trabalhar na posição vertical, exigindo-se 

frequências superiores a 8.000 Hz. A frequência do equipamento deve ser aferida 
sistematicamente;  

- o tempo de vibração não pode ser demasiado de modo a provocar segregação. O 
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controle deve ser visual no início de exsudação da nata; 
- é permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego 

de vibradores de imersão nos pontos críticos das formas, onde possam existir reentrâncias 
de qualquer tipo. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 
 

4.1.5. CONCRETO FCK=20MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
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superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.7. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 

O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 
dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 
Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 

concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 

diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
4.1.8. AÇO CA-50 
4.1.9. AÇO CA-60 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50/CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

Os fustes devem possuir as dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

4.1.10. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

Critério de medição 

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

4.1.11. FORMA PARA PILAR (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
Os pilares em concreto armado (preparo e lançamento) com segundo projeto, com 

forma em chapa de madeira compensada resinada, com aproveitamento de 3 vezes, com 
betoneira, conforme projeto estrutural. As vigas em concreto armado, com armação CA 50, 
de acordo com projeto estrutural. 

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

4.1.12. FORMA PARA VIGAS (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 

 
Nos locais indicados em projeto estrutural serão executadas as vigas em concreto 

armado (preparo e lançamento) com fck definido pelo engenheiro responsável, com forma 
de tabua, com aproveitamento 3 vezes, com betoneira. 

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

4.1.13. CIMBRAMENTO PARA LAJE E VIGAS EM EDIFICACOES 
CONVENCIONAIS 

 
Os materiais devem obedecer os requisitos da NBR 14931(1). Os escoramentos 

podem ser metálicos, de madeira ou mistos. A seleção do tipo fica a critério da contratada, 
desde que não especificado no projeto, e deve ser de conhecimento da fiscalização. 
Quando for executado em madeira dura, não é admitido o emprego de pontaletes com 
diâmetro ou lado da seção transversal inferior a 50 mm, e 70 mm quando empregada 
madeira mole. Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para 
exploração. 

EXECUÇÃO: 
O terreno de apoio deve ser cuidadosamente analisado, deve possuir condições de 

suporte adequadas, capaz de não promover recalques diferenciais que prejudiquem a 
estabilidade e a estética da peça a concretar. A regularização do terreno faz parte destes 
serviços. Os escoramentos devem ser suficientemente bem fixados, encunhados, 
contraventados e apoiados, a fim de evitar deslocamentos ou desabamentos por choques 
ou recalques. Caso haja necessidade de se executar lastro de concreto ou estaqueamento, 
estes serviços são considerados em separado e devem ser analisados e aprovados pela 
fiscalização. Devem ser tomados cuidados especiais com relação às fundações dos 
cimbres, rasas ou profundas, no sentido de evitar recalques ou qualquer outro tipo de 
defeito nas estruturas. É fundamental a garantia de estabilidade, resistência e rigidez, do 
conjunto de elementos estruturais que constituem o cimbramento: montantes, travamentos, 
dispositivos vinculares, passadiços operacionais para trânsito e transporte de materiais 
além de acessos em geral. O cimbramento deve ter sua capacidade portante e funcional 
garantida, tecnicamente, através de projeto, que deve ser anexado aos documentos de 
projeto para arquivo. 

A fiscalização deve ter conhecimento do projeto de cimbramento apresentado e, na 
hipótese de existirem suspeitas quanto à sua eficácia, deve submetê-lo ao projetista para 
análise. O cimbramento deve ser projetado de modo a não sofrer deformações prejudiciais 
ao formato da estrutura, causar esforços não previstos no concreto, quando submetido à 
ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar 
durante a execução da estrutura de concreto. No projeto do cimbramento devem ser 
consideradas a deformação e flambagem dos materiais e as vibrações a que o 
escoramento está sujeito. O projeto deve demonstrar e garantir a estabilidade e eficiência 
do cimbramento através de justificativas técnicas inequívocas. Os cimbramentos incluem 
as plataformas para acesso, escadas, elementos para transporte de materiais e 
passadiços operacionais. 

 O projeto de cimbramento deve contemplar dispositivos de segurança confortáveis 
e eficazes para proteção do pessoal de obra. Interferências com vias de tráfego 
condicionam o projeto do cimbramento à necessidade de prover gabaritos seguros e 
calhas convenientes. Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser 
contraventados. Nos casos normais os prazos mínimos para remoção das formas e 
escoramentos são os seguintes: - faces laterais das formas: 1 dia; - faces inferiores, desde 
que hajam pontaletes bem encunhados e espaçados a cada 2 m: 14 dias; - faces inferiores 
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sem pontaletes: 21 dias. Não havendo disponibilidade de resultados dos ensaios de 
resistência do concreto, o prazo para a sua remoção é de no mínimo 21 dias.  

A diminuição do prazo normal mínimo indicado, só pode ser realizada mediante 
prévia autorização da fiscalização, levando em consideração as especificações do projeto 
quanto ao módulo de elasticidade, resistência à compressão axial e retração do concreto. 
A remoção do escoramento deve ser iniciada pelo seu afrouxamento, através da retirada 
das cunhas de madeira, evitando-se choques ou impactos violentos na peça de concreto e, 
salvo indicação em contrário, de modo a haver aumento gradativo do vão, ou seja, do meio 
do vão em direção aos apoios e da extremidade dos balanços para os apoios. Nos casos 
específicos indicados no projeto do cimbramento, a remoção do escoramento deve ser 
processada rigorosamente conforme o estabelecido. O material resultante da remoção do 
escoramento, não sendo reaproveitado, deve ser removido das proximidades da obra, de 
forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzido a cursos d’água. 

Critério de medição 

O critério de medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.14. ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 

 
A escada marinheiro é fabricada em perfis metálicos atendendo especificações de 

construção estabelecidas na Recomendação Técnica de Procedimentos (RTP) com base 
na NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Pode ser 
fabricada atendendo as mais variadas formas de fixação e acessos em função da 
construção de uma estrutura metálica ou de alvenaria. É construída considerando a melhor 
ergonomia para o usuário. 

A partir de 2 metros do início da escada, a continuidade da escada é provida de 
uma gaiola de proteção que, ao término da escada, se prolonga por 1,5 metros permitindo 
a saída de seu interior de forma segura. Em seus 2 metros iniciais, conta com uma porta 
de aço com abertura lateral impedindo o acesso aos degraus da escada e ao interior da 
gaiola impossibilitando que pessoas não autorizadas acessem o seu interior. 

Se a escada tiver altura superior a 9 metros, a cada intervalo de 9 metros são 
consideradas plataformas para parada de descanso do usuário conforme orientação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.1.15. GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 
3/16" 

 
O Guarda-Corpo deve avançar pelo menos até 1,10 metros acima do último 

patamar. Para evitar o uso da escada marinheiro por pessoa não autorizada, pode-se dotar 
a escada com uma porta. Essa porta é do tipo "inteligente" e é instalada na altura do 60 
degrau na forma de um trecho da escada contendo os degraus de número 4 e 5. Assim, 
quando a porta estiver fechada e com o cadeado instalado, a escada marinheiro ficará sem 
os degraus 4 e 5, dificultando a subida que terá 90 cm ente os degraus 3 e 6. Abrindo-se o 
cadeado, a porta se abre e abaixada irá formar os degraus 4 e 5. Os degraus adicionais 
4.a e 5.a reduzem o espaço entre degraus para 15 cm para impedir a passagem quando a 
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porta estiver fechada (este método pode ser alterado desde que não comprometa a 
restrição da escada). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.2. FUNDAÇÃO 
 

4.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.2.2. REATEERO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 
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O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

 
 

4.2.3. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

4.2.6. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  
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Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 
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Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
5.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

 
5.1.7. ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, 

CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS 
 

5.1.7.1. MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E 
ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIAMETROS DE 50 A 
250MM 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
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ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

5.1.7.2. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F°F° DÚCTIL OU AÇO 
CARBONO, PARA DN ATE 300MM 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
dúctil ou aço carbono.  

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

5.1.7.3. MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E 
CONEXÕES DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO 
 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

 
Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 

serviço executado. 
 

5.1.8. CONCRETO CONVENCIONAL - LAJE 
5.1.8.1. CONCRETO FCK=25MPa, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 
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centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados. 

A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
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concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5.1.8.2. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

5.1.8.3. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
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A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

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

5.1.9. EDIFICAÇÕES 
5.1.9.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.9.4. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço e espessura definidos pelo 
engenheiro responsável, com preparo manual. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 
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Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

5.1.9.5. MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

5.1.9.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
 
 
Critério de medição 
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O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

5.1.9.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

5.1.9.8. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

 EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação;  
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 
-  Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.  
Critério de medição 

O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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5.1.9.9. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
Tinta látex acrílica na cor definida em projeto – tinta à base de dispersão aquosa 

de acetato de polivinila.  
EXECUÇÃO: 

A superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 
antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar 
duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 
aplicações. Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como 
acrílica, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número 
menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo 
assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

Critério de medição 

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

5.1.9.10. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

5.1.9.11. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

5.1.10. CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDRÔMETRO / 
REGISTRO DE MANOBRA PARA S.A.A.'s 

5.1.10.1. CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABECOTE EM ALVEN. DE 
TIJOLO MACICO, P/LINHA C/DN<=50mm, S/FORNEC. MAT. 
HIDRAULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 

 
As caixas de para registro de manobra deverão ser instaladas nas quantidades e 

locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações das 
generalidades estabelecidas pelo engenheiro responsável pela obra. 
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A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas para registro de manobra de 
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e 
Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

5.1.11. OUTROS SERVIÇOS 
5.1.11.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", 

COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

 
5.1.13. INSTALAÇOES MECANICAS 
5.1.13.3. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 

EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade. 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4– Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 

recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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1. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

1.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 
1.1.1. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC 
1.1.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
1.1.1.1.1. ADAPTADOR PVC PBA PONTA E ROSCA JE 

1.1.1.1.1.1. AD PVC PBA PR JE DN 75 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.2. CURVA 45o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.2.1. C45° PVC PBA PB JE DN 75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.3. CURVA 90o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.3.1. C90° PVC PBA PB JE DN   75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2. PECAS E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL PRETO, CONFORME 
NORMA ABNT NBR-6943, ACABAMENTO GALVANIZADO NORMA 
ABNT NBR-6323, ROSCA BSP NORMA ABNT NBR-6414 

1.1.2.1. CONEXOES DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE DE 
PRESSAO ATE 26 kgf/cm2 (BSP)E ACESSORIOS 

1.1.2.1.1. CURVA MACHO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.1.1. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 

1.1.2.1.2. CURVA 45o MACHO-FEMEA FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.2.1. C45° M / F FoMa BSP DN 3' 2,010 kg 

1.1.2.1.3. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
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1.1.2.1.3.1. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
 
Utilizada para efetuar um desvio longo em 90 graus nas tubulações, conectando 

uma rosca macho à uma fêmea.   
Pode ser usada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicaçõs hidráulicas 

em geral. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.4. LUVA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 
LONGITUDINAL EXTERNA 

1.1.2.1.4.1. L RD FoMa BSP DN 3' X 2' 0,90 kg 
1.1.2.1.5. BUCHA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 

1.1.2.1.5.1. B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,104 kg 
1.1.2.1.6. ADAPTADOR FoMa C/ ROSCA BSP P/ CAIXA D'AGUA DE 

CONCRETO 
1.1.2.1.6.1. LUVA FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 

LONGITUDINAL EXTERNA 
1.1.2.1.3.1.1.    L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 

 
Bucha de redução é utilizada para alterar o diâmetro de um eletroduto em um dado 

percurso, ou seja, precisa-se reduzir um tubo de 1 ½” para 1” por exemplo, então utiliza-se 
uma bucha de redução. 

Luva utilizada para "emendar" um eletroduto, ou seja, considerando-se que você 
precisa instalar 12 metros de eletroduto e cada peça de eletroduto é fornecida em barras 
de 3metros, então utiliza-se uma luva na extremidade para fazer a emenda (ou melhor dar 
continuidade ao duto). 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

 

1.1.2.3.2.    NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2..1.3.2.1.  NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg 
1.1.2.1.3.2.2.  NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
1.1.2.1.3.2.3.  NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
Conexão cilíndrica, ou cilindro-cônica, com roscas externas em ambas as 

extremidades e colocada entre dois tubos, ou entre um tubo e uma válvula ou outro 
acessório. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.7. UNIAO C/ ASSENTO PLANO DE FERRO FoMa C/ ROSCA 
BSP 

1.1.2.1.7.1. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 
3"" 0,000 kg 
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A União de Assento é fabricada em ferro maleável e possui padrão de rosca BSP, 

de acordo com a norma NBR 6943. A linha de conexões galvanizadas é ideal para redes 
hidráulicas de combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.2.1.8. MATERIAIS NÃO CODIFICADOS 

1.1.2.1.8.1. TUBO AÇO DE AÇO GALVANIZADO Sch40 3"   11,28 
kg/m 

 
Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são 

empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, 
conduções de diversos fluídos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.3. VALVULAS DE BRONZE E ACESSORIOS 
1.1.3.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 

ROSCAS 
1.1.3.1.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL COM VEDACAO 

CONICA DE BRONZE OU DISCO DE TEFLON, CORPO EM 
BRONZE FUNDIDO ASTM B-62, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, SERIE PESADA DE BRONZE C/ROSCAS CLASSE 150 

1.1.3.1.1.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 
150 DN 3' 5,700 kg 

 
A válvula de retenção é um dispositivo mecânico que somente permite um fluido a 

escoar em uma direção. Elas trabalham automaticamente e a maioria não precisa da ajuda 
de um operador ou algum atuador eletrônico de controle. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.3.2. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.3.2.1. REGISTRO MACHO PASSANTE-BRONZE-CL 125 DN 3"" 

 
Os registros são componentes empregados nas instalações de água fria e quente 

dos sistemas hidráulicos prediais e são divididos em três tipos: de gaveta, pressão e 
esfera. São fabricados em ligas metálicas por processo de fundição ou estamparia e são 
bastante utilizados nas instalações com tubos metálicos de aço galvanizado, cobre e PVC 
[policloreto de vinila]. 

 Há também os de materiais plásticos, como o PPR [polipropileno reticulado], 
utilizados quando o sistema todo é feito desse material. As principais características dos 
registros hidráulicos a serem observadas são: diâmetro, que deve ser equivalente ao 
diâmetro da tubulação; temperatura de utilização (água fria e/ ou quente); tipo de 
acoplamento (roscável ou soldável); e tipo de instalação, que pode ser bruta ou com 
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acabamento, que dependem da instalação ser aparente ou embutida e constam das 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.3.2.2. VALVULA DE AGULHA MOD.AM-45 C/ ROSCA BSP 

BRONZE 1/2" 
 
Válvula Agulha é um tipo de válvula usada quando se deseja um fino controle do 

fluxo. As válvulas agulha recebem este nome porque são projetadas com agulha de metal, 
na maioria das vezes, produzidos de aço inoxidável, bronze ou outras ligas de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.4. MATERIAIS ELETRICOS 
1.1.4.1. ARRUELA 

1.1.4.1.1. ARRUELA LISA, GALV., 3/4"" 

 
Arruela lisa é um componente fabricado em liga de titânio e tem o formato de uma 

arruela normal, possui furo central para alojamento do parafuso para fixação de ligamento. 
Utilizada para evitar que o parafuso penetre dentro do córtex próximo, e além de distribuir 
igualmente o aperto, a arruela lisa tem, também, a função de melhorar os aspectos do 
conjunto.  

Por não ter elemento de trava, a arruela lisa é utilizada em órgãos de máquinas 
que sofrem pequenas vibrações. Diversas empresas de diversos segmentos, como: 
energia, transportes, plataformas continentais, mineração e exploração de pedreiras, 
edificação e construção de pontes, fabricação e processamento, construção naval, 

silvicultura e agricultura, veículos pesados e setor militar utilizam a arruela lisa como 

instrumento de fixação em suas máquinas e seus equipamentos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.2. BASE 
1.1.4.2.1. BASE P/ RELE FOTOELETRICO 

 
O Relé Fotoelétrico e a Base para Relé Foxlux proporcionam segurança e 

economia para iluminação industrial, pública, comercial e residencial.  Possuem base com 
fio de diâmetro de 1,50mm² e 25cm de comprimento. Estão disponíveis nas opções 127 V, 
220 V e Bivolt. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.3. CABECOTE 
1.1.4.3.1. CABECOTE DE ALUMINIO, d = 1 1/2"" 
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Utilizado como protetor de eletrodutos, substitui bengalas curvas proporcionando 

economia de cabos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.4. CABO 
1.1.4.4.1. CABO DE COBRE NU - 10 MM2 
1.1.4.4.2. CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 

6mm2 

 
Os cabos sem revestimento são compostos apenas pelo material condutor, por 

isso, são instalados em locais que a falta de revestimento não representa perigo para os 

indivíduos e equipamentos. O cabo de cobre nu é constituído de cobre eletrolítico de 

têmpera dura ou meio dura, sem revestimento.  
É utilizado em instalações aéreas e sistemas elétricos de subsolo, também 

conhecidos como sistemas de aterramento, e também é utilizado por empresas de 
transmissão de energia e em instalações elétricas industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.5. CONDULETE 
1.1.4.5.1. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.2. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.3. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ UMA 

ENTRADA (E), 3/4"" 

 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.6. CURVA 
1.1.4.6.1. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"" 
1.1.4.6.2. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1 1/2"" 
1.1.4.6.3. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1"" 

 

As curvas para eletrodutos são tubos que carregam a fiação de uma instalação 
elétrica e têm como função proteger os condutores contra corrosões e ações mecânicas, 
evitar curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam como 
condutores de proteção. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://geofoco.com.br/produto/eletroduto
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1.1.4.7. ELETRODUTO 

1.1.4.7.1. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 3/4"" 
1.1.4.7.2. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" 
1.1.4.7.3. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 

1/2"" 

 
Os eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são aqueles tubos que ficam 

dentro das paredes, lajes e pisos, e tem como principal função proteger a fiação elétrica 
contra fatores externos que podem danificar e expor a segurança de uma residência, 
empresa, industria ou condomínio. 

Os eletrodutos também possuem em sua composição a característica anti-chamas, 
evitando a propagação de incêndios causados por curto-circuítos. 

Logo se vê que é muito importante utilizar os conduítes corretamente em todas as 
instalações elétricas, pois é um item de extrema importância para garantir a segurança do 
local. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

1.1.4.8. ISOLADOR 
1.1.4.8.1. ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 

15kV 
 
É utilizado em construção de redes de distribuição isolada para encabeçamento de 

ramal. O isolador tipo roldana é constituído por roldana em nylon 50%, suporte para 
fixação fabricado em aço 1020 carbono galvanizado, chapa 12, porca 3/8” sextavada em 
aço carbono, parafuso 3/8”x2’3/4” sextavado em aço carbono galvanizado com rosca 
parcial e arruela lisa em aço carbono. 

As peças fabricadas em aço do isolador tipo roldana possuem cor metálica 
(brilhante), pelo fato das mesmas passarem por um processo de proteção contra corrosão. 
Este processo precisa ser feito pois o isolador tipo roldana fica exposto as intempéries do 
tempo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9. LÂMPADA 
1.1.4.9.1. LÂMPADA MISTA 160W, TENSAO 220V 

 

Uma lâmpada mista é uma versão da lâmpada de vapor de mercúrio. Esta lâmpada é 

composta por um tubo de arco de vapor de mercúrio em série com um filamento 

incandescente de tungstênio 

O filamento além de produzir luz, limita a corrente elétrica do tubo de arco, dessa 

forma as lâmpadas mistas não necessitam de reator e podem ser ligadas diretamente à 

rede elétrica, geralmente na tensão de 230V 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada_de_vapor_de_merc%C3%BArio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reator
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A luz da produzida é uma mistura das radiações azuladas provindas do arco 
elétrico, de radiações amareladas do filamento incandescente e de radiações vermelhas de 

um eventual revestimento fluorescente na parte interna do bulbo exterior. 

Sua eficiência luminosa é tipicamente a metade das de vapor de mercúrio, devido 
à baixa eficiência do filamento, porém possuem um custo menor em função da inexistência 
do reator. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9.2. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, TENSAO 220V 
 
Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor 

de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui 
eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação 
pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de 
nevoeiros. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.10. LUVA 
1.1.4.10.1. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 3/4"" 
1.1.4.10.2. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" 
1.1.4.10.3. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1"" 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 Fabricados de PVC rígido, corrugados e perfurados para permitir a entrada da 
água; 

 Intercambiáveis com as conexões da linha Esgoto Série Normal; 

 Diâmetros: DN 100 e 150; 

 Fornecimento em barras de 6 m ou 3m 
 
BENEFÍCIOS: 

 Leves e fáceis de transportar; 

 Fácil e simples instalação devido à: 
- Leveza dos tubos; 
- Simples encaixe entre tubo e conexão; 
- Compatibilidade com a linha Esgoto Série Normal; 
- Alta durabilidade e resistência a ataques químicos, como os provenientes da 

contaminação do solo e chuvas ácidas. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.11. PARAFUSO 
1.1.4.11.1. PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluoresc%C3%AAncia
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 Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 
chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.12. POSTE 

1.1.4.12.1. POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 8m X 200 kg 
 
O Poste Duplo é recomendado para instalações com baixa ou alta tensão. 

Fabricado com concreto armado. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.13. RELE 
1.1.4.13.1. RELE DE ELETRODOS P/ RESERVATORIO INFERIOR, 

CONTATO REVERSIVEL, 220Vca 

 
O Controlador é um dispositivo para controle de um ou dois níveis de líquidos em 

reservatórios, com funções de alarme de mínima ou máxima, controle para enchimento ou 
esvaziamento e detecção de presença/ausência de líquidos, sendo assim um sistema 
completo de automação de reservatórios em geral.  

Opera com diversos tipos de eletrodos, detectam líquidos de diferentes 
condutividades e possui ajuste frontal para adequação à resistividade dos líquidos 
utilizados e às condições dos processos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.13.2. RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 
W, DE CONECTOR, SEM BASE 

 
O sensor fotoelétrico possui como característica principal em sua definição 

eletrônica a capacidade de converter um sinal luminoso seja, luz ou sombra, em um sinal 
elétrico que será processado por um circuito e por consequência atuar conforme sua 
programação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.14. TOMADA 
1.1.4.14.1. TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 20A 

 
Tomada 2P+T de 10A e 250V, também conhecida como tomada de 3 pinos. Este 

novo padrão de tomada de 3 pinos, foi desenvolvido para dar mais segurança ao 
consumidor. 

Critério de medição 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.4.15.1. ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO  

 
A Alça Preformada de Distribuição destina-se à execução de pontos finais 

mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no 
isolador roldana para cabos de alumínio. 

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados, fios de aço revestidos de alumínio 
e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o 
agarramento sobre o cabo. 

VANTAGENS: 

 Resistência mecânica de 100% da carga de ruptura dos cabos CA e 80%, em 
média, da carga de ruptura dos cabos CAA; 

 Podem ser utilizadas diretamente sobre isoladores do tipo castanha ou 
roldana. 

Para sua fixação em isoladores de disco recomenda-se a utilização de acessórios 
complementares para uma comodação melhor entre o olhal do isolador e a Alça 
Preformada de Distribuição. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.2. ARANDELA A PROVA DE GASES VAPORES E PÓ, EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO, PARA LÂMPADA MISTA ATÉ 250W 

 
É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 

gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  
A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.3. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO 
 
As armações secundárias são próprias para fixação de condutores de baixa tensão 

através de isoladores roldana, conforme previsto nas normas de Montagem de Redes de 
Distribuição.  

A armação secundária deve ter superfície contínua e uniforme, evitando-se 
saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra imperfeição. 

 Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar isenta de áreas não 
revestidas e irregularidades tais como inclusões de fluxo, borras ou outros defeitos 
incompatíveis com o emprego previsto para a armação. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.4. CABO DE COMANDO ISOLAÇÃO EPR 750V, 2 x 1,5mm2 

 
O cabo de comando é indicado para circuitos de comando, sinalização de 

equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de maquinas, botoeiras, 
alimentação, sistemas microprocessados, em automação de subestações, usinas 
geradoras, áreas industriais, químicas e controle de sistemas elétricos em geral. 
Recomendado para instalações fixas ou móveis (serviços leves). 

O cabo de comando pode ser fabricado, com ou sem blindagem, quando com 
blindagem pode ser fabricado em fita eletrostática aluminizada, malha de cobre estanhado 
ou nu, fita de cobre, fita de aço, malha de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

 
1.1.4.15.5. CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO 

EM PVC 0,6/1KV 10MM² 

 
O Cabo Meio Duro é utilizado em linha aéreas para transmissão e distribuição de 

energia. É ideal para malhas de aterramento. É fabricado em cobre e altamente resistente. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.6. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 
X 0,3M 

1.1.4.15.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 
X 0,5M 

 
Trata-se de um dispositivo de forma de caixas construídos em alvenaria de tijolos 

maciços com tampa e laje de fundo em concreto, executados ao longo da rede de 
drenagem ou de esgotos sanitários, em pontos de interseção de condutores em áreas 
urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutenção da rede e possibilitar mudanças de 
diâmetro, de direção de nível da tubulação. 

Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede 
coletora e com a profundidade do coletor no local da interseção. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 
 

1.1.4.15.8. CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO 
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Este corresponde a uma caixa que visa resguardar os componentes que estão no 
seu interior. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.9. CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO  

 
A caixa para medidor de energia é um produto importante para garantir o 

funcionamento correto da rede elétrica. Ela fica na parte exterior da construção próximo à 
rua e no seu interior são guardados os medidores da concessionária de eletricidade, os 
disjuntores, e as conexões entre rede doméstica e os cabos que vêm do poste público. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.10. CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 10CV 
COM CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME 
FOLHA DE DADOS E DIAGRAMA UNIFILAR 

 
Um Centro de Controle de Motores, é um sistema de manobra e comando 

de motores elétricos de baixa tensão ou de média tensão. 
São constituídos de cubículos elétricos, armários metálicos auto-sustentados, que 

podem ser do tipo TTA, totalmente testados e assegurados (Totally Tested Assembly), ou 
PTTA (Partially Totally Tested Assembly), parcialmente testados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

 
1.1.4.15.11. CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I  DN  

3/4" 
 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.12. CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) 
 
Os conectores Ampact são formados por um componente "C" e uma "Cunha", 

ambos feitos em liga de alumínio. São usados para conectar condutores de alumínio ou 
liga de alumínio, sólidos ou multifilares, com ou sem alma de aço. 

Podem também efetuar conexões bimetálicas em condições ambientais não 
corrosivas. 

O conector Ampact pelo seu formato e construção não possui as deficiências dos 
conectores de parafuso, que precisam ser periodicamente reajustados, nem dos tipos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_tens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_tens%C3%A3o
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compressão que apresentam dificuldades em sua seleção, na sua aplicação, e que, uma 
vez instalados, não podem ser reaproveitados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.13. ELETRODUTO FLEXÍVEL, DN 1 ", FABRICADO COM FITA 

DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC 
 
É uma tubulação flexível, também conhecida como conduíte, destinada ao 

direcionamento e proteção de fios elétricos.  
A vantagem sobre o uso de eletrodutos rígidos é a dispensa de uso de conexões 

adicionais para mudanças de direção e a adaptabilidade a diversas configurações. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.14. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 0,6/1KV 4MM² 
1.1.4.15.15. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 2,5MM² 
1.1.4.15.16. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 4MM² 

 
Um fio condutor é formado por um só fio, com uma secção constante metálica em 

que não existe diferença em relação a capacidade de condução de corrente em 
instalações residenciais. 

UNIPOLAR: é o condutor elétrico que tem uma só alma condutora com isolação e 
com ou sem cobertura. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.17. HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM  

 
A haste de aço cobreado é um produto de aço Carbono revestido com cobre que 

serve para proporcionar maior segurança em sistemas elétricos. A função da haste alta 
camada é carregar a corrente para longe de um circuito elétrico e encaminhá-la com 
segurança para o solo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.18. IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V 
 
Ignitores são equipamentos auxiliares que servem para dar partida às lâmpadas de 

descarga que não possuem acendimento próprio tais como: Lâmpadas a Vapor de Sódio e 
Multivapor Metálico. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://www.torcisao.com.br/aco-carbono.php
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1.1.4.15.19. INTERRUPTOR  2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE 

CONDULETE DN 3/4  
 
Os interruptores servem para comutar, ligar ou desligar, um circuito, não apenas 

lâmpadas, porém são mais empregados nesta condição. Existem também variações nas 
seções dos interruptores, o interruptor simples, para ligar uma lâmpada ou um conjunto de 
lâmpadas, possui apenas uma seção, e internamente dois parafusos para ligação dos 
cabos (fase e retorno). 

 Existem também os interruptores simples com duas seções, eles são empregados 
para ligar duas lâmpadas distintas e possuem dois parafusos em cada seção, para ligação 
dos fios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.20. LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE 

SÓDIO 150W 

 
A luminária fechada (luminária vedada, IP65) indicada para uso em ambientes que 

necessitam de luminárias com alto grau de proteção, em temperatura ambiente de -20 °C a 
+ 50°C, como frigoríficos, cozinhas industriais, câmaras frias tipo frost free e laboratórios, 
também indicada e frequentemente utilizada em estacionamentos de shoppings e 
supermercados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.21. MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A 

- 5KA 
1.1.4.15.22. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 

10KA 
1.1.4.15.23. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 

10KA 
 
A linha de Mini-Disjuntores são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios 

e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando 
aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.24. PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM 

 
O parafuso tem por finalidade ser o elemento de fixação de duas ou mais 

superfícies, combinadas ou em junções diferentes, como a madeira, parede 
de alvenaria (neste caso com a utilização de bucha de fixação), chapas metálicas ou numa 
matriz de matéria pouco dura ou dura, podendo associar o uso de porcas ou através do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bucha_(fixa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porca
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efeito combinado de rotação e pressão (penetração por progressão retilínea) em um 
orifício destinado exclusivamente para recebê-lo, sulcado em sentido contrário ao espiral 
ou não. 

Sua cabeça também pode ser quadrada ou sextavada para ser utilizada por chave 
de boca ou chave inglesa. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.25. PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM 
 
- Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 

chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 

1.1.4.15.26. PORCA Ø16MM GALVANIZADA 

 
Porcas são elementos de máquinas de fixação e estão sempre associadas a 

um fuso ou parafuso. 
Seus tipos variam de acordo com as roscas (que correspondem a do parafuso) e 

formato, sendo os mais comuns as porcas sextavadas, quadradas, recartilhadas (para 
apertos manuais) e borboleta (também conhecidas por "porcas de orelhas") para apertos 
manuais, auto travante e de pressão. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.27. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, 
CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, 
COM PORTA E TRINCO 

 
Nas instalações elétricas, o quadro de distribuição é o componente responsável 

por abrigar um ou mais dispositivos de proteção (e/ou de manobra) e a conexão de 
condutores elétricos interligados a estes elementos, com a finalidade de distribuir a energia 
aos diversos circuitos da edificação.  

É de grande importância que toda instalação elétrica seja dividida em vários 
circuitos, devendo cada um deles ser concebido de forma a poder ser seccionado sem 
risco de realimentação inadvertida. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.28. REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT 

 
É um equipamento utilizado para partida e estabilidade da lâmpada, limitando a 

corrente elétrica, ajudando no acendimento e proporcionando uma boa luminosidade. Seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parafuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borboleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
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uso é obrigatório e indispensável na iluminação com lâmpadas fluorescentes, à vapor de 
sódio, mercúrio e metálico. 

 Dependendo do tipo de lâmpada, os reatores podem ser divididos em dois 
grandes grupos: reatores eletromagnéticos, formados basicamente por uma indutância e 
uma capacitância e os reatores eletrônicos, formados por componentes eletrônicos. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5. EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS 
1.1.5.1. CONJUNTOS MOTO-BOMBAS INCL. BASE EM ACO 

ESTRUTURAL, ACOPLAMENTO E CHUMBADORES 
1.1.5.1.1. CJ. MOTO-BOMBA VERTICAL, C/ BOMBA E MOTOR 

SUBMERSOS, MULTIESTAGIO P/ POCOS PROFUNDOS (AGUA) 
1.1.5.1.1.1. BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES 

PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, 
TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE 
DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 
M3/H A 201 M / 3,2 M3/H 

 
As bombas submersas são indicadas para poços artesianos e semi-artesianos, 

operando de forma permanente dentro da água limpa. Auxiliam no abastecimento de água 
para os segmentos doméstico, industrial e agropecuário. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5.2. MANOMETRO P/ INSTALAÇÕES DE CLORO 

1.1.5.2.1. MANOMETRO ESCALA 10 KGF/CM2, CAIXA E ANEL EM 
AÇO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO, DN= 100MM, CONEXÃO DE 
1,2 

 
O manômetro é o indicador responsável por medir e exibir através de um 

mostrador com ponteiro, a exata de pressão no interior de um recipiente ou sistema 
fechado, como: um sistema de ar comprimido, sistema hidráulico, entre outros. Este 
aparelho é um indicador que não necessita de nenhum tipo de alimentação elétrica, ou 
seja, não é necessário ser conectado a nenhum sistema elétrico para funcionar. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 

2.1. PEÇAS E CONEXOES DE PVC 
2.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
2.1.1.1. CURVA 22° E CURVA DE 11° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
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2.1.1.1.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.1.2. C11° PVC PBA PB JE DN 50 
2.1.1.2. CURVA 45° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 

2.1.1.2.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.3. CURVA 90° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.3.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351) 
 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.1.4. TÊ PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.4.1. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351) 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.5. REDUÇÃO PVC PBA JE BBB 
2.1.1.6. LUVA PVC PBA JE 

2.1.1.6.1. LUVA PVC PBA JE DN 50 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.7. CRUZETA PVC PBA JE BBB 
2.1.1.8. CRUZETA VERTICAL 90° PVC PBA JE BBB 
2.1.1.9. JUNÇÃO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.10. CAP PVC PBA JE 

2.1.1.10.1. CAP PVC PBA JE DN 50 

 
O Cap em PVC, foi desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5688, para 

fechamento da extremidade da tubulação, com muito mais estanqueidade.  
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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2.1.1.11. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.11.1. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN 50 

 
O Tubo PVC PBA é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança 

nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de 
instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
2.1.1.12. ACESSORIOS DE PVC LP P/ POLIETILENO 

2.1.1.12.1. ADAPTADOR PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 X 1/2' 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.12.2. REGISTRO DE PASSEIO PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 

 
O registro de passeio tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 
 

2.1.1.13. COLAR DE TOMADA C/ TRAVAS E JR PVC LP 
2.1.1.13.1. CT C/ TR. JR PVC LP DN 75 X 1/2' 

 
Sua função é a Derivação de rede, com ou sem carga, para instalação de ramal 

predial em redes de distribuição de água e rede de água em industrias. 
BENEFÍCIOS: 

- Evita rompimentos preservando o recurso natural; 
- Vida útil elevada; 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.14. TUBOS DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) 

2.1.1.14.1. T PVC JS DN 20 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

 
2.1.2. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR) E ACESSORIOS 
2.1.2.1. LUVA PVC JR 

2.1.2.1.1. L PVC JR DN 1/2' 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) E ACESSORIOS 
2.1.3.1. CURVA 45o PVC JS 

2.1.3.1.1. C45o PVC JS DN 20 

 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

2.1.3.2. JOELHO 90o PVC JS 
2.1.3.2.1. JOELHO 90o PVC JS DN 20 

 
O Joelho Soldável de PVC é uma conexão indispensável na construção ou reforma 

de residências, comércios e indústrias, responsável pela mudança na direção da tubulação 
de água fria no ângulo de 90°. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3.3. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
2.1.3.3.1. CONJUNTO PORCA TUBETE EM PP CURTO - LONGO 

(90mm) - 1/2"C/ INSERTO METÁLICO 

 
Utilizado na montagem de mangueiras em maçaricos e reguladores de pressão 

dos gases. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.1.4. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA 
2.1.4.1. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ 

OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 M3/H X 1/2" 
 
O Hidrômetro Unijato Magnético é projetado para atender de forma dinâmica as 

normas técnicas, regulamentos e demandas críticas de aplicação, preservando sua 
inviolabilidade. 
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 Funcionamento taquimétrico (velocidade) do tipo Unijato (jato 
único). 

 Transmissão magnética. n Classe metrológica B. 

 Relojoaria seca, giratória 360° com limitador de rotação. 

 Cúpula de alta resistência ao impacto e as intempéries. 

 Leitura direta através de cilindros ciclométricos. 

 Dispositivo indicador de menor velocidade, utilizado para 
calibração eletrônica e detecção de vazamentos. 

 
 

3. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
3.1. RESERVATÓRIO ELEVADO FORN.MAT.HIDR.BARRILETE PARA FUSTE 

C/H=9,00 M, INCLUSIVE RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000L 
3.1.1. TUBOS PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 
3.1.1.1. ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 

MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.2. ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES 2"" 
 
A Abraçadeira Tipo U Simples é indicada para a fixação de cabos elétricos, peças 

de veículos e bicicletas, além de oferecer muito mais resistência em suas aplicações. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.3. COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,734 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.4. L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 
 
As luvas são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à 

temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela 
instalação e manutenção de redes de abastecimento. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
3.1.1.5. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
3.1.1.6. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 2"" 1,099 kg 

 
A união-assento é utilizado em sistemas de adução e distribuição de água potável. 

Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.7. TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.1.8. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 

 
O registro de gaveta tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

3.1.1.9. RESERVATORIO AGUA EM FIBRA VIDRO, TRONCO CONICO 
10.000L - SAIDA DN 3"" 

As Caixas d’água produzidas em fibra de vidro são adequadas para os mais 
diferentes tipos de projeto. Com capacidades que variam entre 310 até 25.000 litros, as 
opções atendem as mais diversas necessidades com segurança e durabilidade. 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
3.1.1.10. FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 2" 
3.1.1.11. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)c 
3.1.1.12. TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 

D'AGUA, 2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO 
 
Os itens acima listados fazem parte do reservatório elevado, tendo assim, cada 

sua função para um bom funcionamento do mesmo. 
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Uma característica do reservatório apoiado e elevado é a retenção de uma reserva 
de equilíbrio. Há um maior fluxo na vazão de entrada, abastecendo o sistema hidráulico do 
reservatório apoiado e elevado durante as horas em que o consumo de água é inferior; 
assim, em picos, como horário de almoço e jantar, o volume acumulado compensa o déficit 
na vazão de entrada, mantendo um abastecimento constante. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
4.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

4.1.1. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) 
4.1.1.1. TFL10 FoFo DN   80 X 3,15 63,600 kg 
4.1.1.2. TFL10 FoFo DN   80 X 3,00 49,700 kg 
4.1.2. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) 
4.1.2.1. TFP10 FoFo DN   80 X 1,00 17,900 kg 
4.1.2.2. TFP10 FoFo DN   80 X 0,80 17,900 kg 
4.1.2.3. TFP10 FoFo DN   80 X 0,15 10,950 kg 
4.1.2.4. TFP10 FoFo DN  100 X 2,00 38,900 kg 

 
Os Tubos de fofo são feitos para transportar a água fria com qualidade e 

segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos 
de instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.3. CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 
4.1.3.1. CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg 
4.1.3.2. CP90FF10 FoFo DN 80 14,100 kg 
4.1.3.3. C90 JGS FoFo DN 80 10,200 kg 

 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.4. EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 

10 
4.1.4.1. EPFAV10 FoFo DN 80 17,000 kg 
4.1.4.2. EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg 

 
Este item é muito utilizado em instalações industriais, em tubulações de recalque, 

em captações e tomado d’água, em barriletes e outros equipamento relacionados à 
captação de água. 

 
Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.5. CRIVO EM CHAPA DE ACO C/ FLANGES DE FoFo DUCTIL PN 10 
4.1.5.1. CRI10 ACO / FoFo DN   75 4,000 kg 

 
Os crivos são peças comumente instaladas  nas partes inferiores das tubulações  

verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna d’água, quando 
houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.6. JUNTA GIBAULT E TIRANTES 
4.1.6.1. JGI DN 80 7,000 kg 

 
A junta gibault são peças utilizadas em reparos nas redes, por encamisamento, e 

em uniões de trechos de tubulações com matérias de diferentes origens. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.7. ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FoFo DÚCTIL JUNTA 

ELASTICA 
4.1.7.1. AD PVC PBA X FoFo JE DN 75 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.8. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE ACO CARBONO 
4.1.8.1. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 300mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.2. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 400mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.3. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1200mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.4. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1800mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.5. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 2000mm FERRO 

GALVANIZADO 
 
Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados 
para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.6. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 
 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.8.7. COTOVELO FoMa BSP DN 3' 1,643 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industrial e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.8. TE FoMa BSP DN 3' 2,075 kg 
4.1.8.9. TE RD FoMa BSP DN 3' X 2' 1,650 kg 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.10. L FoMa BSP DN 3' 1,060 kg 
4.1.8.11. L RD FoMa BSP DN 3' X 1 1/2'' 0,826 kg 
4.1.8.12. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 1' 0,258 kg 
4.1.8.13. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 3/4' 0,256 kg 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.14. B RD FoMa BSP DN 2 1/2' X 2' 0,485 kg 
4.1.8.15. NP DP FoMa BSP DN 3/4' 0,103 kg 
4.1.8.16. NP DP FoMa BSP DN 1' 0,175 kg 
4.1.8.17. NP DP FoMa BSP DN 1 1/2' 0,287 kg 
4.1.8.18. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg 
4.1.8.19. NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
As peças B RD Foma e NP DP Foma são utilizados em sistemas de adução e 

distribuição de água potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras 
residências, industrial e em instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.20. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 2 1/2' 1,336 kg 
4.1.8.21. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 3' 2,038 kg 

As flanges são matérias que se interpõe em uma arruela especial, que é 
comprimida pelo aperto dos parafusos com porcas, o que garante a sua estanqueidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.22. UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE FoMa NPT CL. 300 DN 3' 4,534 kg 

 
A união com assento é uma peça fabricada em ferro maleável e possui padrão de 

rosca BSP, de acordo com a norma NBR 6943.  Seu uso é ideal para redes hidráulicas de 
combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.1.9. REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 
4.1.9.1. RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg 
4.1.10. REGISTROS DE GAVETA (PASSAGEM) CLASSE 125, CORPO EM 

BRONZE FUNDIDO ASTM B-584 C844, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, HASTE NAO ASCENDENTE, ABNT NBR 8465. PRESSAO DE 
SERVICO: VAPOR 125 LB/POL2 

4.1.10.1. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
4.1.10.2. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 3"" 

 
O registro de gaveta também conhecido como registro geral, é aquele que fica na 

parede e pode ser mexido para “fechar a água”, caso haja algum vazamento ou precise 
realizar algum conserto ou manutenção. O papel do registro é controlar o fluxo de água 
que vai da caixa d’água para toda casa/estabelecimento e é por conta disso essa peça fica 
instalada na tubulação vertical, que é responsável por levar a água para dentro do 
empreendimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.11. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16 
4.1.11.1. VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg 

 
As peças deste item são responsáveis por expelir o ara deslocado pela agua 

durante o enchimento, além de admitir ar durante o esvaziamento da linha e expelir 
continuamente o ara acumulado durante a operação da rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.12. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 
ROSCAS 
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4.1.12.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 3' 
4,200 kg 

 
A válvula de retenção é u tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em 

uma direção, porem, fecha-se automaticamente para evitar fluxo na direção oposta (contra 
fluxo). As válvulas de retenção são utilizadas em uma ampla variedade de locais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.13. PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.13.1. PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.2. PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.3. PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 mm) 0,175 kg 

 
Estes parafusos têm como principal função dar força a união de elementos, 

garantindo assim a tais elementos, sua perfeita trabalhabilidade. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.14. ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.14.1. ABF10 P/ DN  100 0,040 kg 
4.1.14.2. ABF10 P/ DN   80 0,030 kg 
4.1.14.3. ABF10 P/ DN   50 0,020 kg 

 
Estes itens são responsáveis por proporcionar a vedação segura, pratica e 

econômica às tubulações que possuem fluidos em processo. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.15. EQUIPAMENTOS NAO CODIFICADOS 
4.1.15.1. BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, 

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO 
ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 

 
A bomba centrifuga são uma subclasse de tubormáquinas de absorção. São 

utilizadas para o transporte de fluidos por meio da conversão de energia cinética de 
rotação para a energia hidrodinâmica do fluxo de fluído. A energia rotacional normalmente 
vem de um motor elétrico. Os usos mais comuns incluem a sucção de água, esgoto e 
petróleo.  

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4.2. MATERIAIS ELÉTRICOS 
4.2.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 
4.2.1.1. CAIXA PVC 4X2" 
4.2.1.2. CX. DE PASS. DE EMBUTIR EM PVC, QUADRADA, 4"X4" 
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As caixas acima têm como principal finalidade realizar a união de fios e cabos 

elétricos, ou de fazer o ligamento de fios interruptores ou tomadas. Essas caixas também 
organizam a distribuição de fios e cabos quando há necessidade de mudar o seu 
direcionamento. Por meio delas, pode-se realizar a instalação de uma fiação ou ate mesmo 
subdividir uma instalação em partes de segundo grau, o que facilita a manutenção e o 
reparo desses fios quando houver necessidade. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.1.3. LUVA PVC ROSCA 1" 
4.2.1.4. LUVA PVC ROSCA 1.1/2" 
4.2.1.5. LUVA PVC ROSCA 3/4" 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.2. CABO UNIPOLAR (COBRE) - ISOL.PVC - ENCH.PVC - 0,6/1KV 
(REF. PIRELLI SINTENAX ECONAX) 

4.2.2.1. 16 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.2. 16 MM² - BRANCO 
4.2.2.3. 16 MM² - PRETO 
4.2.2.4. 16 MM² - VERDE 
4.2.2.5. 16 MM² - VERMELHO 
4.2.2.6. 2.5 MM² - AMARELO 
4.2.2.7. 2.5 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.8. 2.5 MM² - VERMELHO 
4.2.2.9. 4 MM² - BRANCO 
4.2.2.10. 4 MM² - PRETO 
4.2.2.11. 4 MM² - VERDE 
4.2.2.12. 4 MM² - VERMELHO 

 
Estes cabos são constituídos por dois ou mais condutores isolados e dotado no 

mínimo de cobertura. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.3. DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 
4.2.3.1. INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10ª 
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No caso deste tipo de interruptor entra fio fase e sai um retorno, isto é, quando 

acionado acenderá todas as lâmpadas que estiverem ligadas à este fio de retorno. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.2.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
4.2.4.1. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 25 A 
4.2.4.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 63 A 

 
Este tipo de disjuntor é indicado para circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.4.3. DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10 A 

 
Como o próprio nome já diz, este é um disjuntor indicado para circuitos com 

apenas uma fase, como os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase 
de 127 ou 220 v. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.2.5. ELETRODUTO PVC ROSCA 
4.2.5.1. ELETRODUTO RÍGIDO 1" 
4.2.5.2. ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2" 
4.2.5.3. ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" 

 
Os eletrodutos rígidos são a escolha acertada para revestimento e condução de 

cabos elétricos. Altamente resistente, ele protege as fiações de cobre contra a umidade, 
corrosões e agentes externos que possam prejudicar a instalação elétrica. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.6. LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 
4.2.6.1. LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 150 W 
4.2.7. LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO 
4.2.7.1. VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 150 W 
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É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 
gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  

A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
4.2.8. MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO 
4.2.8.1. CX. DE INSPECAO SUSPENSA, P/ SPDA, EM FoFo, P/ 

ELETRODUTO d =1 1/2" 

As caixas de inspeção são elementos de um sistema coletor de esgoto sanitário 
que possuem a função de descontinuar as tubulações, facilitando operações de limpeza e 
desobstrução. Elas são aplicadas em determinados trechos do coletor, sendo sempre 
externas à edificação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.2.9. QUADRO DISTRIB. EM AÇO – EMBUTIR 
4.2.9.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANNIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN,100ª 

É um componente agregado ao sistema de fornecimento de energia elétrica que 
tem como a função dividir a alimentação elétrica em circuitos subsidiários. Em outas 
palavras, o quadro de distribuição é o responsável por coletar a energia na entrada de uma 
indústria ou residência e subdividir esta energia em subcircuitos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peças (pç) de serviço executado. 

5. SISTEMA DE TRATAMENTO (COTAÇÃO PARA A ETA COMPLETA) 
5.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA - ETA, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA 
EMITIDOS PARA TAL FIM A SEREM INSTALADAS PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES DE PUEIRINHA/ SÃO MIGUEL DE GUAMÁ 
– PA 

 
Estação de tratamento de água ou também abreviado como ETA é um local em 

que realiza a purificação da água captada de alguma fonte para torná-la própria para o 
consumo e assim utilizá-la para abastecer uma determinada população. A captação da 
água bruta é feita em rios ou represas que possam suprir a demanda por água da 
população e das indústrias abastecidas levando em conta o ritmo de crescimento. Antes 
que vá para o sistema de distribuição de água através de adutoras, passa por um processo 
de tratamento com várias etapas. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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GENERALIDADES 

 

A presente especificação técnica têm por objetivo estabelecer as condições que 
nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do 
contrato: CT 250618.001/2018 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 
Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projeto Básico 
anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 
parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 
regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 
contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

 

Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 
no prazo fixado; 
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Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 
pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 
vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 
canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 
serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço 
uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 
progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 
segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 
obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 
máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 
mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 
segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia da 
construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 
subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 
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Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 
NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 
obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 
Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 
serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 
Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 
desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 
ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 
significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 
comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 
rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 
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qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 
satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão todos os 
registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e 
demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 
bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 
obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 
toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 
força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 
instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de 
baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de 
Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para 
operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em 
local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido 
pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços em é de 360 (trezentos e sessenta) dias 
corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 
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 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 
execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 
materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente 
de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 
FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-
financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 
período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer 
modificação. 
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1. CANTEIRO  
1.1. ESTRUTURA DE CANTEIRO 

1.1.1. BARACÃO 
1.1.1.1. LOCAÇÃO MANUAL DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

1.1.1.2. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 

As operações de capina e limpeza serão executadas mediante a utilização de 
equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O 
equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos 
previstos para a execução dos serviços e obras.  

A capina e limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos 
de árvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remoção de toda vegetação, 
qualquer que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza compreendem 
as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos 
e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  

Os materiais provenientes da capina e limpeza será queimado, removido ou 
estocado. 

Critério de medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de limpeza executada. 
 

1.1.1.6. PLACA DE IDENTIFICACAO (1.50X3,00) M² 
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A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega. 
Deverá ser em chapa de aço galvanizado. 

A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 
profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável técnico, 
Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para 
contato. 

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, Junho 2016, disponível 
no site http:// http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-
marca-do-governo-federal-obras.pdf, tem por objetivo, orientar a padronização de placas e 
adesivos indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus órgãos 
e entidades. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 
demais orientações contidas neste manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas 
planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações 
deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 
Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-
se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão 
ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento 
ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas 
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 
das cores, durante todo o período de execução das obras. As placas deverão ser 
apresentadas, conforme exemplo abaixo: 

 

 

Critério de medição 
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O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 
quantidade estar expressa em m², somente será pago quando executada e instalada a 
unidade inteira com a metragem quadrada definida em orçamento. 

 

1.1.1.7. PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, 
INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m 
(DP1805-02/03) 

Na fabricação de grades de ferro ou aço serão empregados perfis singelos, do tipo 
barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados 
perfilados, dobrados a frio, com espessura mínima de 2mm. 

O gradil para confecção de Portões, serão executados com perfil singelo quadrado 
de ¾” x ¾”, para a moldura de contorno e de ¾”x ¼” para o fechamento (estrutura mínima). 
Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de 
emenda bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e 
saliências de solda. As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, 
desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, 
terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. As 
junções terão pontos de amarração nas extremidades e intermediários, espaçados de no 
máximo 10 cm. 

As peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão cromado ou 
niquelado ou de latão amarelo, quando se destinarem à pintura. Os furos para rebites ou 
parafusos com porcas devem exceder em 1 mm o diâmetro, ser escariados e as asperezas 
limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina 
de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção). Os perfilados terão confecção 
esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e medidas rigorosamente iguais. Eles 
deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de 
verificação. 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos 
obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.8. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
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- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 
entre as duas aplicações. 

Critério de medição 

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

 
 

2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
2.4. CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 

2.4.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 
SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTÊNCIA 
ATÉ 10 CV. 

Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 
elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 

2 – Instalação;  

3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 

4–Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 
recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 

2.4.2. MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. 

Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 

Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 
deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 

 
2.4.3. FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO 

HIDRAULICA DA CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA POTENCIA 
ATE 5 CV 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de fornecimento, partida 
do equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o 
fim que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse item. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por galão (Gl) de serviço executado. 

 
2.4.5. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO 

CARBONO, P/DN ATE 300mm. 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
dúctil ou aço carbono.  

Critério de medição 
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A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço 
executado. 
 

2.4.6. MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 
serviço executado. 

 

2.11. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.11.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DE QUÍMICA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 

2.11.2. ESCAVACAO MANUAL DE POÇOS E CAVAS DE FUNDAÇAO EM 
SOLO 

A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 
características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
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emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

 

2.11.3. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 
seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

 

2.11.4. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 
elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 

soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 

- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 

Critério de medição 

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

 

2.11.5. AÇO CA-50 

Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 
resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
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areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

 

2.11.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 
das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 
deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
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um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 

2.11.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 
essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 

2.12. EDIFICAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.12.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 

As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 
horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 

• Desvio de esquadro: ± 3mm; 

• Empenamento: ± 3mm; 
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O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 
Arquitetônico. 

PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

 

Critério de medição 

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

 

2.12.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 
de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 

A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 
acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

 

2.12.3. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 
responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

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

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 

Critério de medição 

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

2.12.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 
de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 

- Aplicar com rolo de lã. 

Critério de medição 

O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.12.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 
polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 

Critério de medição 

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

 

2.12.6. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 
entre as duas aplicações. 
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Critério de medição 

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

 

2.12.7. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 
em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

 

Critério de medição 

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

 

2.12.8. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 
em peças de madeira 2” x 2”.  

Material:  

- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 

-  Prego 1 1/2”  

- Ripão em madeira 2” x 2” 

Critério de medição 

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

 

2.12.9. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
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METÁLICO E PLÁSTICO 

Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 
estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   

Material:  

- Perfil tipo “U” 

- Prego 1 1/2” 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 

2.12.10. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 
respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 

Critério de medição 

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

 

2.12.11. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 

Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 
em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  

Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 
e cortes dos tubos, barras e chapas. 

 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 
poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.12.12. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 
seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

 

2.12.13. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 
todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  

Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 
piso, deverão ser instaladas antes do contrapiso. A argamassa do contrapiso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

 

Critério de medição 

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

 

2.12.14. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

Placa cerâmica tipo grês de dimensões 35x35 cm; Argamassa colante 
industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 
indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 
rejuntamento de placas cerâmicas. 

EXECUÇÃO:  

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 
de argamassa utilizada;  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
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formando sulcos;  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido. 

Critério de medição 

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

 

2.13. RECUPERAÇÃO DO POÇO EXISTENTE 
 

2.13.1. RECUPERAÇÃO DO POÇO EXISTENTE - RETIRADA DE 
BARRILETE BOMBA, LIMPEZA DO POÇO COM COMPRESSOR, 
ESTUDO DOS DADOS DO POÇO (Q, Ne, Nd), PARA CONFECÇÃO DE 
PERFIL, REINSTALAÇÃO DO BARRILETE E BOMBA. - COTAÇÃO DO 
SERVIÇO EM ANEXO 

São muitas causas que podem levar um poço artesiano produtivo a entrar em 
situação de risco. Uma grande parte de poços parte de poços passa a apresentar vazão 
nula ou muito reduzida após longo período de produção regular. Condenados, estes poços 
são muitas vezes abandonados, danificados ou tamponados. Mas muitos deles podem ser 
recuperados. 

 Causas mais frequentes: 

 Falta de limpeza e manutenções periódicas – leva ao acúmulo de 

incrustações que podem obstruir total ou parcialmente as zonas produtoras, interrompendo 
o fluxo de água, causando danos ao revestimento e induzindo ao diagnostico, muitas 
vezes precipitado, de poço seco. 

 Ruptura da coluna de revestimento do poço – provoca aberturas que 

permitem a entrada de partículas solidas como areia, pedriscos e até de elementos 
contaminantes. Pode ser causada por corrosão, defeitos construtivos, manutenção 
inadequada ou ações externas. 

 Alteração de características construtivas – resultante de desmoronamento 

ou deslocamentos de rocha, que obstruem as zonas produtoras e podem danificar a 
bomba. 

 Funcionamento prolongado em regime inadequado – que resulta em uma 

produção irregular e desordenada. 

 Queda ou prisão de objetos – (tubos, bombas, cabos, ferramentas) que 

podem impedir o fluxo de água, danificar equipamentos e comprometer o funcionamento 
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do poço. 
 

 O que pode feito: 

 Diagnostico correto – este é o primeiro e mais importante passo: 

identificar o problema, o que muitas vezes requer o uso de recursos e procedimentos 
auxiliares como, por exemplo: analise do histórico das ultimas operações realizadas, 
avaliação da condição hidrogeológica, testes seletivos de vazão e filmagens internas são 
alguns deles. O diagnostico correto permite planejar a operação com maior agilidade e 
menor custo. 

 Aplicação de técnica adequada - cada problema exige a aplicação de 

uma ou mais técnicas, como por exemplo: 
 

 Desobstrução do poço com uso de ar comprimido – é usada quando ocorrem 
desmoronamentos. Dependendo da produtividade e da quantidade de material, é 
necessário o uso de compressor de alta pressão. 

 Uso de revestimentos adicionais – necessário quando há furos ou defeitos no 
revestimento original. 

 Uso de tratamentos químicos severos combinados – para situações em que 
ocorreram contaminações da agua ou incrustações obstrutivas nas zonas produtoras. 

 Resgate ou pescaria de peças aprisionadas  ou caídas -  quando ocorreu 
queda acidental de objetos ou prisão de ferramentas ou equipamentos. 

 Aprofundamento – quando o poço reduz a sua vazão e há perspectiva de se 
encontrar novas fraturas produtoras. 

 Recuperação do diâmetro útil – quando ocorrem deformações na coluna de 
revestimento ou deslocamento de fragmentos de rocha que reduzem o diâmetro original do 
poço, impedindo a passagem da bomba. 

 Alteração do regime de funcionamento -  para adequar o uso às condições 
hidrogeológicas da reserva de água subterrânea. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro unidade (un) de serviço recuperado. 

 

5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
5.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

5.1.7. ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, 
CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS 

5.1.7.1. MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E 
ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIAMETROS DE 50 A 
250MM 

Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
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ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 

Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 
deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 

 

5.1.7.2. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F°F° DÚCTIL OU AÇO 
CARBONO, PARA DN ATE 300MM 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
dúctil ou aço carbono.  

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 

 

5.1.7.3. MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E 
CONEXÕES DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
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observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 
Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de serviço 
executado. 

 

5.1.10. CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDRÔMETRO / 
REGISTRO DE MANOBRA PARA S.A.A.'s 

5.1.10.1. CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABECOTE EM ALVEN. DE 
TIJOLO MACICO P/LINHA C/DN<=50mm, S/ FORNEC. MAT. 
HIDRAULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 

As caixas de para registro de manobra deverão ser instaladas nas quantidades e 
locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações das 
generalidades estabelecidas pelo engenheiro responsável pela obra. 

A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas para registro de manobra de 
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e 
Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

5.1.11. OUTROS SERVIÇOS 
5.1.11.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", 

COM REQUADRO 

Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 
em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  

Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 
e cortes dos tubos, barras e chapas. 

 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 
poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

 

5.1.12. INSTALAÇOES MECANICAS 
5.1.12.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 

EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV 

Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 
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elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade. 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 

2 – Instalação;  

3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 

4– Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 
recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 

4.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 
4.1.1. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) 
4.1.1.1. TFL10 FoFo DN   80 X 3,15 63,600 kg 
4.1.1.2. TFL10 FoFo DN   80 X 3,00 49,700 kg 
4.1.2. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/  01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) 
4.1.2.1. TFP10 FoFo DN   80 X 1,00 17,900 kg 
4.1.2.2. TFP10 FoFo DN   80 X 0,80 17,900 kg 
4.1.2.3. TFP10 FoFo DN   80 X 0,15 10,950 kg 
4.1.2.4. TFP10 FoFo DN  100 X 2,00 38,900 kg 

 
Os Tubos de fofo são feitos para transportar a água fria com qualidade e 

segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos 
de instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
 

4.1.3. CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 
4.1.3.1. CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg 
4.1.3.2. CP90FF10 FoFo DN 80 14,100 kg 
4.1.3.3. C90 JGS FoFo DN 80 10,200 kg 

As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 
ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.1.4. EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 
10 

4.1.4.1. EPFAV10 FoFo DN 80 17,000 kg 
4.1.4.2. EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg 

Este item é muito utilizado em instalações industriais, em tubulações de recalque, 
em captações e tomado d’água, em barriletes e outros equipamento relacionados à 
captação de água. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.5. CRIVO EM CHAPA DE ACO C/ FLANGES DE FoFo DUCTIL PN 10 
4.1.5.1. CRI10 ACO / FoFo DN   75 4,000 kg 

Os crivos são peças comumente instaladas  nas partes inferiores das tubulações  
verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna d’água, quando 
houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.6. JUNTA GIBAULT E TIRANTES 
4.1.6.1. JGI DN 80 7,000 kg 

A junta gibault são peças utilizadas em reparos nas redes, por encamisamento, e 
em uniões de trechos de tubulações com matérias de diferentes origens. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.1.7. ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FoFo DÚCTIL JUNTA 
ELASTICA 

4.1.7.1. AD PVC PBA X FoFo JE DN 75 

É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 
trechos de uma mesma rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
 

4.1.8. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE ACO CARBONO 
4.1.8.1. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 300mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.2. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 400mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.3. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1200mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.4. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1800mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.5. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 2000mm FERRO 

GALVANIZADO 
Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados 
para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.6. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 

As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 
ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.7. COTOVELO FoMa BSP DN 3' 1,643 kg 

O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 
potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industrial e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.1.8.8. TE FoMa BSP DN 3' 2,075 kg 
4.1.8.9. TE RD FoMa BSP DN 3' X 2' 1,650 kg 

É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 
trechos de uma mesma rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.10. L FoMa BSP DN 3' 1,060 kg 
4.1.8.11. L RD FoMa BSP DN 3' X 1 1/2'' 0,826 kg 
4.1.8.12. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 1' 0,258 kg 
4.1.8.13. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 3/4' 0,256 kg 

As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 
água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.1.8.14. B RD FoMa BSP DN 2 1/2' X 2' 0,485 kg 
4.1.8.15. NP DP FoMa BSP DN 3/4' 0,103 kg 
4.1.8.16. NP DP FoMa BSP DN 1' 0,175 kg 
4.1.8.17. NP DP FoMa BSP DN 1 1/2' 0,287 kg 
4.1.8.18. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg 
4.1.8.19. NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

As peças B RD foma e NP DP Foma são utilizados em sistemas de adução e 
distribuição de água potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras 
residências, industrial e em instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.1.8.20. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 2 1/2' 1,336 kg 
4.1.8.21. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 3' 2,038 kg 

As flanges são matérias que se interpõe em uma arruela especial, que é 
comprimida pelo aperto dos parafusos com porcas, o que garante a sua estanqueidade. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.22. UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE FoMa NPT CL. 300 DN 3' 4,534 kg 
A união com assento é uma peça fabricada em ferro maleável e possui padrão de 

rosca BSP, de acordo com a norma NBR 6943.  Seu uso é ideal para redes hidráulicas de 
combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.1.9. REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 
4.1.9.1. RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg 
4.1.10. REGISTROS DE GAVETA (PASSAGEM) CLASSE 125, CORPO EM 

BRONZE FUNDIDO ASTM B-584 C844, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, HASTE NAO ASCENDENTE, ABNT NBR 8465. PRESSAO DE 
SERVICO: VAPOR 125 LB/POL2 

4.1.10.1. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
4.1.10.2. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 3"" 

O registro de gaveta também conhecido como registro geral, é aquele que fica na 
parede e pode ser mexido para “fechar a água”, caso haja algum vazamento ou precise 
realizar algum conserto ou manutenção. O papel do registro é controlar o fluxo de água 
que vai da caixa d’água para toda casa/estabelecimento e é por conta disso essa peça fica 
instalada na tubulação vertical, que é responsável por levar a água para dentro do 
empreendimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.11. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16 
4.1.11.1. VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg 

As peças deste item são responsáveis por expelir o ara deslocado pela agua 
durante o enchimento, além de admitir ar durante o esvaziamento da linha e expelir 
continuamente o ara acumulado durante a operação da rede. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
4.1.12. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 

ROSCAS 
4.1.12.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 3' 

4,200 kg 
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A válvula de retenção é u tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em 
uma direção, porem, fecha-se automaticamente para evitar fluxo na direção oposta (contra 
fluxo). As válvulas de retenção são utilizadas em uma ampla variedade de locais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.13. PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.13.1. PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.2. PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.3. PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 mm) 0,175 kg 

Estes parafusos têm como principal função dar força a união de elementos, 
garantindo assim a tais elementos, sua perfeita trabalhabilidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.14. ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.14.1. ABF10 P/ DN  100 0,040 kg 
4.1.14.2. ABF10 P/ DN   80 0,030 kg 
4.1.14.3. ABF10 P/ DN   50 0,020 kg 

Estes itens são responsáveis por proporcionar a vedação segura, pratica e 
econômica às tubulações que possuem fluidos em processo. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 
 

4.1.15. EQUIPAMENTOS NAO CODIFICADOS 
4.1.15.1. BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, 

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO 
ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 

A bomba centrifuga são uma subclasse de tubormáquinas de absorção. São 
utilizadas para o transporte de fluidos por meio da conversão de energia cinética de 
rotação para a energia hidrodinâmica do fluxo de fluído. A energia rotacional normalmente 
vem de um motor elétrico. Os usos mais comuns incluem a sucção de água, esgoto e 
petróleo.  

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4.2. MATERIAIS ELÉTRICOS 
4.2.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 
4.2.1.1. CAIXA PVC 4X2" 
4.2.1.2. CX. DE PASS. DE EMBUTIR EM PVC, QUADRADA, 4"X4" 

As caixas acima têm como principal finalidade realizar a união de fios e cabos 
elétricos, ou de fazer o ligamento de fios interruptores ou tomadas. Essas caixas também 
organizam a distribuição de fios e cabos quando há necessidade de mudar o seu 
direcionamento. Por meio delas, pode-se realizar a instalação de uma fiação ou ate mesmo 
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subdividir uma instalação em partes de segundo grau, o que facilita a manutenção e o 
reparo desses fios quando houver necessidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.1.3. LUVA PVC ROSCA 1" 
4.2.1.4. LUVA PVC ROSCA 1.1/2" 
4.2.1.5. LUVA PVC ROSCA 3/4" 

As luvas de PVC  são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 
potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.2.2. CABO UNIPOLAR (COBRE) - ISOL.PVC - ENCH.PVC - 0,6/1KV 
(REF. PIRELLI SINTENAX ECONAX) 

4.2.2.1. 16 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.2. 16 MM² - BRANCO 
4.2.2.3. 16 MM² - PRETO 
4.2.2.4. 16 MM² - VERDE 
4.2.2.5. 16 MM² - VERMELHO 
4.2.2.6. 2.5 MM² - AMARELO 
4.2.2.7. 2.5 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.8. 2.5 MM² - VERMELHO 
4.2.2.9. 4 MM² - BRANCO 
4.2.2.10. 4 MM² - PRETO 
4.2.2.11. 4 MM² - VERDE 
4.2.2.12. 4 MM² - VERMELHO 

Estes cabos são constituídos por dois ou mais condutores isolados e dotado no 
mínimo de cobertura. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 
 

4.2.3. DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 
4.2.3.1. INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10ª 

No caso deste tipo de interruptor entra fio fase e sai um retorno, isto é, quando 
acionado acenderá todas as lâmpadas que estiverem ligadas à este fio de retorno. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.2.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
4.2.4.1. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 25 A 
4.2.4.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 63 A 

Este tipo de disjuntor é indicado para circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.2.4.3. DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10 A 

Como o próprio nome já diz, este é um disjuntor indicado para circuitos com 
apenas uma fase, como os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase 
de 127 ou 220 v. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
  

4.2.5. ELETRODUTO PVC ROSCA 
4.2.5.1. ELETRODUTO RÍGIDO 1" 
4.2.5.2. ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2" 
4.2.5.3. ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" 

Os eletrodutos rígidos são a escolha acertada para revestimento e condução de 
cabos elétricos. Altamente resistente, ele protege as fiações de cobre contra a umidade, 
corrosões e agentes externos que possam prejudicar a instalação elétrica. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

4.2.6. LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 
4.2.6.1. LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 150 W 
4.2.7. LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO 
4.2.7.1. VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 150 W 

É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 
gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  

A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
4.2.8. MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO 
4.2.8.1. CX. DE INSPECAO SUSPENSA, P/ SPDA, EM FoFo, P/ 

ELETRODUTO d =1 1/2" 

As caixas de inspeção são elementos de um sistema coletor de esgoto sanitário 
que possuem a função de descontinuar as tubulações, facilitando operações de limpeza e 
desobstrução. Elas são aplicadas em determinados trechos do coletor, sendo sempre 
externas à edificação. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
4.2.9. QUADRO DISTRIB. EM AÇO – EMBUTIR 
4.2.9.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANNIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN,100ª 

É um componente agregado ao sistema de fornecimento de energia elétrica que 
tem como a função dividir a alimentação elétrica em circuitos subsidiários. Em outas 
palavras, o quadro de distribuição é o responsável por coletar a energia na entrada de uma 
indústria ou residência e subdividir esta energia em subcircuitos. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peças (pç) de serviço executado. 
 

5. SISTEMA DE TRATAMENTO (COTAÇÃO PARA A ETA COMPLETA) 
5.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA - ETA, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA 
EMITIDOS PARA TAL FIM A SEREM INSTALADAS PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES DE URUCURITEUA/ SÃO MIGUEL DE 
GUAMÁ – PA 
Estação de tratamento de água ou também abreviado como ETA é um local em 

que realiza a purificação da água captada de alguma fonte para torná-la própria para o 
consumo e assim utilizá-la para abastecer uma determinada população. A captação da 
água bruta é feita em rios ou represas que possam suprir a demanda por água da 
população e das indústrias abastecidas levando em conta o ritmo de crescimento. Antes 
que vá para o sistema de distribuição de água através de adutoras, passa por um processo 
de tratamento com várias etapas. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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GENERALIDADES 

 

A presente especificação técnica têm por objetivo estabelecer as condições que 
nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do 
contrato: CT 250618.001/2018 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 
Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projeto Básico 
anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 
parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 
São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 
- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 
- Alvará de construção de Obra; 
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
 
Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 
no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 
pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 
vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 
canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 
serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço 
uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 
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progresso satisfatório às obras. 
É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 
obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 
É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 
mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 
segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia da 
construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 
NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 
obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 
- Equipamentos para Proteção Auditiva 
- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 
A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 

Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 
serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 
Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 
desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 
A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 
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significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 
comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

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

rigorosamente ao constante nos documentos: 
- Normas da ABNT; 
- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 
- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 
- Estas especificações e desenhos do projeto. 
Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 
A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 
A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

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

registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e 
demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 
bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 
toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 
força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 
instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de 
baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de 
Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para 
operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em 
local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido 
pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 
O prazo para execução dos serviços em é de 360 (trezentos e sessenta) dias 

corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 
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Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 
execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 
materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente 
de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 
FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-
financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 
período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer 
modificação. 
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1. CANTEIRO  
1.1. ESTRUTURA DE CANTEIRO 

1.1.1. BARACÃO 
1.1.1.1. LOCAÇÃO MANUAL DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

1.1.1.2. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 
As operações de capina e limpeza serão executadas mediante a utilização de 

equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O 
equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos 
previstos para a execução dos serviços e obras.  

A capina e limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos 
de árvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remoção de toda vegetação, 
qualquer que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza compreendem 
as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos 
e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  

Os materiais provenientes da capina e limpeza será queimado, removido ou 
estocado. 

Critério de medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de limpeza executada. 
 

1.1.1.5. CERCA COM 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", COM 
ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COM PONTA INCLINADA 
E DIMENSÕES DE 0,10 X 0,10 X 3.00M (DP-IC1804-02) 

 
A cerca de arame farpado deve ser instalada, por meio de locação topográfica. 

Para a implantação da cerca, deve ser executada a limpeza numa faixa de 2 m de largura, 
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para possibilitar a execução e a manutenção, tendo o alinhamento da cerca como eixo. 
As cavas devem ser executadas de acordo com as dimensões definidas no projeto. 

As estacas de concreto pré-moldadas com ponta inclinada devem ser posicionados, 
alinhados e aprumados e, os reaterros de suas fundações devem ser compactados, de 
modo a não sofrerem deslocamentos. 

 Quanto a fixação do arame farpado, deve-se assegurar que estes estejam bem 
esticados e travados. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de cerca executada. 
 

1.1.1.6. PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, 
INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m 
(DP1805-02/03) 

 
Na fabricação de grades de ferro ou aço serão empregados perfis singelos, do tipo 

barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados 
perfilados, dobrados a frio, com espessura mínima de 2mm. 

O gradil para confecção de Portões, serão executados com perfil singelo quadrado 
de ¾” x ¾”, para a moldura de contorno e de ¾” x ¼” para o fechamento (estrutura 
mínima). Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas 
de emenda bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e 
saliências de solda. As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, 
desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, 
terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. As 
junções terão pontos de amarração nas extremidades e intermediários, espaçados de no 
máximo 10 cm. 

As peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão cromado ou 
niquelado ou de latão amarelo, quando se destinarem à pintura. Os furos para rebites ou 
parafusos com porcas devem exceder em 1 mm o diâmetro, ser escariados e as asperezas 
limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina 
de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção). Os perfilados terão confecção 
esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e medidas rigorosamente iguais. Eles 
deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de 
verificação. 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos 
obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
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A superfície:  

- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.9. PASSEIO - ACABAMENTO EM CIMENTADO ALISADO COM JUNTA 

DE MADEIRA SOBRE LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL 
 
A execução de passeios de concreto moldados “in loco” ou piso de concreto com 

concreto moldado “in loco”, usinado, com acabamento convencional com espessura 
determinada em projeto, conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO. 

 As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in 
loco são as seguintes: 

 Montagem das fôrmas e a colocação da armadura e lona plástica sobre o 
subleito compactado e base de material granular; 

 Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de 
tração;  

 Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto;  

 Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação. 
 

Critério de medição 

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

1.1.1.10. ESCRITORIO DA CONTRATADA (APOIO) 
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Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a 
alojamentos e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As 
dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem às características 
de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação e iluminação, conforme 
previsto em normas vigentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.11. PLACA DE IDENTIFICACAO (1.50X3,00) M2 

 
A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega. Deverá 

ser em chapa de aço galvanizado. 
A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 

profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável técnico, 
Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para 
contato. 

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, Junho 2016, disponível 
no site http:// http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-
marca-do-governo-federal-obras.pdf, tem por objetivo, orientar a padronização de placas e 
adesivos indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus órgãos 
e entidades. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 
demais orientações contidas neste manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas 
planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações 
deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 
Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-
se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão 
ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 
voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas 
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 
das cores, durante todo o período de execução das obras. As placas deverão ser 
apresentadas, conforme exemplo abaixo:  

Critério de medição 
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O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 
quantidade estar expressa em m², somente será pago quando executada e instalada a 
unidade inteira com a metragem quadrada definida em orçamento.  

 
 

1.1.1.12. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA 

 
A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da 

obra. 
Este serviço consiste no conjunto de operações destinadas à remoção das 

obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação do pavimento, elas 
se caracterizam pela simples raspagem e nivelamento do terreno, sendo executado com o 
auxílio da motoniveladora. 

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

1.1.1.13. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA 

 
O espalhamento será feito através de uma moto-niveladora após a colocação do 

material laterítico, cujo material será colocado e enleirado conforme orientação do chefe de 
campo e apontadores. Este espalhamento será executado no greide estabelecido 
topograficamente. 

 
Critério de medição 

A medição será em m³ (metro cúbico) de serviço executado. 
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1.1.1.14. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 
 
O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) 

numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma 
camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil.  

O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação dos rolos de 
grama. Estes rolos devem ser perfeitamente justapostos, socados e recobertos com terra 
de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² de grama 
por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio. 

Critério de medição 

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

1.1.1.15. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.16. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

 
1.1.1.17. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 

CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
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As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.18. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 
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As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

1.1.1.19. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
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de camalhão. 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.20. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 
e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.1.1.21. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

1.1.1.22. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.23. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

1.1.1.24. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
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EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 

cobrindo toda a superfície. 
-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
2.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 

 
2.1.2. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - BASE DO POÇO 

 
A locação será executada de forma manual. 
O construtor procederá à marcação, obedecendo aos projetos, com base em 

pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira 
responsabilidade. 

Procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 
local. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será 
objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará 
comunicação à fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar 
oportunas. 

O Construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível – 
RN – e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação a qualquer tempo e 
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oportunidade. 
Critério de medição 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.1.3. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

2.1.4. BASE DE CONCRETO FCK=15.00 MPA INCLUCIVE FORMA 
 
A base para instalação deverá ser executado em concreto armado (fck = 15 MPA), 

com dimensões conforme projeto. É de responsabilidade da Contratada a inclusão das 
formas para execução da Base. 

Critério de medição 

O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
 

2.1.5. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Para o aterro serão utilizado o solo proveniente da escavação, destaca-se que este 

deve está livre de entulho de obra, pedras, plásticos, material orgânico e etc. A Contratada 
é responsável pelo lançamento, espalhamento, compactação com placa vibratória, soquete 
pneumático ou soquete manual. 

Critério de medição 
O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
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2.1.6. PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS 
HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS PARA LOCAÇÃO DE 
MANANCIAL - TIPO METASSEDIMENTO 150M 

 
Condicionantes e parâmetros: 
As normas NBR - 12212- Projeto de poço para captação de água subterrânea e 

NBR-12244-Construção de poço para captação de água subterrânea, estabelecem 
critérios a serem adotados no projeto e construção de poço para captação de água 
subterrânea (denominado nesta especificação de poço tubular). A seguir são relacionados 
os principais condicionantes e parâmetros a serem adotados e cumpridos, segundo as 
referidas normas: 

• O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob a 
responsabilidade técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado 
no CREA, em conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa º 59, de 09 de maio de 
1997, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

• A empresa deverá fornecer proposta técnico-financeira acompanhada de 
cronograma físico de execução para todas as fases da obra, tais como:  

- Transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e 
materiais;  

- Perfuração e perfilagem geofísica;  
- Colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro;  
- Limpeza e desenvolvimento;  
- Teste de produção. 
- Análise físico-química e bacteriológica Nenhuma dessas fases poderá ser 

efetivada sem a presença ou o conhecimento prévio da fiscalização.  
• No final da execução do poço tubular a empresa habilitada deverá apresentar 

o Relatório Técnico Conclusivo, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida 
pela fiscalização. 

Proteção Ambiental 

É imperativo que a empresa especializada pela construção do poço tubular, adote 
as providencias cabíveis a fim de evitar contaminação ou danos ao meio ambiente em 
função de líquidos contaminados ou com características indesejáveis, tanto na superfície 
do terreno como nas camadas sub-superficiais atravessadas pela perfuração. 

 Prevenção de acidentes e segurança 
 A empresa responsável pela obra deverá cumprir a Legislação Nacional que rege 

a Segurança e Higiene do Trabalho, além de obedecer às normas de segurança de cada 
serviço, objetivando a plena proteção contra riscos de acidentes com funcionários e com 
terceiros. 

Materiais 

A NBR – 13.604 estabelece critérios para a utilização de tubos e filtros no 
revestimento de poços tubular: Serão utilizados tubos e filtros Geomecânicos Standard DN 
– 6”. A abertura das ranhuras do filtro será definida através das curvas granulométricas das 
amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto 0,50mm. O 
material do pré-filtro será constituído de cascalho quartzoso, com granulométrica entre 
2,38 e 1,19mm. 

Perfuração 
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O poço será perfurado em toda sua extensão através do método rotativo, com 
circulação direta do fluido de perfuração, utilizando-se brocas tricones com dentes de aço 
ou tungstênio. 

A perfuração deverá ser efetuada nos diâmetros e profundidades estabelecidas no 
projeto de poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente profundidade só 
poderá ser efetivada mediante autorização da Fiscalização. A perfuração poderá ser 
inicialmente executada através de um furo piloto com posterior alargamento para o 
diâmetro do projeto. 

Profundidade 
 A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (150m). 

Esta profundidade só poderá ser alterada com previa autorização da fiscalização.  
a) - Fluido de perfuração: O fluido deverá influenciar a performance, limpeza, 

estabilidade e produtividade na perfuração do poço. Salvo em condições especiais a lama 
deverá ser mantida dentro dos seguintes parâmetros:  

• Densidade: entre 1,04 e 1,14g/cm³;  
• Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos;  
• Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume; Filtrado: abaixo de 15cm³  
• PH: entre 7 e 9,5.  
b) - Registro diário: As seguintes informações deverão estar registradas 

diariamente no canteiro de obra:  
• Diâmetro da perfuração;  
• Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;  
• Litologia atravessada e avanço de perfuração;  
• Brocas utilizadas;  
• Material do fluido utilizado e registro de peso, viscosidade, filtrado, pH e teor 

de areia.  
c) – Amostragem: Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta 

de escoamento da lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 m. As amostras deverão ser 
secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas 
numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.  

d) – Perfil litológico: Visando uma melhor avaliação das condições de captação, 

o poço poderá ser perfilado em sua extensão, utilizando-se os seguintes métodos 
geofísicos:  

- Caliper log - Raio gama  
- Potencial espontâneo  
- Resistividade  
– Sônico 
e) - Instalação de revestimento: Ao longo do revestimento deverão ser acoplados 

guias centralizadores espaçados de 8 em 8 m, com diâmetro externo inferior em 2” do 
diâmetro de perfuração. A instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a 
evitar deformações ou rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a 
instalação do conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do 
revestimento com peça apropriada.  

f) - Instalação de pré-filtro: A colocação de pré-filtro deverá ser feita 
paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico continuo entre a parede do furo e o 
revestimento. O pré filtro será instalado por gravidade, com o fluido preparado 
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adequadamente e o fluido circulando em velocidade baixa até que o pré-filtro atinja a 
profundidade de 12 m. O adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado durante o 
desenvolvimento do poço.  

g) - Vedação de aquífero: O processo de cimentação de qualquer espaço anelar 

deverá ser feito de forma continua e numa única operação. O material na cimentação em 
situações normais deverá ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser 
efetuado no poço durante as 48 h que se seguirem à cimentação.  

h) - Proteção sanitária: Deverá ser introduzida no espaço anelar, duas colunas de 

tubo PVC DN 50, diametralmente opostos, completando o pré-filtro até 10m de 
profundidade, e preencher o espaço restante com argamassa de cimento-areia, traço 1:3. 
Deverá ser constituída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento. Essa 
laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de 0,15m e 
área não inferior a 1 m². O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima da laje.  

i) - Limpeza e desenvolvimento: A limpeza do poço dar-se-á com a utilização do 

sistema de air lift. No desenvolvimento do poço poderá ser aplicados o processo de 
pisoteamento, e ar comprimido. No processo de pisoteamento, o embolo deverá ter 
diâmetro inferior em 1” do diâmetro do poço. No processo de ar comprimido o método a ser 
empregado é o de poço aberto.  

j) - Teste de produção: Na instalação do conjunto moto-bomba no poço, deverá 

ser colocada uma tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua 
extremidade inferior acima de 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser 
empregados dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e 
precisão: para vazões de até 40 m³/h, deverão ser empregados recipientes de volume 
aferido de 200 a 220 l, indeformados e em bom estado de conservação; vazões acima de 
40m³/h deverão ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como: 
vertedor orifício calibrado, tubo venturi ou outros. 

A tubulação de descarga da água extraída deverá ser dotada de válvula de 
regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em 
diversos regimes de bombeamento. O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma 
distância de 25,00 metros a jusante do poço. Antes de dar início ao bombeamento, o 
operador deverá certificar-se da posição do nível da água original, efetuando, pelo menos, 
três medidas de nível, a cada meia hora. As medidas de nível d’água no poço durante o 
bombeamento deverão ser efetuadas na seguinte frequência de tempo, a partir do início do 
teste.  

• 0 a 10:1min  
• 10 a 20:2min  
• 20 a 60:5min  
• 60 a 100:10min  
• 100 a 180:20min  
• 180 a 300:30 min  
• 300 em diante:100 min O teste de produção deverá ser efetuado em quatro 

etapas de mesma duração, com vazões progressivas, em regime continuo de 
bombeamento, mantendo-se a vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa 
para outra deverá ser feita de forma instantânea, sem interrupção do bombeamento. O 
plano de vazão de teste deverá ser efetuado em correspondência com as de nível d’água. 
Não poderá haver variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.  



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

k) - Desinfecção do poço: A desinfecção final deverá ser feita mediante a 
aplicação de uma solução clorada em quantidade tal que se consiga uma concentração no 
poço de 50mg/l de cloro livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, 
deverá ser aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço. Deve-se introduzir 
parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante da solução deverá ser 
colocado pela boca do poço de modo a desinfetar o revestimento acima do nível d’água. A 
solução deverá permanecer no poço por um período não inferior a duas horas. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de serviço executado. 
 

2.1.7. CARGA E DESCARGA DE SOLO 
 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

2.1.8. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Este serviço consiste na deposição ordenada, em local previamente definido e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de materiais provenientes da escavação de solo mole, 
materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias considerados inadequados, ou materiais em excesso 
que não forem integrados aos aterros, aterros para alargamento de plataforma, suavização 
de taludes ou na execução de bermas de equilíbrio.  

Estes materiais deverão ser espalhados convenientemente e compactados com o 
tráfego dos equipamentos em utilização, de modo que a forma e a altura de depósitos em 
tais áreas se adaptem ao terreno adjacente, inclusive com taludes adequados, de acordo 
com instruções da FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATADO tomará as devidas providências para que haja drenagem 
apropriada e proteção de taludes. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por volume (m³), conforme indicado no 
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orçamento. 
 

2.1.9. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição  

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
2.2. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10 m) 

2.2.4. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DO POÇO 
 
A locação da casa do poço deverá ser realizada somente por profissional 

habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada 
em todas as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no 
projeto, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas 
que compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para 
resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.2.5. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.2.6. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.2.7. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

 
EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 

uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
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começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 
- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 

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

2.2.8. AÇO CA-50 
 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

2.2.9. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
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mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.2.10. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.3. EDIFICAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10) 
2.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
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• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.3.3. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

2.3.4. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
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• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

2.3.5. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
 
A superfície:  
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 

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

2.3.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
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recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.3.9. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

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

2.3.10. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
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mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 
 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 

das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

Critério de medição 

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

2.3.11. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.12. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  
- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado.  
 

2.3.13. MURETA PARA QUADRO DE MEDICAO 1.00X1.75M (DE_DP0605) 
EXECUÇÃO: 

 
- Definir o local, baseado na aposição da rede elétrica; 
- Cavar o buraco e instalar o poste nas segundo definido em projeto; 
- Preencher o buraco com concreto após a implantação do poste; 
- Embutir a caixa de medição no muro, com massa de cimento; 
- Fixar as armações secundarias com parafusos para ancoragem dos ramais de 

ligação e saída;  
- Conectar os condutores fase no disjuntor. Para posterior interligação com os 

mediadores em ambas as caixas; 
- Interligar os condutores fase do ramal de saída ao disjuntor 
- Identificar as fases e neutro; 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.14. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
 
Critério de medição 

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

2.3.15. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

2.4. CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 
2.4.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 

SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTÊNCIA 
MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV. 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4–Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 
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recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.4.2. MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 

ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.4.3. FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO 
HIDRAULICA DA CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA POTENCIA 
ATE 5 CV 

 
A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de fornecimento, partida 

do equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o 
fim que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse item. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por galão (Gl) de serviço executado. 
 

2.4.4. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN ATE 300mm. 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
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dúctil ou aço carbono.  
Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

2.4.5. MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO 

 
O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 

material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 
serviço executado. 

 
 

2.11. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.11.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DE QUÍMICA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.11.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 
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Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.3. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.11.4. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 
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- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.5. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.11.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 
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Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.12. EDIFICAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.12.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 
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• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.12.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

2.12.3. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 
 

2.12.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
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- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2.12.6. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

 
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
Critério de medição 

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

2.12.7. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

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

2.12.8. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
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- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 

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

2.12.9. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  

- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

2.12.10. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.11. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

Critério de medição 

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

2.12.12. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

2.12.13. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

2.12.14. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

 
Placa cerâmica tipo grês de dimensões 35x35 cm; Argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 
indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 
rejuntamento de placas cerâmicas. 

EXECUÇÃO:  

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 
de argamassa utilizada;  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
formando sulcos;  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido. 

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

3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
3.1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, CLASSE 12, DN 50 / DN 75 

3.1.1. LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'s  E  
S.E.S.'s 
 

• Operação de limpeza manual ou mecanizada de ruas; 
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• Juntamento, remoção do expurgo da área de trabalho;  
• Carga para o local de espera; 
•  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentosutilizados; 
• Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de 

ferramentas e materiais;  
• Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 

serviços objeto desta Especificação. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA , INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA 
OUTRO LOCAL DA OBRA 
 

 Fornecimento, transporte, instalação de placa de sinalização, conforme 
padrão ou a critério da FISCALIZAÇÃO;  

  Manutenção da placa durante a execução das obras;  

 Remoção e movimentação da placa para outros local da obra; 

  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 
conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;  

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais 
(combustíveis, peças, etc.);  

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 
serviços objeto desta Especificação.  

Critério de medição 

O critério de medição será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.3. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 
5MM 

 
A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir 

possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou 
proteção da obra, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. 

Este item compreende o fornecimento de mão de obra e materiais para colocação, 
manutenção e remoção da tela. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

3.1.4. PASSADIÇO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO 
P/PEDESTRES 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de pedestres, 

deverão ser executados passadiços (pontes) provisórios em pranchões de madeira bruta 
de lei com corrimão. 
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A CONTRATADA deverá dimensionar os passadiços de travessia e suas 
adequadas instalações, de modo a atender os parâmetros mínimos propostos e suportar 
com segurança todas as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

As peças componentes de passadiços deverão ser de boa qualidade e dispostas 
de forma travada para evitar o surgimento de vãos livres. 

Os passadiços deverão possuir guarda-corpo rígido com altura de 0,90m (noventa 
centímetros) a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e rodapé de 0,20m (vinte centímetros) 
de altura mínima, sendo o piso de pranchões de madeira bem nivelado, sem juntas 
apreciáveis ou ressaltos que possam causar acidentes aos usuários. 

Os passadiços deverão ser varridos diariamente de modo a evitar o acúmulo de 
terra ou lama, que os tornem escorregadios. 

Critério de medição 

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

3.1.5. CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS 
VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P AREA CHAPA EM CADA 
APLICAÇÃO 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de veículos sobre 

escavações, deverão ser executados passadiços provisórios em chapas de aço carbono 
3/8 os quais deverão ser devidamente travadas e fixadas ao solo de forma a garantir uma 
travessia segura. 

A CONTRATADA deverá dimensionar as travessias e suas adequadas instalações, 
de modo a atender os parâmetros mínimos necessários e suportar com segurança todas 
as cargas de trabalho a que estarão sujeitas. 

 
Critério de medição 

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

3.1.6. ESCAV. MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª 
CAT.EXECUTADA C/PROFUND.ATE 1,50m 

 
Toda a escavação deverá ser mecânica no caso de proximidade de interferências 

cadastradas ou detectadas. Serão utilizados utensílios manuais de corte e remoção para a 
borda da vala, quando se julgar necessário. A CONSTRUTORA deverá atentar para 
situações de instabilidade dos taludes e solicitar a FISCALIZAÇÃO autorização para 
execução de escoramentos. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do 
terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

Antes de iniciar a escavação, a CONSTRUTORA fará a pesquisa de interferência 
do local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que 
estejam na zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O greide 
da linha deverá ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento mínimo admitido 
acima da geratriz superior dos tubos em áreas urbanizadas será de 0,80 m. 

A largura das escavações será D + 0,40 m, sendo a largura mínima 0,50 m. 
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A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao assentamento 
estiverem depositados no local. 

Se a escavação interferir com galerias, tubulações ou outras instalações 
existentes, a CONSTRUTORA executará o escoramento e sustentação das mesmas. 

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados 
para utilização no aterro, serão, em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior 
aproveitamento, numa distância não inferior à profundidade da vala e, sempre que 
possível, de um único lado, deixando o outro lado livre para trânsito e manobras. 

No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão 
distribuídos em montes separados. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço. 
 

3.1.7. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Qualquer tipo de escavação poderá ser executada manual ou mecanicamente, 

mediante aprovação pelo engenheiro responsável do método, proposto pela contratada. Se 
autorizada a escavação mecânica, todos os danos causados à propriedade, bem como 
levantamento e reposição de pavimentos além das larguras especificadas, serão da 
responsabilidade da contratada. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser 
adequados aos tipos e profundidades de escavação. Na falta destes, a fiscalização poderá 
permitir o uso de outro tipo de equipamento.  

Esta liberalidade não justificará atrasos no cronograma da obra. Além disso, no 
caso de escavação de vala, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se 
atingir a profundidade desejada, oriunda de utilização de equipamento inadequado, não 
será remunerada. Desta forma, os serviços serão considerados como se fossem 
executados de maneira normal e de acordo com as larguras especificadas. 

As valas deverão ser escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitado o 
alinhamento e as cotas indicadas em projetos. Tanto para a distribuição de água como 
para a coleta de esgotos, as valas abertas com dimensões inferiores às definidas serão 
medidas pelas dimensões reais executadas. No caso de excesso nas dimensões definidas, 
estas somente serão medidas, se justificadas pela contratada e aprovadas formalmente 
pela fiscalização através de registro no BDO, recomendando-se a anexação, ao processo 
de medição, de documentos comprobatórios, tais como: laudos, fotos e outros.  

Quanto à extensão máxima de abertura de valas, devem-se considerar as 
condições locais de trabalho, o trânsito, o tempo necessário à progressão contínua das 
obras e a necessidade de serviços preliminares. Qualquer excesso de escavação ou 
depressão do fundo da vala, proveniente de erro na escavação, deverá ser preenchido 
com areia, pó-de-pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela FISCALIZAÇÃO 
e sem ônus para. 

 As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, preferencialmente, 
principalmente nos locais de grande movimento, travessias de ruas e acessos, de modo a 
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garantir condições de segurança ao tráfego de veículos e pedestres. Em casos extremos, 
quando as valas ficarem abertas por mais de um dia, deverão ser feitos passadiços 
provisórios nos acessos de veículos e pedestres. Neste caso, toda a extensão da vala 
deverá ser convenientemente sinalizada e protegida. Todos os serviços de escavação não 
em valas deverão obedecer, rigorosamente, às cotas e perfis previstos no projeto. Nas 
cavas a serem executadas, admitir-se-á um acréscimo de até um metro para cada lado, ou 
no raio, sobre as dimensões projetadas como espaço liberado para área de serviço.  

Em solos turfosos e/ou sem suporte, as escavações deverão ser feitas até que se 
atinjam um solo de boa qualidade. Nestes casos as cotas definidas nos projetos serão 
obtidas através de reaterro com material importado. Caso necessário, serão feitos 
esgotamentos ou drenagens de modo a garantir a estabilidade do solo. 

As valas só poderão ser reaterradas depois que o assentamento da tubulação for 
aprovado pela fiscalização. O recobrimento deverá ser feito alternadamente de ambos os 
lados do tubo, evitando-se o deslocamento do mesmo e danos nas juntas. O material a ser 
utilizado no reaterro, até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, não deverá conter 
pedras, detritos vegetais ou outros materiais que possam afetar os tubos quando sobre 
eles for lançado, bem como deverá ser de textura homogênea.  

Quando o material escavado for inconveniente ao reaterro, a critério da 
fiscalização, deverá ser substituído por material de boa qualidade. No caso de áreas onde 
houver necessidade de aterros, o solo a ser utilizado deverá vir, preferencialmente, de 
áreas próximas de corte; materiais orgânicos ou contaminados com restos orgânicos 
(raízes, folhas, etc.) ou entulhos de qualquer tipo (resto de demolições, matacões, madeira, 
etc.) não são aceitáveis devido ao baixo suporte, alta compressibilidade, volume, 
deterioração, etc. 

O material de aterro na origem deve ter características previamente estudadas 
visando conhecimento do tipo de solo, quantidade disponível, homogeneidade, 
capeamento a ser descartado, compactação, umidade, suporte, expansibilidade e 
compressibilidade, entre outras. O aterro/reaterro de cavas refere-se à reposição dos 
materiais escavados a mais, para permitir a construção de obras enterradas ou semi-
enterradas, tais como reservatórios, estações de tratamento, fundações, etc. 

No caso de reservatório e estações de tratamento, sempre que possível, o reaterro 
deverá ser executado após o teste das estruturas com enchimento de água até o nível 
máximo de operação. Somente serão permitidos aterros junto a estruturas de concreto 
quando a idade das mesmas for igual ou superior a 28 dias. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
3.1.8. CARGA E DESCARGA DE SOLO 

 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
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nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

3.1.9. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Tendo em vista que as medições correspondem à escavação, carga e transporte 

dos materiais já foram devidamente focalizadas quando da abordagem da execução dos 
cortes e dos empréstimos, a medição dos aterros comporta, estritamente, a quantificação 
da compactação, a qual envolve várias operações a saber: a descarga e o espalhamento 
do material em camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação 
propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.10. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc, deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição 

A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.11. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 

ÁGUA - DN 50 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
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uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado do 
assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os defeituosos sejam 
rejeitados. 

 
 

3.1.12. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 
ÁGUA - DN 75 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.13. EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM, ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO 
MAT. - DMT=20KM 

 
Em locais onde o fundo da vala apresente pedras ou formações rochosas deve-se 

promover uma escavação adicional de 0,15 a 0,20 m, cobrir o fundo da vala com uma 
camada de terra isenta de pedras e entulhos, ou, alternativamente, uma escavação 
adicional de 0,10 m para formar um berço de areia desta espessura. Esta camada de terra 
ou de areia deve ser devidamente compactada;  

Quando o fundo da vala for constituído de material sem condições mínimas de 
suporte para o assentamento da tubulação, deve-se executar o assentamento conforme 
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recomendações de projeto e na inexistência destas recomendações utilizar uma base de 
brita (cascalho) ou concreto. A tubulação sobre tais bases deve ser assentada sobre 
colchão de areia de 0,10 m ou material escolhido de 0,15 a 0,20 m;  

O fundo da vala deve ser uniforme, devendo-se evitar os calos e ressaltos. Para 
tanto, se necessário, deve ser regularizado utilizando-se areia ou outro material adequado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.14. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 

 
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada para o 

transporte de equipamentos, materiais e outros até a localidade da obra. 
Critério de medição 

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.15. BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. 

FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA 
 
Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples ou armado utilizados nas 

redes de distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de mudanças de 
diâmetro, nas instalações de aparelhos, peças especiais e conexões com juntas elásticas, 
nos terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com objetivo de 
absorver os esforços resultantes da pressão exercida pela água nos mesmos. 

Na ancoragem de conexões com juntas elásticas deverão ser utilizados blocos 
convenientemente dimensionados para resistir aos esforços longitudinais ou transversais 
da tubulação que não são absorvidos pela junta. 

As válvulas de bloqueio de fluxo e demais aparelhos deverão ser ancorados no 
sentido do seu peso próprio e dos possíveis esforços longitudinais ou transversais, sendo 
que a tubulação de PVC rígido interligada a estase às peças de ligação deverá trabalhar 
livre desses esforços. 

O dimensionamento desses elementos exige cálculos específicos para a 
determinação das suas características e dimensões, em função do diâmetro da tubulação, 
da pressão exercida pela água, da natureza do material dos tubos e da resistência do solo. 

As localizações dos blocos, bem como sua dimensões e o tipo de concreto serão 
definidos em projeto e /ou pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar o cálculo estrutural dos 
blocos. 

EXECUÇÃO: 

- Em um período não inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo, 
conexão ou aparelho que ficarão em contato com o concreto do bloco, deverão ser 
revestidas com pintura asfáltica seguida de uma camada de areai fina para melhorar a 
aderência. 

- Posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, será feito seu 
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escoramento, visando garantir sua mobilidade quando da execução do bloco. 
- Em seguida, deve ser feita a montagem das formas e da armação de aço 

(quando necessário) do bloco. 
- Por fim, deve ser executada a concretagem do conjunto. 
- Tomando-se o devido cuidado para que as juntas do tubo, conexão ou aparelho 

se mantenham visíveis, possibilitando a verificação da estanqueidade do sistema, quando 
da realização dos ensaios convencionais, e a posterior manutenção da rede. 

- Na desmontagem das formas, deverão ser evitados golpes violentos nos blocos, 
pra que não haja perda de aderência entre o concreto e a peça imobilizada. 

- Concluída a desforma, deverá ser verificado se as juntas do tubo, conexão ou 
parelho estão realmente visíveis e desimpedidas. 

- Ancoragem de registros. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.16. EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1 A/2A/2 C, C/ 
ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,5 M3/H X 1/2"", ASSENT. DE 
CAVALETE E ASSENT. DE CX. CPH (EMBUTIDA EM MURETA), S/ 
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO E PASSEIO E S/ 
FORNEC. DE CX., MAT. HIDRAUL. E HID 

 
A Ligação da execução predial consiste em um conjunto de tubos, peças, 

conexões e equipamentos que interliga a rede pública à instalação predial do usuário. As 
ligações prediais somente serão executadas após serem liberadas pela fiscalização. 

Uma ligação predial é composta de: 
 a) Tomada de água:- Ponto de conexão do ramal com a rede de distribuição de 

água, que será executada com colar de tomada de PP, PVC, FºFº, com ferrule ou ainda 
com "T" associado à luva de correr;  

b) Ramal predial:- Tubulação compreendida entre a tomada de água na rede de 
distribuição e o cavalete ou caixa subterrânea que será executada preferencialmente em 
PEAD, podendo ser feita também com material de PVC;  

c) Cavalete ou caixa subterrânea:- Elementos destinados a receber a instalação do 
medidor de volume consumido, hidrômetro. A utilização de uma ou outra solução é 
decorrente do interesse do cliente ou da melhor disposição do hidrômetro para as leituras 
mensais. Além das partes componentes deve-se observar, na ligação predial, o 
recobrimento mínimo do ramal e a localização do cavalete/caixa em relação às divisas do 
imóvel. 

Os materiais hidráulicos de uma ligação de água podem ser fornecidos pela 
CONTRATADA. Todos os materiais deverão seguir as normas da ABNT e outras exigidas 
pela área de Controle da Qualidade de Materiais. 

As ligações serão sempre executadas na rede de distribuição, a qual deverá estar 
em carga e, no caso de redes novas, somente após a realização dos testes e da 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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3.1.17. ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO, EM LIGAÇÃO PREDIAL 
EXISTENTE NÃO MEDIDA,  COM DN 1/2"", EM CAIXA IMPLANTADA 
EM PAREDE, MURO OU MURETA, SEM FORNECIMENTO DO 
MATERIAL HIDRÁULICO E HIDRÔMETRO 

 
Procedimento a serem executados: 
1) Preparar o muro ou construir uma mureta para instalar a caixa padrão.  
2) Instalar a caixa, na altura e largura definidas em projeto. A mesma deverá ser 

instalada prumada, nivelada, faceando a divisa frontal do imóvel, ou seja, ficar em frente à 
rua, e deve ficar com a base inferior a uma altura mínima de 70 cm e máxima de 100 cm 
em relação ao piso acabado da calçada. 

3) Instalar o tubo camisa de PVC na abertura da base da caixa e embutido na 
alvenaria de acordo com sua necessidade. 

4) Instalar a curva de 90º raio longo de PVC no tubo camisa, seguindo a 
profundidade descrita no esquema de instalação. A curva deve ficar entre 30 e 40 cm 
abaixo do piso acabado da calçada. 

5) É obrigatória a colocação de um registro de latão, no diâmetro definido em 
projeto. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.18. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MURETA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO ARMADO PARA HIDRÔMETRO EM CAVALETE 

 
Este item é largamente utilizado durante a execução da ligação de água tratada 

para imóveis residenciais, comerciais e diversos, quando não houver condições para 
instalação dos padrões nas variáveis: cavalete aéreo ou nicho parede frontal. 

Atualmente as muretas para instalação do hidrômetro, são construídas em 
alvenaria utilizando-se de argamassa para assentamento dos tijolos, reboco e 
chumbamento dos tubos em ferro galvanizado, instalados horizontalmente. Os tubos de 
ferro galvanizado são de entrada para o hidrômetro, interligado na rede de distribuição 
localizada na rua ou no passeio, de saída do hidrômetro para interligação na instalação 
interna do imóvel residencial, empresa, entre outros.  

Para o sistema de drenagem, faz-se um furo no solo, coloca-se uma camada de 10 
cm de brita no fundo (lastro) da caixa. Um caixilho retangular fixado na parte superior das 
paredes em alvenaria da caixa acondiciona uma tampa em chapa antiderrapante, sem 
dobradiças e não articulável. 

EXECUÇÃO: 
-Chumbar a base de concreto maciço ao chão 
- Acoplar o pé, o corpo e o topo da mureta 
- Encaixar a caixa plástica no topo da mureta. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
4.1. FUSTE DE RESERVATORIO ELEVADO DE 20 M3 H=9,00M - RESERVATÓRIO 
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DE FIBRA DE VIDRO 
4.1.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

4.1.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.1.3. REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO 
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES 

 
 
O reaterro de valas é uma atividade de terraplenagem que consiste no 

preenchimento de escavações utilizando o próprio material escavado. O serviço é habitual 
em obras de instalações subterrâneas, como redes de saneamento básico, elétricas, 
telefônicas e de gás. 

Quando a escavação da vala é feita em vias urbanas, onde o tráfego é intenso, 
torna-se imprescindível a compactação do reaterro, de forma que o solo adquira o mesmo 
nível de densidade que apresentava antes da interferência. 

Caso esse cuidado não seja tomado, o solo ao redor da vala vai sofrer um alívio de 
tensões que desloca partículas. Consequentemente, a camada acima sofre um 
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afundamento. 
Dependendo da situação do solo e das características das instalações que serão 

enterradas na vala, pode ser inviável reutilizar o material escavado na própria obra, o que 
demanda o uso de material de preenchimento proveniente de outros locais, com origem 
controlada. 

O cálculo de alívio de tensões precisa considerar a coesão do solo e o nível do 
lençol freático. Dependendo dos parâmetros, a vala pode exercer influência no solo em 
extensões de até cinco vezes referente a profundidade escavada. 

Nem todo o material escavado pode ser utilizado para recompor as valas, o que 
requer especificação no projeto quando for necessário usar solo de outros lugares. O 
material escavado poderá ser reutilizado para o reaterro se não estiver muito saturado e 
nem contiver resíduos de construção. 

EXECUÇÃO: 
As obras de escavação devem ser feitas com sistemas de escoras para garantir a 

segurança do projeto e dos trabalhadores. Isso porque as forças oriundas do alívio de 
tensão desagregam as paredes da vala e causam desmoronamentos. 

A especificação das escoras deve ser feita de acordo com as necessidades do 
projeto, considerando sobretudo as cargas do solo. As escoras devem ser instaladas na 
vala acompanhando o avanço da escavação. O mesmo vale para o reaterro, quando são 
retiradas progressivamente à compactação das camadas. 

Outro cuidado que deve ser considerado é a segurança no entorno da vala. Além 
de placas e sinalizações, é importante a instalação de barreiras físicas, como cavaletes e 
tapumes, para evitar a queda de pessoas e veículos. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.4. CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150Kg/m3, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
Toda e qualquer alteração de componentes do concreto ou alteração de 

metodologia executivas previamente definidas ou acordadas, que possam direta ou 
indiretamente afetar as solicitações, o comportamento ou o desempenho das estruturas, 
quer seja no plano provisório, quer seja no plano definitivo, deve ter o aval da 
FISCALIZAÇÃO para ser efetivada. 

EXECUÇÃO: 
a) os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 

da responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na obra ou 
utilizar serviço de laboratório idôneo; 

 b) a FISCALIZAÇÃO deve ter pleno acesso para utilização do laboratório montado 
na obra;  

c) sempre que o concreto for misturado na obra, a contratada deve dispor de 
central de concreto, preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos 
componentes. As balanças devem ser aferidas sistematicamente a cada 30 dias ou, após 
cada lote produzido de 5000 m³. Em qualquer situação a tolerância das medidas efetuadas 
não deve superar 2% da massa real;  
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d) a dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar 
todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência; 

 e) para concretos de estruturas destinadas a drenagem, em contato com água 
corrente, inexistindo recomendação específica de projeto, é exigido o consumo mínimo de 
cimento de 300 kg/m³. 

 f) o tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 
oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do 
concreto recém preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com 
cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material; 

 g) a FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 
inadequado e passível de provocar segregação; 

 h) as retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 
de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 
impermeabilidade; 

 i) por junta tratada entende-se a remoção da película superficial de nata, remoção 
de excessos e elementos estranhos; o processo de limpeza deve ser aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO;  

j) o concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 
final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e 
prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte; 

 k) concretagens sucessivas com intervalo inferior a 30 minutos são consideradas 
concretagens contínuas; 

 l) em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 
m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar 
através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 
operação; 

 m) cuidados complementares: - concretos com suspeita de terem iniciado pega 
antes do lançamento devem ser recusados;  

- evitar evaporação precoce, controle da cura, mantendo úmida a superfície 
exposta com sacos de estopa molhados ou utilização de geradores de neblina. O tempo de 
cura é função do tipo de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo, médio 
mínimo de 3 dias nas condições usuais; 

 - pode ser empregada cura química com aval da FISCALIZAÇÃO; 
 - devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se 

afastar do intervalo 10° - 40°. Estas situações exigem procedimentos específicos com 
apoio ensaios de laboratório; 

 - não deve ser iniciado o desempenamento antes do início de pega. 
 
 n) adensamento: 
 - o adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação 

de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos; 
 - os vibradores de imersão devem trabalhar na posição vertical, exigindo-se 

frequências superiores a 8.000 Hz. A frequência do equipamento deve ser aferida 
sistematicamente;  

- o tempo de vibração não pode ser demasiado de modo a provocar segregação. O 
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controle deve ser visual no início de exsudação da nata; 
- é permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego 

de vibradores de imersão nos pontos críticos das formas, onde possam existir reentrâncias 
de qualquer tipo. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 
 

4.1.5. CONCRETO FCK=20MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
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superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.7. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 

O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 
dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 
Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 

concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 

diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
4.1.8. AÇO CA-50 
4.1.9. AÇO CA-60 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50/CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

Os fustes devem possuir as dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

4.1.10. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

Critério de medição 

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

4.1.11. FORMA PARA PILAR (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
Os pilares em concreto armado (preparo e lançamento) com segundo projeto, com 

forma em chapa de madeira compensada resinada, com aproveitamento de 3 vezes, com 
betoneira, conforme projeto estrutural. As vigas em concreto armado, com armação CA 50, 
de acordo com projeto estrutural. 

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

4.1.12. FORMA PARA VIGAS (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 

 
Nos locais indicados em projeto estrutural serão executadas as vigas em concreto 

armado (preparo e lançamento) com fck definido pelo engenheiro responsável, com forma 
de tabua, com aproveitamento 3 vezes, com betoneira. 

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

4.1.13. CIMBRAMENTO PARA LAJE E VIGAS EM EDIFICACOES 
CONVENCIONAIS 

 
Os materiais devem obedecer os requisitos da NBR 14931(1). Os escoramentos 

podem ser metálicos, de madeira ou mistos. A seleção do tipo fica a critério da contratada, 
desde que não especificado no projeto, e deve ser de conhecimento da fiscalização. 
Quando for executado em madeira dura, não é admitido o emprego de pontaletes com 
diâmetro ou lado da seção transversal inferior a 50 mm, e 70 mm quando empregada 
madeira mole. Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para 
exploração. 

EXECUÇÃO: 
O terreno de apoio deve ser cuidadosamente analisado, deve possuir condições de 

suporte adequadas, capaz de não promover recalques diferenciais que prejudiquem a 
estabilidade e a estética da peça a concretar. A regularização do terreno faz parte destes 
serviços. Os escoramentos devem ser suficientemente bem fixados, encunhados, 
contraventados e apoiados, a fim de evitar deslocamentos ou desabamentos por choques 
ou recalques. Caso haja necessidade de se executar lastro de concreto ou estaqueamento, 
estes serviços são considerados em separado e devem ser analisados e aprovados pela 
fiscalização. Devem ser tomados cuidados especiais com relação às fundações dos 
cimbres, rasas ou profundas, no sentido de evitar recalques ou qualquer outro tipo de 
defeito nas estruturas. É fundamental a garantia de estabilidade, resistência e rigidez, do 
conjunto de elementos estruturais que constituem o cimbramento: montantes, travamentos, 
dispositivos vinculares, passadiços operacionais para trânsito e transporte de materiais 
além de acessos em geral. O cimbramento deve ter sua capacidade portante e funcional 
garantida, tecnicamente, através de projeto, que deve ser anexado aos documentos de 
projeto para arquivo. 

A fiscalização deve ter conhecimento do projeto de cimbramento apresentado e, na 
hipótese de existirem suspeitas quanto à sua eficácia, deve submetê-lo ao projetista para 
análise. O cimbramento deve ser projetado de modo a não sofrer deformações prejudiciais 
ao formato da estrutura, causar esforços não previstos no concreto, quando submetido à 
ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar 
durante a execução da estrutura de concreto. No projeto do cimbramento devem ser 
consideradas a deformação e flambagem dos materiais e as vibrações a que o 
escoramento está sujeito. O projeto deve demonstrar e garantir a estabilidade e eficiência 
do cimbramento através de justificativas técnicas inequívocas. Os cimbramentos incluem 
as plataformas para acesso, escadas, elementos para transporte de materiais e 
passadiços operacionais. 

 O projeto de cimbramento deve contemplar dispositivos de segurança confortáveis 
e eficazes para proteção do pessoal de obra. Interferências com vias de tráfego 
condicionam o projeto do cimbramento à necessidade de prover gabaritos seguros e 
calhas convenientes. Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser 
contraventados. Nos casos normais os prazos mínimos para remoção das formas e 
escoramentos são os seguintes: - faces laterais das formas: 1 dia; - faces inferiores, desde 
que hajam pontaletes bem encunhados e espaçados a cada 2 m: 14 dias; - faces inferiores 
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sem pontaletes: 21 dias. Não havendo disponibilidade de resultados dos ensaios de 
resistência do concreto, o prazo para a sua remoção é de no mínimo 21 dias.  

A diminuição do prazo normal mínimo indicado, só pode ser realizada mediante 
prévia autorização da fiscalização, levando em consideração as especificações do projeto 
quanto ao módulo de elasticidade, resistência à compressão axial e retração do concreto. 
A remoção do escoramento deve ser iniciada pelo seu afrouxamento, através da retirada 
das cunhas de madeira, evitando-se choques ou impactos violentos na peça de concreto e, 
salvo indicação em contrário, de modo a haver aumento gradativo do vão, ou seja, do meio 
do vão em direção aos apoios e da extremidade dos balanços para os apoios. Nos casos 
específicos indicados no projeto do cimbramento, a remoção do escoramento deve ser 
processada rigorosamente conforme o estabelecido. O material resultante da remoção do 
escoramento, não sendo reaproveitado, deve ser removido das proximidades da obra, de 
forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzido a cursos d’água. 

Critério de medição 

O critério de medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.14. ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 

 
A escada marinheiro é fabricada em perfis metálicos atendendo especificações de 

construção estabelecidas na Recomendação Técnica de Procedimentos (RTP) com base 
na NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Pode ser 
fabricada atendendo as mais variadas formas de fixação e acessos em função da 
construção de uma estrutura metálica ou de alvenaria. É construída considerando a melhor 
ergonomia para o usuário. 

A partir de 2 metros do início da escada, a continuidade da escada é provida de 
uma gaiola de proteção que, ao término da escada, se prolonga por 1,5 metros permitindo 
a saída de seu interior de forma segura. Em seus 2 metros iniciais, conta com uma porta 
de aço com abertura lateral impedindo o acesso aos degraus da escada e ao interior da 
gaiola impossibilitando que pessoas não autorizadas acessem o seu interior. 

Se a escada tiver altura superior a 9 metros, a cada intervalo de 9 metros são 
consideradas plataformas para parada de descanso do usuário conforme orientação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.1.15. GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 
3/16" 

 
O Guarda-Corpo deve avançar pelo menos até 1,10 metros acima do último 

patamar. Para evitar o uso da escada marinheiro por pessoa não autorizada, pode-se dotar 
a escada com uma porta. Essa porta é do tipo "inteligente" e é instalada na altura do 60 
degrau na forma de um trecho da escada contendo os degraus de número 4 e 5. Assim, 
quando a porta estiver fechada e com o cadeado instalado, a escada marinheiro ficará sem 
os degraus 4 e 5, dificultando a subida que terá 90 cm ente os degraus 3 e 6. Abrindo-se o 
cadeado, a porta se abre e abaixada irá formar os degraus 4 e 5. Os degraus adicionais 
4.a e 5.a reduzem o espaço entre degraus para 15 cm para impedir a passagem quando a 
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porta estiver fechada (este método pode ser alterado desde que não comprometa a 
restrição da escada). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.2. FUNDAÇÃO 
 

4.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.2.2. REATEERO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 
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O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

 
 

4.2.3. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

4.2.6. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  
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Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 
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Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
5.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

 
5.1.7. ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, 

CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS 
 

5.1.7.1. MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E 
ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIAMETROS DE 50 A 
250MM 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
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ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

5.1.7.2. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F°F° DÚCTIL OU AÇO 
CARBONO, PARA DN ATE 300MM 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
dúctil ou aço carbono.  

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

5.1.7.3. MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E 
CONEXÕES DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO 
 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

 
Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 

serviço executado. 
 

5.1.8. CONCRETO CONVENCIONAL - LAJE 
5.1.8.1. CONCRETO FCK=25MPa, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 
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centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados. 

A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
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concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5.1.8.2. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

5.1.8.3. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
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A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

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

5.1.9. EDIFICAÇÕES 
5.1.9.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.9.4. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço e espessura definidos pelo 
engenheiro responsável, com preparo manual. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 
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Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

5.1.9.5. MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

5.1.9.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
 
 
Critério de medição 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

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

5.1.9.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

5.1.9.8. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

 EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação;  
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 
-  Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.  
Critério de medição 

O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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5.1.9.9. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
Tinta látex acrílica na cor definida em projeto – tinta à base de dispersão aquosa 

de acetato de polivinila.  
EXECUÇÃO: 

A superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 
antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar 
duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 
aplicações. Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como 
acrílica, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número 
menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo 
assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

Critério de medição 

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

5.1.9.10. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

5.1.9.11. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

5.1.10. CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDRÔMETRO / 
REGISTRO DE MANOBRA PARA S.A.A.'s 

5.1.10.1. CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABECOTE EM ALVEN. DE 
TIJOLO MACICO, P/LINHA C/DN<=50mm, S/FORNEC. MAT. 
HIDRAULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 

 
As caixas de para registro de manobra deverão ser instaladas nas quantidades e 

locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações das 
generalidades estabelecidas pelo engenheiro responsável pela obra. 
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A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas para registro de manobra de 
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e 
Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

5.1.11. OUTROS SERVIÇOS 
5.1.11.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", 

COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

 
5.1.13. INSTALAÇOES MECANICAS 
5.1.13.3. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 

EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade. 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4– Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 

recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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1. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

1.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 
1.1.1. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC 
1.1.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
1.1.1.1.1. ADAPTADOR PVC PBA PONTA E ROSCA JE 

1.1.1.1.1.1. AD PVC PBA PR JE DN 75 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.2. CURVA 45o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.2.1. C45° PVC PBA PB JE DN 75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.3. CURVA 90o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.3.1. C90° PVC PBA PB JE DN   75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2. PECAS E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL PRETO, CONFORME 
NORMA ABNT NBR-6943, ACABAMENTO GALVANIZADO NORMA 
ABNT NBR-6323, ROSCA BSP NORMA ABNT NBR-6414 

1.1.2.1. CONEXOES DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE DE 
PRESSAO ATE 26 kgf/cm2 (BSP)E ACESSORIOS 

1.1.2.1.1. CURVA MACHO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.1.1. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 

1.1.2.1.2. CURVA 45o MACHO-FEMEA FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.2.1. C45° M / F FoMa BSP DN 3' 2,010 kg 

1.1.2.1.3. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
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1.1.2.1.3.1. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
 
Utilizada para efetuar um desvio longo em 90 graus nas tubulações, conectando 

uma rosca macho à uma fêmea.   
Pode ser usada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicaçõs hidráulicas 

em geral. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.4. LUVA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 
LONGITUDINAL EXTERNA 

1.1.2.1.4.1. L RD FoMa BSP DN 3' X 2' 0,90 kg 
1.1.2.1.5. BUCHA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 

1.1.2.1.5.1. B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,104 kg 
1.1.2.1.6. ADAPTADOR FoMa C/ ROSCA BSP P/ CAIXA D'AGUA DE 

CONCRETO 
1.1.2.1.6.1. LUVA FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 

LONGITUDINAL EXTERNA 
1.1.2.1.3.1.1.    L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 

 
Bucha de redução é utilizada para alterar o diâmetro de um eletroduto em um dado 

percurso, ou seja, precisa-se reduzir um tubo de 1 ½” para 1” por exemplo, então utiliza-se 
uma bucha de redução. 

Luva utilizada para "emendar" um eletroduto, ou seja, considerando-se que você 
precisa instalar 12 metros de eletroduto e cada peça de eletroduto é fornecida em barras 
de 3metros, então utiliza-se uma luva na extremidade para fazer a emenda (ou melhor dar 
continuidade ao duto). 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

 

1.1.2.3.2.    NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2..1.3.2.1.  NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg 
1.1.2.1.3.2.2.  NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
1.1.2.1.3.2.3.  NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
Conexão cilíndrica, ou cilindro-cônica, com roscas externas em ambas as 

extremidades e colocada entre dois tubos, ou entre um tubo e uma válvula ou outro 
acessório. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.7. UNIAO C/ ASSENTO PLANO DE FERRO FoMa C/ ROSCA 
BSP 

1.1.2.1.7.1. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 
3"" 0,000 kg 
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A União de Assento é fabricada em ferro maleável e possui padrão de rosca BSP, 

de acordo com a norma NBR 6943. A linha de conexões galvanizadas é ideal para redes 
hidráulicas de combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.2.1.8. MATERIAIS NÃO CODIFICADOS 

1.1.2.1.8.1. TUBO AÇO DE AÇO GALVANIZADO Sch40 3"   11,28 
kg/m 

 
Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são 

empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, 
conduções de diversos fluídos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.3. VALVULAS DE BRONZE E ACESSORIOS 
1.1.3.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 

ROSCAS 
1.1.3.1.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL COM VEDACAO 

CONICA DE BRONZE OU DISCO DE TEFLON, CORPO EM 
BRONZE FUNDIDO ASTM B-62, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, SERIE PESADA DE BRONZE C/ROSCAS CLASSE 150 

1.1.3.1.1.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 
150 DN 3' 5,700 kg 

 
A válvula de retenção é um dispositivo mecânico que somente permite um fluido a 

escoar em uma direção. Elas trabalham automaticamente e a maioria não precisa da ajuda 
de um operador ou algum atuador eletrônico de controle. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.3.2. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.3.2.1. REGISTRO MACHO PASSANTE-BRONZE-CL 125 DN 3"" 

 
Os registros são componentes empregados nas instalações de água fria e quente 

dos sistemas hidráulicos prediais e são divididos em três tipos: de gaveta, pressão e 
esfera. São fabricados em ligas metálicas por processo de fundição ou estamparia e são 
bastante utilizados nas instalações com tubos metálicos de aço galvanizado, cobre e PVC 
[policloreto de vinila]. 

 Há também os de materiais plásticos, como o PPR [polipropileno reticulado], 
utilizados quando o sistema todo é feito desse material. As principais características dos 
registros hidráulicos a serem observadas são: diâmetro, que deve ser equivalente ao 
diâmetro da tubulação; temperatura de utilização (água fria e/ ou quente); tipo de 
acoplamento (roscável ou soldável); e tipo de instalação, que pode ser bruta ou com 
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acabamento, que dependem da instalação ser aparente ou embutida e constam das 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.3.2.2. VALVULA DE AGULHA MOD.AM-45 C/ ROSCA BSP 

BRONZE 1/2" 
 
Válvula Agulha é um tipo de válvula usada quando se deseja um fino controle do 

fluxo. As válvulas agulha recebem este nome porque são projetadas com agulha de metal, 
na maioria das vezes, produzidos de aço inoxidável, bronze ou outras ligas de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.4. MATERIAIS ELETRICOS 
1.1.4.1. ARRUELA 

1.1.4.1.1. ARRUELA LISA, GALV., 3/4"" 

 
Arruela lisa é um componente fabricado em liga de titânio e tem o formato de uma 

arruela normal, possui furo central para alojamento do parafuso para fixação de ligamento. 
Utilizada para evitar que o parafuso penetre dentro do córtex próximo, e além de distribuir 
igualmente o aperto, a arruela lisa tem, também, a função de melhorar os aspectos do 
conjunto.  

Por não ter elemento de trava, a arruela lisa é utilizada em órgãos de máquinas 
que sofrem pequenas vibrações. Diversas empresas de diversos segmentos, como: 
energia, transportes, plataformas continentais, mineração e exploração de pedreiras, 
edificação e construção de pontes, fabricação e processamento, construção naval, 

silvicultura e agricultura, veículos pesados e setor militar utilizam a arruela lisa como 

instrumento de fixação em suas máquinas e seus equipamentos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.2. BASE 
1.1.4.2.1. BASE P/ RELE FOTOELETRICO 

 
O Relé Fotoelétrico e a Base para Relé Foxlux proporcionam segurança e 

economia para iluminação industrial, pública, comercial e residencial.  Possuem base com 
fio de diâmetro de 1,50mm² e 25cm de comprimento. Estão disponíveis nas opções 127 V, 
220 V e Bivolt. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.3. CABECOTE 
1.1.4.3.1. CABECOTE DE ALUMINIO, d = 1 1/2"" 
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Utilizado como protetor de eletrodutos, substitui bengalas curvas proporcionando 

economia de cabos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.4. CABO 
1.1.4.4.1. CABO DE COBRE NU - 10 MM2 
1.1.4.4.2. CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 

6mm2 

 
Os cabos sem revestimento são compostos apenas pelo material condutor, por 

isso, são instalados em locais que a falta de revestimento não representa perigo para os 

indivíduos e equipamentos. O cabo de cobre nu é constituído de cobre eletrolítico de 

têmpera dura ou meio dura, sem revestimento.  
É utilizado em instalações aéreas e sistemas elétricos de subsolo, também 

conhecidos como sistemas de aterramento, e também é utilizado por empresas de 
transmissão de energia e em instalações elétricas industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.5. CONDULETE 
1.1.4.5.1. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.2. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.3. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ UMA 

ENTRADA (E), 3/4"" 

 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.6. CURVA 
1.1.4.6.1. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"" 
1.1.4.6.2. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1 1/2"" 
1.1.4.6.3. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1"" 

 

As curvas para eletrodutos são tubos que carregam a fiação de uma instalação 
elétrica e têm como função proteger os condutores contra corrosões e ações mecânicas, 
evitar curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam como 
condutores de proteção. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://geofoco.com.br/produto/eletroduto
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1.1.4.7. ELETRODUTO 

1.1.4.7.1. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 3/4"" 
1.1.4.7.2. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" 
1.1.4.7.3. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 

1/2"" 

 
Os eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são aqueles tubos que ficam 

dentro das paredes, lajes e pisos, e tem como principal função proteger a fiação elétrica 
contra fatores externos que podem danificar e expor a segurança de uma residência, 
empresa, industria ou condomínio. 

Os eletrodutos também possuem em sua composição a característica anti-chamas, 
evitando a propagação de incêndios causados por curto-circuítos. 

Logo se vê que é muito importante utilizar os conduítes corretamente em todas as 
instalações elétricas, pois é um item de extrema importância para garantir a segurança do 
local. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

1.1.4.8. ISOLADOR 
1.1.4.8.1. ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 

15kV 
 
É utilizado em construção de redes de distribuição isolada para encabeçamento de 

ramal. O isolador tipo roldana é constituído por roldana em nylon 50%, suporte para 
fixação fabricado em aço 1020 carbono galvanizado, chapa 12, porca 3/8” sextavada em 
aço carbono, parafuso 3/8”x2’3/4” sextavado em aço carbono galvanizado com rosca 
parcial e arruela lisa em aço carbono. 

As peças fabricadas em aço do isolador tipo roldana possuem cor metálica 
(brilhante), pelo fato das mesmas passarem por um processo de proteção contra corrosão. 
Este processo precisa ser feito pois o isolador tipo roldana fica exposto as intempéries do 
tempo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9. LÂMPADA 
1.1.4.9.1. LÂMPADA MISTA 160W, TENSAO 220V 

 

Uma lâmpada mista é uma versão da lâmpada de vapor de mercúrio. Esta lâmpada é 

composta por um tubo de arco de vapor de mercúrio em série com um filamento 

incandescente de tungstênio 

O filamento além de produzir luz, limita a corrente elétrica do tubo de arco, dessa 

forma as lâmpadas mistas não necessitam de reator e podem ser ligadas diretamente à 

rede elétrica, geralmente na tensão de 230V 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada_de_vapor_de_merc%C3%BArio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reator
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A luz da produzida é uma mistura das radiações azuladas provindas do arco 
elétrico, de radiações amareladas do filamento incandescente e de radiações vermelhas de 

um eventual revestimento fluorescente na parte interna do bulbo exterior. 

Sua eficiência luminosa é tipicamente a metade das de vapor de mercúrio, devido 
à baixa eficiência do filamento, porém possuem um custo menor em função da inexistência 
do reator. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9.2. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, TENSAO 220V 
 
Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor 

de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui 
eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação 
pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de 
nevoeiros. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.10. LUVA 
1.1.4.10.1. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 3/4"" 
1.1.4.10.2. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" 
1.1.4.10.3. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1"" 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 Fabricados de PVC rígido, corrugados e perfurados para permitir a entrada da 
água; 

 Intercambiáveis com as conexões da linha Esgoto Série Normal; 

 Diâmetros: DN 100 e 150; 

 Fornecimento em barras de 6 m ou 3m 
 
BENEFÍCIOS: 

 Leves e fáceis de transportar; 

 Fácil e simples instalação devido à: 
- Leveza dos tubos; 
- Simples encaixe entre tubo e conexão; 
- Compatibilidade com a linha Esgoto Série Normal; 
- Alta durabilidade e resistência a ataques químicos, como os provenientes da 

contaminação do solo e chuvas ácidas. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.11. PARAFUSO 
1.1.4.11.1. PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluoresc%C3%AAncia
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 Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 
chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.12. POSTE 

1.1.4.12.1. POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 8m X 200 kg 
 
O Poste Duplo é recomendado para instalações com baixa ou alta tensão. 

Fabricado com concreto armado. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.13. RELE 
1.1.4.13.1. RELE DE ELETRODOS P/ RESERVATORIO INFERIOR, 

CONTATO REVERSIVEL, 220Vca 

 
O Controlador é um dispositivo para controle de um ou dois níveis de líquidos em 

reservatórios, com funções de alarme de mínima ou máxima, controle para enchimento ou 
esvaziamento e detecção de presença/ausência de líquidos, sendo assim um sistema 
completo de automação de reservatórios em geral.  

Opera com diversos tipos de eletrodos, detectam líquidos de diferentes 
condutividades e possui ajuste frontal para adequação à resistividade dos líquidos 
utilizados e às condições dos processos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.13.2. RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 
W, DE CONECTOR, SEM BASE 

 
O sensor fotoelétrico possui como característica principal em sua definição 

eletrônica a capacidade de converter um sinal luminoso seja, luz ou sombra, em um sinal 
elétrico que será processado por um circuito e por consequência atuar conforme sua 
programação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.14. TOMADA 
1.1.4.14.1. TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 20A 

 
Tomada 2P+T de 10A e 250V, também conhecida como tomada de 3 pinos. Este 

novo padrão de tomada de 3 pinos, foi desenvolvido para dar mais segurança ao 
consumidor. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.4.15.1. ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO  

 
A Alça Preformada de Distribuição destina-se à execução de pontos finais 

mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no 
isolador roldana para cabos de alumínio. 

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados, fios de aço revestidos de alumínio 
e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o 
agarramento sobre o cabo. 

VANTAGENS: 

 Resistência mecânica de 100% da carga de ruptura dos cabos CA e 80%, em 
média, da carga de ruptura dos cabos CAA; 

 Podem ser utilizadas diretamente sobre isoladores do tipo castanha ou 
roldana. 

Para sua fixação em isoladores de disco recomenda-se a utilização de acessórios 
complementares para uma comodação melhor entre o olhal do isolador e a Alça 
Preformada de Distribuição. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.2. ARANDELA A PROVA DE GASES VAPORES E PÓ, EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO, PARA LÂMPADA MISTA ATÉ 250W 

 
É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 

gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  
A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.3. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO 
 
As armações secundárias são próprias para fixação de condutores de baixa tensão 

através de isoladores roldana, conforme previsto nas normas de Montagem de Redes de 
Distribuição.  

A armação secundária deve ter superfície contínua e uniforme, evitando-se 
saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra imperfeição. 

 Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar isenta de áreas não 
revestidas e irregularidades tais como inclusões de fluxo, borras ou outros defeitos 
incompatíveis com o emprego previsto para a armação. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.4. CABO DE COMANDO ISOLAÇÃO EPR 750V, 2 x 1,5mm2 

 
O cabo de comando é indicado para circuitos de comando, sinalização de 

equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de maquinas, botoeiras, 
alimentação, sistemas microprocessados, em automação de subestações, usinas 
geradoras, áreas industriais, químicas e controle de sistemas elétricos em geral. 
Recomendado para instalações fixas ou móveis (serviços leves). 

O cabo de comando pode ser fabricado, com ou sem blindagem, quando com 
blindagem pode ser fabricado em fita eletrostática aluminizada, malha de cobre estanhado 
ou nu, fita de cobre, fita de aço, malha de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

 
1.1.4.15.5. CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO 

EM PVC 0,6/1KV 10MM² 

 
O Cabo Meio Duro é utilizado em linha aéreas para transmissão e distribuição de 

energia. É ideal para malhas de aterramento. É fabricado em cobre e altamente resistente. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.6. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 
X 0,3M 

1.1.4.15.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 
X 0,5M 

 
Trata-se de um dispositivo de forma de caixas construídos em alvenaria de tijolos 

maciços com tampa e laje de fundo em concreto, executados ao longo da rede de 
drenagem ou de esgotos sanitários, em pontos de interseção de condutores em áreas 
urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutenção da rede e possibilitar mudanças de 
diâmetro, de direção de nível da tubulação. 

Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede 
coletora e com a profundidade do coletor no local da interseção. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 
 

1.1.4.15.8. CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO 
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Este corresponde a uma caixa que visa resguardar os componentes que estão no 
seu interior. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.9. CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO  

 
A caixa para medidor de energia é um produto importante para garantir o 

funcionamento correto da rede elétrica. Ela fica na parte exterior da construção próximo à 
rua e no seu interior são guardados os medidores da concessionária de eletricidade, os 
disjuntores, e as conexões entre rede doméstica e os cabos que vêm do poste público. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.10. CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 10CV 
COM CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME 
FOLHA DE DADOS E DIAGRAMA UNIFILAR 

 
Um Centro de Controle de Motores, é um sistema de manobra e comando 

de motores elétricos de baixa tensão ou de média tensão. 
São constituídos de cubículos elétricos, armários metálicos auto-sustentados, que 

podem ser do tipo TTA, totalmente testados e assegurados (Totally Tested Assembly), ou 
PTTA (Partially Totally Tested Assembly), parcialmente testados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

 
1.1.4.15.11. CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I  DN  

3/4" 
 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.12. CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) 
 
Os conectores Ampact são formados por um componente "C" e uma "Cunha", 

ambos feitos em liga de alumínio. São usados para conectar condutores de alumínio ou 
liga de alumínio, sólidos ou multifilares, com ou sem alma de aço. 

Podem também efetuar conexões bimetálicas em condições ambientais não 
corrosivas. 

O conector Ampact pelo seu formato e construção não possui as deficiências dos 
conectores de parafuso, que precisam ser periodicamente reajustados, nem dos tipos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_tens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_tens%C3%A3o
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compressão que apresentam dificuldades em sua seleção, na sua aplicação, e que, uma 
vez instalados, não podem ser reaproveitados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.13. ELETRODUTO FLEXÍVEL, DN 1 ", FABRICADO COM FITA 

DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC 
 
É uma tubulação flexível, também conhecida como conduíte, destinada ao 

direcionamento e proteção de fios elétricos.  
A vantagem sobre o uso de eletrodutos rígidos é a dispensa de uso de conexões 

adicionais para mudanças de direção e a adaptabilidade a diversas configurações. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.14. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 0,6/1KV 4MM² 
1.1.4.15.15. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 2,5MM² 
1.1.4.15.16. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 4MM² 

 
Um fio condutor é formado por um só fio, com uma secção constante metálica em 

que não existe diferença em relação a capacidade de condução de corrente em 
instalações residenciais. 

UNIPOLAR: é o condutor elétrico que tem uma só alma condutora com isolação e 
com ou sem cobertura. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.17. HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM  

 
A haste de aço cobreado é um produto de aço Carbono revestido com cobre que 

serve para proporcionar maior segurança em sistemas elétricos. A função da haste alta 
camada é carregar a corrente para longe de um circuito elétrico e encaminhá-la com 
segurança para o solo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.18. IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V 
 
Ignitores são equipamentos auxiliares que servem para dar partida às lâmpadas de 

descarga que não possuem acendimento próprio tais como: Lâmpadas a Vapor de Sódio e 
Multivapor Metálico. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://www.torcisao.com.br/aco-carbono.php
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1.1.4.15.19. INTERRUPTOR  2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE 

CONDULETE DN 3/4  
 
Os interruptores servem para comutar, ligar ou desligar, um circuito, não apenas 

lâmpadas, porém são mais empregados nesta condição. Existem também variações nas 
seções dos interruptores, o interruptor simples, para ligar uma lâmpada ou um conjunto de 
lâmpadas, possui apenas uma seção, e internamente dois parafusos para ligação dos 
cabos (fase e retorno). 

 Existem também os interruptores simples com duas seções, eles são empregados 
para ligar duas lâmpadas distintas e possuem dois parafusos em cada seção, para ligação 
dos fios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.20. LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE 

SÓDIO 150W 

 
A luminária fechada (luminária vedada, IP65) indicada para uso em ambientes que 

necessitam de luminárias com alto grau de proteção, em temperatura ambiente de -20 °C a 
+ 50°C, como frigoríficos, cozinhas industriais, câmaras frias tipo frost free e laboratórios, 
também indicada e frequentemente utilizada em estacionamentos de shoppings e 
supermercados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.21. MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A 

- 5KA 
1.1.4.15.22. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 

10KA 
1.1.4.15.23. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 

10KA 
 
A linha de Mini-Disjuntores são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios 

e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando 
aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.24. PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM 

 
O parafuso tem por finalidade ser o elemento de fixação de duas ou mais 

superfícies, combinadas ou em junções diferentes, como a madeira, parede 
de alvenaria (neste caso com a utilização de bucha de fixação), chapas metálicas ou numa 
matriz de matéria pouco dura ou dura, podendo associar o uso de porcas ou através do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bucha_(fixa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porca
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efeito combinado de rotação e pressão (penetração por progressão retilínea) em um 
orifício destinado exclusivamente para recebê-lo, sulcado em sentido contrário ao espiral 
ou não. 

Sua cabeça também pode ser quadrada ou sextavada para ser utilizada por chave 
de boca ou chave inglesa. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.25. PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM 
 
- Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 

chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 

1.1.4.15.26. PORCA Ø16MM GALVANIZADA 

 
Porcas são elementos de máquinas de fixação e estão sempre associadas a 

um fuso ou parafuso. 
Seus tipos variam de acordo com as roscas (que correspondem a do parafuso) e 

formato, sendo os mais comuns as porcas sextavadas, quadradas, recartilhadas (para 
apertos manuais) e borboleta (também conhecidas por "porcas de orelhas") para apertos 
manuais, auto travante e de pressão. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.27. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, 
CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, 
COM PORTA E TRINCO 

 
Nas instalações elétricas, o quadro de distribuição é o componente responsável 

por abrigar um ou mais dispositivos de proteção (e/ou de manobra) e a conexão de 
condutores elétricos interligados a estes elementos, com a finalidade de distribuir a energia 
aos diversos circuitos da edificação.  

É de grande importância que toda instalação elétrica seja dividida em vários 
circuitos, devendo cada um deles ser concebido de forma a poder ser seccionado sem 
risco de realimentação inadvertida. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.28. REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT 

 
É um equipamento utilizado para partida e estabilidade da lâmpada, limitando a 

corrente elétrica, ajudando no acendimento e proporcionando uma boa luminosidade. Seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parafuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borboleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
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uso é obrigatório e indispensável na iluminação com lâmpadas fluorescentes, à vapor de 
sódio, mercúrio e metálico. 

 Dependendo do tipo de lâmpada, os reatores podem ser divididos em dois 
grandes grupos: reatores eletromagnéticos, formados basicamente por uma indutância e 
uma capacitância e os reatores eletrônicos, formados por componentes eletrônicos. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5. EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS 
1.1.5.1. CONJUNTOS MOTO-BOMBAS INCL. BASE EM ACO 

ESTRUTURAL, ACOPLAMENTO E CHUMBADORES 
1.1.5.1.1. CJ. MOTO-BOMBA VERTICAL, C/ BOMBA E MOTOR 

SUBMERSOS, MULTIESTAGIO P/ POCOS PROFUNDOS (AGUA) 
1.1.5.1.1.1. BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES 

PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, 
TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE 
DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 
M3/H A 201 M / 3,2 M3/H 

 
As bombas submersas são indicadas para poços artesianos e semi-artesianos, 

operando de forma permanente dentro da água limpa. Auxiliam no abastecimento de água 
para os segmentos doméstico, industrial e agropecuário. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5.2. MANOMETRO P/ INSTALAÇÕES DE CLORO 

1.1.5.2.1. MANOMETRO ESCALA 10 KGF/CM2, CAIXA E ANEL EM 
AÇO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO, DN= 100MM, CONEXÃO DE 
1,2 

 
O manômetro é o indicador responsável por medir e exibir através de um 

mostrador com ponteiro, a exata de pressão no interior de um recipiente ou sistema 
fechado, como: um sistema de ar comprimido, sistema hidráulico, entre outros. Este 
aparelho é um indicador que não necessita de nenhum tipo de alimentação elétrica, ou 
seja, não é necessário ser conectado a nenhum sistema elétrico para funcionar. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 

2.1. PEÇAS E CONEXOES DE PVC 
2.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
2.1.1.1. CURVA 22° E CURVA DE 11° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
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2.1.1.1.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.1.2. C11° PVC PBA PB JE DN 50 
2.1.1.2. CURVA 45° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 

2.1.1.2.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.3. CURVA 90° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.3.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351) 
 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.1.4. TÊ PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.4.1. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351) 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.5. REDUÇÃO PVC PBA JE BBB 
2.1.1.6. LUVA PVC PBA JE 

2.1.1.6.1. LUVA PVC PBA JE DN 50 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.7. CRUZETA PVC PBA JE BBB 
2.1.1.8. CRUZETA VERTICAL 90° PVC PBA JE BBB 
2.1.1.9. JUNÇÃO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.10. CAP PVC PBA JE 

2.1.1.10.1. CAP PVC PBA JE DN 50 

 
O Cap em PVC, foi desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5688, para 

fechamento da extremidade da tubulação, com muito mais estanqueidade.  
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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2.1.1.11. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.11.1. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN 50 

 
O Tubo PVC PBA é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança 

nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de 
instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
2.1.1.12. ACESSORIOS DE PVC LP P/ POLIETILENO 

2.1.1.12.1. ADAPTADOR PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 X 1/2' 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.12.2. REGISTRO DE PASSEIO PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 

 
O registro de passeio tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 
 

2.1.1.13. COLAR DE TOMADA C/ TRAVAS E JR PVC LP 
2.1.1.13.1. CT C/ TR. JR PVC LP DN 75 X 1/2' 

 
Sua função é a Derivação de rede, com ou sem carga, para instalação de ramal 

predial em redes de distribuição de água e rede de água em industrias. 
BENEFÍCIOS: 

- Evita rompimentos preservando o recurso natural; 
- Vida útil elevada; 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.14. TUBOS DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) 

2.1.1.14.1. T PVC JS DN 20 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
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2.1.2. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR) E ACESSORIOS 
2.1.2.1. LUVA PVC JR 

2.1.2.1.1. L PVC JR DN 1/2' 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) E ACESSORIOS 
2.1.3.1. CURVA 45o PVC JS 

2.1.3.1.1. C45o PVC JS DN 20 

 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

2.1.3.2. JOELHO 90o PVC JS 
2.1.3.2.1. JOELHO 90o PVC JS DN 20 

 
O Joelho Soldável de PVC é uma conexão indispensável na construção ou reforma 

de residências, comércios e indústrias, responsável pela mudança na direção da tubulação 
de água fria no ângulo de 90°. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3.3. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
2.1.3.3.1. CONJUNTO PORCA TUBETE EM PP CURTO - LONGO 

(90mm) - 1/2"C/ INSERTO METÁLICO 

 
Utilizado na montagem de mangueiras em maçaricos e reguladores de pressão 

dos gases. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.1.4. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA 
2.1.4.1. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ 

OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 M3/H X 1/2" 
 
O Hidrômetro Unijato Magnético é projetado para atender de forma dinâmica as 

normas técnicas, regulamentos e demandas críticas de aplicação, preservando sua 
inviolabilidade. 
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 Funcionamento taquimétrico (velocidade) do tipo Unijato (jato 
único). 

 Transmissão magnética. n Classe metrológica B. 

 Relojoaria seca, giratória 360° com limitador de rotação. 

 Cúpula de alta resistência ao impacto e as intempéries. 

 Leitura direta através de cilindros ciclométricos. 

 Dispositivo indicador de menor velocidade, utilizado para 
calibração eletrônica e detecção de vazamentos. 

 
 

3. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
3.1. RESERVATÓRIO ELEVADO FORN.MAT.HIDR.BARRILETE PARA FUSTE 

C/H=9,00 M, INCLUSIVE RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000L 
3.1.1. TUBOS PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 
3.1.1.1. ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 

MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.2. ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES 2"" 
 
A Abraçadeira Tipo U Simples é indicada para a fixação de cabos elétricos, peças 

de veículos e bicicletas, além de oferecer muito mais resistência em suas aplicações. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.3. COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,734 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.4. L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 
 
As luvas são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à 

temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela 
instalação e manutenção de redes de abastecimento. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
3.1.1.5. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
3.1.1.6. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 2"" 1,099 kg 

 
A união-assento é utilizado em sistemas de adução e distribuição de água potável. 

Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.7. TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.1.8. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 

 
O registro de gaveta tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

3.1.1.9. RESERVATORIO AGUA EM FIBRA VIDRO, TRONCO CONICO 
10.000L - SAIDA DN 3"" 

As Caixas d’água produzidas em fibra de vidro são adequadas para os mais 
diferentes tipos de projeto. Com capacidades que variam entre 310 até 25.000 litros, as 
opções atendem as mais diversas necessidades com segurança e durabilidade. 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
3.1.1.10. FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 2" 
3.1.1.11. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)c 
3.1.1.12. TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 

D'AGUA, 2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO 
 
Os itens acima listados fazem parte do reservatório elevado, tendo assim, cada 

sua função para um bom funcionamento do mesmo. 
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Uma característica do reservatório apoiado e elevado é a retenção de uma reserva 
de equilíbrio. Há um maior fluxo na vazão de entrada, abastecendo o sistema hidráulico do 
reservatório apoiado e elevado durante as horas em que o consumo de água é inferior; 
assim, em picos, como horário de almoço e jantar, o volume acumulado compensa o déficit 
na vazão de entrada, mantendo um abastecimento constante. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
4.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

4.1.1. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) 
4.1.1.1. TFL10 FoFo DN   80 X 3,15 63,600 kg 
4.1.1.2. TFL10 FoFo DN   80 X 3,00 49,700 kg 
4.1.2. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) 
4.1.2.1. TFP10 FoFo DN   80 X 1,00 17,900 kg 
4.1.2.2. TFP10 FoFo DN   80 X 0,80 17,900 kg 
4.1.2.3. TFP10 FoFo DN   80 X 0,15 10,950 kg 
4.1.2.4. TFP10 FoFo DN  100 X 2,00 38,900 kg 

 
Os Tubos de fofo são feitos para transportar a água fria com qualidade e 

segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos 
de instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.3. CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 
4.1.3.1. CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg 
4.1.3.2. CP90FF10 FoFo DN 80 14,100 kg 
4.1.3.3. C90 JGS FoFo DN 80 10,200 kg 

 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.4. EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 

10 
4.1.4.1. EPFAV10 FoFo DN 80 17,000 kg 
4.1.4.2. EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg 

 
Este item é muito utilizado em instalações industriais, em tubulações de recalque, 

em captações e tomado d’água, em barriletes e outros equipamento relacionados à 
captação de água. 

 
Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.5. CRIVO EM CHAPA DE ACO C/ FLANGES DE FoFo DUCTIL PN 10 
4.1.5.1. CRI10 ACO / FoFo DN   75 4,000 kg 

 
Os crivos são peças comumente instaladas  nas partes inferiores das tubulações  

verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna d’água, quando 
houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.6. JUNTA GIBAULT E TIRANTES 
4.1.6.1. JGI DN 80 7,000 kg 

 
A junta gibault são peças utilizadas em reparos nas redes, por encamisamento, e 

em uniões de trechos de tubulações com matérias de diferentes origens. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.7. ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FoFo DÚCTIL JUNTA 

ELASTICA 
4.1.7.1. AD PVC PBA X FoFo JE DN 75 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.8. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE ACO CARBONO 
4.1.8.1. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 300mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.2. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 400mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.3. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1200mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.4. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1800mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.5. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 2000mm FERRO 

GALVANIZADO 
 
Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados 
para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.6. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 
 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.8.7. COTOVELO FoMa BSP DN 3' 1,643 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industrial e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.8. TE FoMa BSP DN 3' 2,075 kg 
4.1.8.9. TE RD FoMa BSP DN 3' X 2' 1,650 kg 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.10. L FoMa BSP DN 3' 1,060 kg 
4.1.8.11. L RD FoMa BSP DN 3' X 1 1/2'' 0,826 kg 
4.1.8.12. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 1' 0,258 kg 
4.1.8.13. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 3/4' 0,256 kg 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.14. B RD FoMa BSP DN 2 1/2' X 2' 0,485 kg 
4.1.8.15. NP DP FoMa BSP DN 3/4' 0,103 kg 
4.1.8.16. NP DP FoMa BSP DN 1' 0,175 kg 
4.1.8.17. NP DP FoMa BSP DN 1 1/2' 0,287 kg 
4.1.8.18. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg 
4.1.8.19. NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
As peças B RD Foma e NP DP Foma são utilizados em sistemas de adução e 

distribuição de água potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras 
residências, industrial e em instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.20. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 2 1/2' 1,336 kg 
4.1.8.21. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 3' 2,038 kg 

As flanges são matérias que se interpõe em uma arruela especial, que é 
comprimida pelo aperto dos parafusos com porcas, o que garante a sua estanqueidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.22. UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE FoMa NPT CL. 300 DN 3' 4,534 kg 

 
A união com assento é uma peça fabricada em ferro maleável e possui padrão de 

rosca BSP, de acordo com a norma NBR 6943.  Seu uso é ideal para redes hidráulicas de 
combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.1.9. REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 
4.1.9.1. RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg 
4.1.10. REGISTROS DE GAVETA (PASSAGEM) CLASSE 125, CORPO EM 

BRONZE FUNDIDO ASTM B-584 C844, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, HASTE NAO ASCENDENTE, ABNT NBR 8465. PRESSAO DE 
SERVICO: VAPOR 125 LB/POL2 

4.1.10.1. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
4.1.10.2. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 3"" 

 
O registro de gaveta também conhecido como registro geral, é aquele que fica na 

parede e pode ser mexido para “fechar a água”, caso haja algum vazamento ou precise 
realizar algum conserto ou manutenção. O papel do registro é controlar o fluxo de água 
que vai da caixa d’água para toda casa/estabelecimento e é por conta disso essa peça fica 
instalada na tubulação vertical, que é responsável por levar a água para dentro do 
empreendimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.11. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16 
4.1.11.1. VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg 

 
As peças deste item são responsáveis por expelir o ara deslocado pela agua 

durante o enchimento, além de admitir ar durante o esvaziamento da linha e expelir 
continuamente o ara acumulado durante a operação da rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.12. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 
ROSCAS 
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4.1.12.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 3' 
4,200 kg 

 
A válvula de retenção é u tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em 

uma direção, porem, fecha-se automaticamente para evitar fluxo na direção oposta (contra 
fluxo). As válvulas de retenção são utilizadas em uma ampla variedade de locais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.13. PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.13.1. PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.2. PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.3. PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 mm) 0,175 kg 

 
Estes parafusos têm como principal função dar força a união de elementos, 

garantindo assim a tais elementos, sua perfeita trabalhabilidade. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.14. ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.14.1. ABF10 P/ DN  100 0,040 kg 
4.1.14.2. ABF10 P/ DN   80 0,030 kg 
4.1.14.3. ABF10 P/ DN   50 0,020 kg 

 
Estes itens são responsáveis por proporcionar a vedação segura, pratica e 

econômica às tubulações que possuem fluidos em processo. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.15. EQUIPAMENTOS NAO CODIFICADOS 
4.1.15.1. BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, 

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO 
ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 

 
A bomba centrifuga são uma subclasse de tubormáquinas de absorção. São 

utilizadas para o transporte de fluidos por meio da conversão de energia cinética de 
rotação para a energia hidrodinâmica do fluxo de fluído. A energia rotacional normalmente 
vem de um motor elétrico. Os usos mais comuns incluem a sucção de água, esgoto e 
petróleo.  

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4.2. MATERIAIS ELÉTRICOS 
4.2.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 
4.2.1.1. CAIXA PVC 4X2" 
4.2.1.2. CX. DE PASS. DE EMBUTIR EM PVC, QUADRADA, 4"X4" 
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As caixas acima têm como principal finalidade realizar a união de fios e cabos 

elétricos, ou de fazer o ligamento de fios interruptores ou tomadas. Essas caixas também 
organizam a distribuição de fios e cabos quando há necessidade de mudar o seu 
direcionamento. Por meio delas, pode-se realizar a instalação de uma fiação ou ate mesmo 
subdividir uma instalação em partes de segundo grau, o que facilita a manutenção e o 
reparo desses fios quando houver necessidade. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.1.3. LUVA PVC ROSCA 1" 
4.2.1.4. LUVA PVC ROSCA 1.1/2" 
4.2.1.5. LUVA PVC ROSCA 3/4" 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.2. CABO UNIPOLAR (COBRE) - ISOL.PVC - ENCH.PVC - 0,6/1KV 
(REF. PIRELLI SINTENAX ECONAX) 

4.2.2.1. 16 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.2. 16 MM² - BRANCO 
4.2.2.3. 16 MM² - PRETO 
4.2.2.4. 16 MM² - VERDE 
4.2.2.5. 16 MM² - VERMELHO 
4.2.2.6. 2.5 MM² - AMARELO 
4.2.2.7. 2.5 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.8. 2.5 MM² - VERMELHO 
4.2.2.9. 4 MM² - BRANCO 
4.2.2.10. 4 MM² - PRETO 
4.2.2.11. 4 MM² - VERDE 
4.2.2.12. 4 MM² - VERMELHO 

 
Estes cabos são constituídos por dois ou mais condutores isolados e dotado no 

mínimo de cobertura. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.3. DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 
4.2.3.1. INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10ª 
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No caso deste tipo de interruptor entra fio fase e sai um retorno, isto é, quando 

acionado acenderá todas as lâmpadas que estiverem ligadas à este fio de retorno. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.2.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
4.2.4.1. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 25 A 
4.2.4.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 63 A 

 
Este tipo de disjuntor é indicado para circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.4.3. DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10 A 

 
Como o próprio nome já diz, este é um disjuntor indicado para circuitos com 

apenas uma fase, como os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase 
de 127 ou 220 v. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.2.5. ELETRODUTO PVC ROSCA 
4.2.5.1. ELETRODUTO RÍGIDO 1" 
4.2.5.2. ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2" 
4.2.5.3. ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" 

 
Os eletrodutos rígidos são a escolha acertada para revestimento e condução de 

cabos elétricos. Altamente resistente, ele protege as fiações de cobre contra a umidade, 
corrosões e agentes externos que possam prejudicar a instalação elétrica. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.6. LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 
4.2.6.1. LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 150 W 
4.2.7. LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO 
4.2.7.1. VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 150 W 
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É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 
gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  

A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
4.2.8. MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO 
4.2.8.1. CX. DE INSPECAO SUSPENSA, P/ SPDA, EM FoFo, P/ 

ELETRODUTO d =1 1/2" 

As caixas de inspeção são elementos de um sistema coletor de esgoto sanitário 
que possuem a função de descontinuar as tubulações, facilitando operações de limpeza e 
desobstrução. Elas são aplicadas em determinados trechos do coletor, sendo sempre 
externas à edificação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.2.9. QUADRO DISTRIB. EM AÇO – EMBUTIR 
4.2.9.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANNIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN,100ª 

É um componente agregado ao sistema de fornecimento de energia elétrica que 
tem como a função dividir a alimentação elétrica em circuitos subsidiários. Em outas 
palavras, o quadro de distribuição é o responsável por coletar a energia na entrada de uma 
indústria ou residência e subdividir esta energia em subcircuitos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peças (pç) de serviço executado. 

5. SISTEMA DE TRATAMENTO (COTAÇÃO PARA A ETA COMPLETA) 
5.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA - ETA, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA 
EMITIDOS PARA TAL FIM A SEREM INSTALADAS PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO/ SÃO MIGUEL DE 
GUAMÁ – PA 

 
Estação de tratamento de água ou também abreviado como ETA é um local em 

que realiza a purificação da água captada de alguma fonte para torná-la própria para o 
consumo e assim utilizá-la para abastecer uma determinada população. A captação da 
água bruta é feita em rios ou represas que possam suprir a demanda por água da 
população e das indústrias abastecidas levando em conta o ritmo de crescimento. Antes 
que vá para o sistema de distribuição de água através de adutoras, passa por um processo 
de tratamento com várias etapas. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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GENERALIDADES 

 

A presente especificação técnica têm por objetivo estabelecer as condições que 
nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do 
contrato: CT 250618.001/2018 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 
Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projeto Básico 
anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 
parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 
São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 
- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 
- Alvará de construção de Obra; 
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
 
Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 
no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 
pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 
vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 
canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 
serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço 
uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 
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progresso satisfatório às obras. 
É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 
obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 
É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 
mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 
segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia da 
construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 
NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 
obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 
- Equipamentos para Proteção Auditiva 
- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 
A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 

Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 
serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 
Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 
desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 
A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 
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significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 
comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

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

rigorosamente ao constante nos documentos: 
- Normas da ABNT; 
- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 
- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 
- Estas especificações e desenhos do projeto. 
Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 
A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 
A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

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

registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e 
demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 
bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 
toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 
força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 
instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de 
baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de 
Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para 
operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em 
local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido 
pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 
O prazo para execução dos serviços em é de 360 (trezentos e sessenta) dias 

corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 
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Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 
execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 
materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente 
de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 
FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-
financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 
período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer 
modificação. 
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1. CANTEIRO  
1.1. ESTRUTURA DE CANTEIRO 

1.1.1. BARACÃO 
1.1.1.1. LOCAÇÃO MANUAL DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

1.1.1.2. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 
As operações de capina e limpeza serão executadas mediante a utilização de 

equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O 
equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos 
previstos para a execução dos serviços e obras.  

A capina e limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos 
de árvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remoção de toda vegetação, 
qualquer que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza compreendem 
as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos 
e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  

Os materiais provenientes da capina e limpeza será queimado, removido ou 
estocado. 

Critério de medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de limpeza executada. 
 

1.1.1.5. CERCA COM 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", COM 
ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COM PONTA INCLINADA 
E DIMENSÕES DE 0,10 X 0,10 X 3.00M (DP-IC1804-02) 

 
A cerca de arame farpado deve ser instalada, por meio de locação topográfica. 

Para a implantação da cerca, deve ser executada a limpeza numa faixa de 2 m de largura, 
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para possibilitar a execução e a manutenção, tendo o alinhamento da cerca como eixo. 
As cavas devem ser executadas de acordo com as dimensões definidas no projeto. 

As estacas de concreto pré-moldadas com ponta inclinada devem ser posicionados, 
alinhados e aprumados e, os reaterros de suas fundações devem ser compactados, de 
modo a não sofrerem deslocamentos. 

 Quanto a fixação do arame farpado, deve-se assegurar que estes estejam bem 
esticados e travados. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de cerca executada. 
 

1.1.1.6. PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, 
INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m 
(DP1805-02/03) 

 
Na fabricação de grades de ferro ou aço serão empregados perfis singelos, do tipo 

barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados 
perfilados, dobrados a frio, com espessura mínima de 2mm. 

O gradil para confecção de Portões, serão executados com perfil singelo quadrado 
de ¾” x ¾”, para a moldura de contorno e de ¾” x ¼” para o fechamento (estrutura 
mínima). Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas 
de emenda bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e 
saliências de solda. As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, 
desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, 
terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. As 
junções terão pontos de amarração nas extremidades e intermediários, espaçados de no 
máximo 10 cm. 

As peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão cromado ou 
niquelado ou de latão amarelo, quando se destinarem à pintura. Os furos para rebites ou 
parafusos com porcas devem exceder em 1 mm o diâmetro, ser escariados e as asperezas 
limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina 
de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção). Os perfilados terão confecção 
esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e medidas rigorosamente iguais. Eles 
deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de 
verificação. 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos 
obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
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A superfície:  

- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.9. PASSEIO - ACABAMENTO EM CIMENTADO ALISADO COM JUNTA 

DE MADEIRA SOBRE LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL 
 
A execução de passeios de concreto moldados “in loco” ou piso de concreto com 

concreto moldado “in loco”, usinado, com acabamento convencional com espessura 
determinada em projeto, conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO. 

 As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in 
loco são as seguintes: 

 Montagem das fôrmas e a colocação da armadura e lona plástica sobre o 
subleito compactado e base de material granular; 

 Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de 
tração;  

 Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto;  

 Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação. 
 

Critério de medição 

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

1.1.1.10. ESCRITORIO DA CONTRATADA (APOIO) 
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Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a 
alojamentos e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As 
dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem às características 
de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação e iluminação, conforme 
previsto em normas vigentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.11. PLACA DE IDENTIFICACAO (1.50X3,00) M2 

 
A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega. Deverá 

ser em chapa de aço galvanizado. 
A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 

profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável técnico, 
Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para 
contato. 

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, Junho 2016, disponível 
no site http:// http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-
marca-do-governo-federal-obras.pdf, tem por objetivo, orientar a padronização de placas e 
adesivos indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus órgãos 
e entidades. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 
demais orientações contidas neste manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas 
planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações 
deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 
Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-
se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão 
ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 
voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas 
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 
das cores, durante todo o período de execução das obras. As placas deverão ser 
apresentadas, conforme exemplo abaixo:  

Critério de medição 
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O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 
quantidade estar expressa em m², somente será pago quando executada e instalada a 
unidade inteira com a metragem quadrada definida em orçamento.  

 
 

1.1.1.12. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA 

 
A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da 

obra. 
Este serviço consiste no conjunto de operações destinadas à remoção das 

obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação do pavimento, elas 
se caracterizam pela simples raspagem e nivelamento do terreno, sendo executado com o 
auxílio da motoniveladora. 

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

1.1.1.13. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA 

 
O espalhamento será feito através de uma moto-niveladora após a colocação do 

material laterítico, cujo material será colocado e enleirado conforme orientação do chefe de 
campo e apontadores. Este espalhamento será executado no greide estabelecido 
topograficamente. 

 
Critério de medição 

A medição será em m³ (metro cúbico) de serviço executado. 
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1.1.1.14. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 
 
O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) 

numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma 
camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil.  

O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação dos rolos de 
grama. Estes rolos devem ser perfeitamente justapostos, socados e recobertos com terra 
de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² de grama 
por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio. 

Critério de medição 

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

1.1.1.15. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.16. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

 
1.1.1.17. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 

CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
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As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.18. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 
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As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

1.1.1.19. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
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de camalhão. 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.20. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 
e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.1.1.21. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 
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Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

1.1.1.22. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.23. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

1.1.1.24. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
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EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 

cobrindo toda a superfície. 
-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
2.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 

 
2.1.2. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - BASE DO POÇO 

 
A locação será executada de forma manual. 
O construtor procederá à marcação, obedecendo aos projetos, com base em 

pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira 
responsabilidade. 

Procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 
local. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será 
objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará 
comunicação à fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar 
oportunas. 

O Construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível – 
RN – e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação a qualquer tempo e 
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oportunidade. 
Critério de medição 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.1.3. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

2.1.4. BASE DE CONCRETO FCK=15.00 MPA INCLUCIVE FORMA 
 
A base para instalação deverá ser executado em concreto armado (fck = 15 MPA), 

com dimensões conforme projeto. É de responsabilidade da Contratada a inclusão das 
formas para execução da Base. 

Critério de medição 

O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
 

2.1.5. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Para o aterro serão utilizado o solo proveniente da escavação, destaca-se que este 

deve está livre de entulho de obra, pedras, plásticos, material orgânico e etc. A Contratada 
é responsável pelo lançamento, espalhamento, compactação com placa vibratória, soquete 
pneumático ou soquete manual. 

Critério de medição 
O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
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2.1.6. PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS 
HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS PARA LOCAÇÃO DE 
MANANCIAL - TIPO METASSEDIMENTO 150M 

 
Condicionantes e parâmetros: 
As normas NBR - 12212- Projeto de poço para captação de água subterrânea e 

NBR-12244-Construção de poço para captação de água subterrânea, estabelecem 
critérios a serem adotados no projeto e construção de poço para captação de água 
subterrânea (denominado nesta especificação de poço tubular). A seguir são relacionados 
os principais condicionantes e parâmetros a serem adotados e cumpridos, segundo as 
referidas normas: 

• O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob a 
responsabilidade técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado 
no CREA, em conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa º 59, de 09 de maio de 
1997, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

• A empresa deverá fornecer proposta técnico-financeira acompanhada de 
cronograma físico de execução para todas as fases da obra, tais como:  

- Transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e 
materiais;  

- Perfuração e perfilagem geofísica;  
- Colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro;  
- Limpeza e desenvolvimento;  
- Teste de produção. 
- Análise físico-química e bacteriológica Nenhuma dessas fases poderá ser 

efetivada sem a presença ou o conhecimento prévio da fiscalização.  
• No final da execução do poço tubular a empresa habilitada deverá apresentar 

o Relatório Técnico Conclusivo, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida 
pela fiscalização. 

Proteção Ambiental 

É imperativo que a empresa especializada pela construção do poço tubular, adote 
as providencias cabíveis a fim de evitar contaminação ou danos ao meio ambiente em 
função de líquidos contaminados ou com características indesejáveis, tanto na superfície 
do terreno como nas camadas sub-superficiais atravessadas pela perfuração. 

 Prevenção de acidentes e segurança 
 A empresa responsável pela obra deverá cumprir a Legislação Nacional que rege 

a Segurança e Higiene do Trabalho, além de obedecer às normas de segurança de cada 
serviço, objetivando a plena proteção contra riscos de acidentes com funcionários e com 
terceiros. 

Materiais 

A NBR – 13.604 estabelece critérios para a utilização de tubos e filtros no 
revestimento de poços tubular: Serão utilizados tubos e filtros Geomecânicos Standard DN 
– 6”. A abertura das ranhuras do filtro será definida através das curvas granulométricas das 
amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto 0,50mm. O 
material do pré-filtro será constituído de cascalho quartzoso, com granulométrica entre 
2,38 e 1,19mm. 

Perfuração 
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O poço será perfurado em toda sua extensão através do método rotativo, com 
circulação direta do fluido de perfuração, utilizando-se brocas tricones com dentes de aço 
ou tungstênio. 

A perfuração deverá ser efetuada nos diâmetros e profundidades estabelecidas no 
projeto de poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente profundidade só 
poderá ser efetivada mediante autorização da Fiscalização. A perfuração poderá ser 
inicialmente executada através de um furo piloto com posterior alargamento para o 
diâmetro do projeto. 

Profundidade 
 A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (150m). 

Esta profundidade só poderá ser alterada com previa autorização da fiscalização.  
a) - Fluido de perfuração: O fluido deverá influenciar a performance, limpeza, 

estabilidade e produtividade na perfuração do poço. Salvo em condições especiais a lama 
deverá ser mantida dentro dos seguintes parâmetros:  

• Densidade: entre 1,04 e 1,14g/cm³;  
• Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos;  
• Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume; Filtrado: abaixo de 15cm³  
• PH: entre 7 e 9,5.  
b) - Registro diário: As seguintes informações deverão estar registradas 

diariamente no canteiro de obra:  
• Diâmetro da perfuração;  
• Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;  
• Litologia atravessada e avanço de perfuração;  
• Brocas utilizadas;  
• Material do fluido utilizado e registro de peso, viscosidade, filtrado, pH e teor 

de areia.  
c) – Amostragem: Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta 

de escoamento da lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 m. As amostras deverão ser 
secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas 
numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.  

d) – Perfil litológico: Visando uma melhor avaliação das condições de captação, 

o poço poderá ser perfilado em sua extensão, utilizando-se os seguintes métodos 
geofísicos:  

- Caliper log - Raio gama  
- Potencial espontâneo  
- Resistividade  
– Sônico 
e) - Instalação de revestimento: Ao longo do revestimento deverão ser acoplados 

guias centralizadores espaçados de 8 em 8 m, com diâmetro externo inferior em 2” do 
diâmetro de perfuração. A instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a 
evitar deformações ou rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a 
instalação do conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do 
revestimento com peça apropriada.  

f) - Instalação de pré-filtro: A colocação de pré-filtro deverá ser feita 
paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico continuo entre a parede do furo e o 
revestimento. O pré filtro será instalado por gravidade, com o fluido preparado 
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adequadamente e o fluido circulando em velocidade baixa até que o pré-filtro atinja a 
profundidade de 12 m. O adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado durante o 
desenvolvimento do poço.  

g) - Vedação de aquífero: O processo de cimentação de qualquer espaço anelar 

deverá ser feito de forma continua e numa única operação. O material na cimentação em 
situações normais deverá ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser 
efetuado no poço durante as 48 h que se seguirem à cimentação.  

h) - Proteção sanitária: Deverá ser introduzida no espaço anelar, duas colunas de 

tubo PVC DN 50, diametralmente opostos, completando o pré-filtro até 10m de 
profundidade, e preencher o espaço restante com argamassa de cimento-areia, traço 1:3. 
Deverá ser constituída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento. Essa 
laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de 0,15m e 
área não inferior a 1 m². O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima da laje.  

i) - Limpeza e desenvolvimento: A limpeza do poço dar-se-á com a utilização do 

sistema de air lift. No desenvolvimento do poço poderá ser aplicados o processo de 
pisoteamento, e ar comprimido. No processo de pisoteamento, o embolo deverá ter 
diâmetro inferior em 1” do diâmetro do poço. No processo de ar comprimido o método a ser 
empregado é o de poço aberto.  

j) - Teste de produção: Na instalação do conjunto moto-bomba no poço, deverá 

ser colocada uma tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua 
extremidade inferior acima de 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser 
empregados dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e 
precisão: para vazões de até 40 m³/h, deverão ser empregados recipientes de volume 
aferido de 200 a 220 l, indeformados e em bom estado de conservação; vazões acima de 
40m³/h deverão ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como: 
vertedor orifício calibrado, tubo venturi ou outros. 

A tubulação de descarga da água extraída deverá ser dotada de válvula de 
regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em 
diversos regimes de bombeamento. O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma 
distância de 25,00 metros a jusante do poço. Antes de dar início ao bombeamento, o 
operador deverá certificar-se da posição do nível da água original, efetuando, pelo menos, 
três medidas de nível, a cada meia hora. As medidas de nível d’água no poço durante o 
bombeamento deverão ser efetuadas na seguinte frequência de tempo, a partir do início do 
teste.  

• 0 a 10:1min  
• 10 a 20:2min  
• 20 a 60:5min  
• 60 a 100:10min  
• 100 a 180:20min  
• 180 a 300:30 min  
• 300 em diante:100 min O teste de produção deverá ser efetuado em quatro 

etapas de mesma duração, com vazões progressivas, em regime continuo de 
bombeamento, mantendo-se a vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa 
para outra deverá ser feita de forma instantânea, sem interrupção do bombeamento. O 
plano de vazão de teste deverá ser efetuado em correspondência com as de nível d’água. 
Não poderá haver variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.  
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k) - Desinfecção do poço: A desinfecção final deverá ser feita mediante a 
aplicação de uma solução clorada em quantidade tal que se consiga uma concentração no 
poço de 50mg/l de cloro livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, 
deverá ser aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço. Deve-se introduzir 
parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante da solução deverá ser 
colocado pela boca do poço de modo a desinfetar o revestimento acima do nível d’água. A 
solução deverá permanecer no poço por um período não inferior a duas horas. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de serviço executado. 
 

2.1.7. CARGA E DESCARGA DE SOLO 
 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

2.1.8. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Este serviço consiste na deposição ordenada, em local previamente definido e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de materiais provenientes da escavação de solo mole, 
materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias considerados inadequados, ou materiais em excesso 
que não forem integrados aos aterros, aterros para alargamento de plataforma, suavização 
de taludes ou na execução de bermas de equilíbrio.  

Estes materiais deverão ser espalhados convenientemente e compactados com o 
tráfego dos equipamentos em utilização, de modo que a forma e a altura de depósitos em 
tais áreas se adaptem ao terreno adjacente, inclusive com taludes adequados, de acordo 
com instruções da FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATADO tomará as devidas providências para que haja drenagem 
apropriada e proteção de taludes. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por volume (m³), conforme indicado no 
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orçamento. 
 

2.1.9. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição  

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
2.2. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10 m) 

2.2.4. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DO POÇO 
 
A locação da casa do poço deverá ser realizada somente por profissional 

habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada 
em todas as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no 
projeto, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas 
que compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para 
resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.2.5. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.2.6. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.2.7. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

 
EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 

uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
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começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 
- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 

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

2.2.8. AÇO CA-50 
 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

2.2.9. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
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mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.2.10. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.3. EDIFICAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10) 
2.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
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• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.3.3. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

2.3.4. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
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• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

2.3.5. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
 
A superfície:  
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 

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

2.3.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
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recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.3.9. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

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

2.3.10. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
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mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 
 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 

das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

Critério de medição 

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

2.3.11. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.12. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  
- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado.  
 

2.3.13. MURETA PARA QUADRO DE MEDICAO 1.00X1.75M (DE_DP0605) 
EXECUÇÃO: 

 
- Definir o local, baseado na aposição da rede elétrica; 
- Cavar o buraco e instalar o poste nas segundo definido em projeto; 
- Preencher o buraco com concreto após a implantação do poste; 
- Embutir a caixa de medição no muro, com massa de cimento; 
- Fixar as armações secundarias com parafusos para ancoragem dos ramais de 

ligação e saída;  
- Conectar os condutores fase no disjuntor. Para posterior interligação com os 

mediadores em ambas as caixas; 
- Interligar os condutores fase do ramal de saída ao disjuntor 
- Identificar as fases e neutro; 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.14. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
 
Critério de medição 

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

2.3.15. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

2.4. CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 
2.4.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 

SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTÊNCIA 
MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV. 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4–Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 
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recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.4.2. MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 

ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.4.3. FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO 
HIDRAULICA DA CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA POTENCIA 
ATE 5 CV 

 
A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de fornecimento, partida 

do equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o 
fim que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse item. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por galão (Gl) de serviço executado. 
 

2.4.4. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN ATE 300mm. 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
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dúctil ou aço carbono.  
Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

2.4.5. MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO 

 
O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 

material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 
serviço executado. 

 
 

2.11. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.11.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DE QUÍMICA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.11.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 
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Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.3. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.11.4. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 
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- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.5. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.11.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 
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Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.12. EDIFICAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.12.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 
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• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.12.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

2.12.3. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
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• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 
 

2.12.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
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- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2.12.6. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

 
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
Critério de medição 

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

2.12.7. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

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

2.12.8. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
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- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 

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

2.12.9. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  

- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

2.12.10. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.11. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

Critério de medição 

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

2.12.12. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

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

2.12.13. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

2.12.14. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

 
Placa cerâmica tipo grês de dimensões 35x35 cm; Argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 
indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 
rejuntamento de placas cerâmicas. 

EXECUÇÃO:  

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 
de argamassa utilizada;  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
formando sulcos;  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido. 

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

3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
3.1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, CLASSE 12, DN 50 / DN 75 

3.1.1. LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'s  E  
S.E.S.'s 
 

• Operação de limpeza manual ou mecanizada de ruas; 
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• Juntamento, remoção do expurgo da área de trabalho;  
• Carga para o local de espera; 
•  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentosutilizados; 
• Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de 

ferramentas e materiais;  
• Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 

serviços objeto desta Especificação. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA , INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA 
OUTRO LOCAL DA OBRA 
 

 Fornecimento, transporte, instalação de placa de sinalização, conforme 
padrão ou a critério da FISCALIZAÇÃO;  

  Manutenção da placa durante a execução das obras;  

 Remoção e movimentação da placa para outros local da obra; 

  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 
conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;  

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais 
(combustíveis, peças, etc.);  

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 
serviços objeto desta Especificação.  

Critério de medição 

O critério de medição será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.3. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 
5MM 

 
A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir 

possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou 
proteção da obra, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. 

Este item compreende o fornecimento de mão de obra e materiais para colocação, 
manutenção e remoção da tela. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

3.1.4. PASSADIÇO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO 
P/PEDESTRES 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de pedestres, 

deverão ser executados passadiços (pontes) provisórios em pranchões de madeira bruta 
de lei com corrimão. 
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A CONTRATADA deverá dimensionar os passadiços de travessia e suas 
adequadas instalações, de modo a atender os parâmetros mínimos propostos e suportar 
com segurança todas as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

As peças componentes de passadiços deverão ser de boa qualidade e dispostas 
de forma travada para evitar o surgimento de vãos livres. 

Os passadiços deverão possuir guarda-corpo rígido com altura de 0,90m (noventa 
centímetros) a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e rodapé de 0,20m (vinte centímetros) 
de altura mínima, sendo o piso de pranchões de madeira bem nivelado, sem juntas 
apreciáveis ou ressaltos que possam causar acidentes aos usuários. 

Os passadiços deverão ser varridos diariamente de modo a evitar o acúmulo de 
terra ou lama, que os tornem escorregadios. 

Critério de medição 

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

3.1.5. CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS 
VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P AREA CHAPA EM CADA 
APLICAÇÃO 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de veículos sobre 

escavações, deverão ser executados passadiços provisórios em chapas de aço carbono 
3/8 os quais deverão ser devidamente travadas e fixadas ao solo de forma a garantir uma 
travessia segura. 

A CONTRATADA deverá dimensionar as travessias e suas adequadas instalações, 
de modo a atender os parâmetros mínimos necessários e suportar com segurança todas 
as cargas de trabalho a que estarão sujeitas. 

 
Critério de medição 

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

3.1.6. ESCAV. MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª 
CAT.EXECUTADA C/PROFUND.ATE 1,50m 

 
Toda a escavação deverá ser mecânica no caso de proximidade de interferências 

cadastradas ou detectadas. Serão utilizados utensílios manuais de corte e remoção para a 
borda da vala, quando se julgar necessário. A CONSTRUTORA deverá atentar para 
situações de instabilidade dos taludes e solicitar a FISCALIZAÇÃO autorização para 
execução de escoramentos. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do 
terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

Antes de iniciar a escavação, a CONSTRUTORA fará a pesquisa de interferência 
do local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que 
estejam na zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O greide 
da linha deverá ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento mínimo admitido 
acima da geratriz superior dos tubos em áreas urbanizadas será de 0,80 m. 

A largura das escavações será D + 0,40 m, sendo a largura mínima 0,50 m. 
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A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao assentamento 
estiverem depositados no local. 

Se a escavação interferir com galerias, tubulações ou outras instalações 
existentes, a CONSTRUTORA executará o escoramento e sustentação das mesmas. 

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados 
para utilização no aterro, serão, em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior 
aproveitamento, numa distância não inferior à profundidade da vala e, sempre que 
possível, de um único lado, deixando o outro lado livre para trânsito e manobras. 

No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão 
distribuídos em montes separados. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço. 
 

3.1.7. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Qualquer tipo de escavação poderá ser executada manual ou mecanicamente, 

mediante aprovação pelo engenheiro responsável do método, proposto pela contratada. Se 
autorizada a escavação mecânica, todos os danos causados à propriedade, bem como 
levantamento e reposição de pavimentos além das larguras especificadas, serão da 
responsabilidade da contratada. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser 
adequados aos tipos e profundidades de escavação. Na falta destes, a fiscalização poderá 
permitir o uso de outro tipo de equipamento.  

Esta liberalidade não justificará atrasos no cronograma da obra. Além disso, no 
caso de escavação de vala, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se 
atingir a profundidade desejada, oriunda de utilização de equipamento inadequado, não 
será remunerada. Desta forma, os serviços serão considerados como se fossem 
executados de maneira normal e de acordo com as larguras especificadas. 

As valas deverão ser escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitado o 
alinhamento e as cotas indicadas em projetos. Tanto para a distribuição de água como 
para a coleta de esgotos, as valas abertas com dimensões inferiores às definidas serão 
medidas pelas dimensões reais executadas. No caso de excesso nas dimensões definidas, 
estas somente serão medidas, se justificadas pela contratada e aprovadas formalmente 
pela fiscalização através de registro no BDO, recomendando-se a anexação, ao processo 
de medição, de documentos comprobatórios, tais como: laudos, fotos e outros.  

Quanto à extensão máxima de abertura de valas, devem-se considerar as 
condições locais de trabalho, o trânsito, o tempo necessário à progressão contínua das 
obras e a necessidade de serviços preliminares. Qualquer excesso de escavação ou 
depressão do fundo da vala, proveniente de erro na escavação, deverá ser preenchido 
com areia, pó-de-pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela FISCALIZAÇÃO 
e sem ônus para. 

 As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, preferencialmente, 
principalmente nos locais de grande movimento, travessias de ruas e acessos, de modo a 
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garantir condições de segurança ao tráfego de veículos e pedestres. Em casos extremos, 
quando as valas ficarem abertas por mais de um dia, deverão ser feitos passadiços 
provisórios nos acessos de veículos e pedestres. Neste caso, toda a extensão da vala 
deverá ser convenientemente sinalizada e protegida. Todos os serviços de escavação não 
em valas deverão obedecer, rigorosamente, às cotas e perfis previstos no projeto. Nas 
cavas a serem executadas, admitir-se-á um acréscimo de até um metro para cada lado, ou 
no raio, sobre as dimensões projetadas como espaço liberado para área de serviço.  

Em solos turfosos e/ou sem suporte, as escavações deverão ser feitas até que se 
atinjam um solo de boa qualidade. Nestes casos as cotas definidas nos projetos serão 
obtidas através de reaterro com material importado. Caso necessário, serão feitos 
esgotamentos ou drenagens de modo a garantir a estabilidade do solo. 

As valas só poderão ser reaterradas depois que o assentamento da tubulação for 
aprovado pela fiscalização. O recobrimento deverá ser feito alternadamente de ambos os 
lados do tubo, evitando-se o deslocamento do mesmo e danos nas juntas. O material a ser 
utilizado no reaterro, até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, não deverá conter 
pedras, detritos vegetais ou outros materiais que possam afetar os tubos quando sobre 
eles for lançado, bem como deverá ser de textura homogênea.  

Quando o material escavado for inconveniente ao reaterro, a critério da 
fiscalização, deverá ser substituído por material de boa qualidade. No caso de áreas onde 
houver necessidade de aterros, o solo a ser utilizado deverá vir, preferencialmente, de 
áreas próximas de corte; materiais orgânicos ou contaminados com restos orgânicos 
(raízes, folhas, etc.) ou entulhos de qualquer tipo (resto de demolições, matacões, madeira, 
etc.) não são aceitáveis devido ao baixo suporte, alta compressibilidade, volume, 
deterioração, etc. 

O material de aterro na origem deve ter características previamente estudadas 
visando conhecimento do tipo de solo, quantidade disponível, homogeneidade, 
capeamento a ser descartado, compactação, umidade, suporte, expansibilidade e 
compressibilidade, entre outras. O aterro/reaterro de cavas refere-se à reposição dos 
materiais escavados a mais, para permitir a construção de obras enterradas ou semi-
enterradas, tais como reservatórios, estações de tratamento, fundações, etc. 

No caso de reservatório e estações de tratamento, sempre que possível, o reaterro 
deverá ser executado após o teste das estruturas com enchimento de água até o nível 
máximo de operação. Somente serão permitidos aterros junto a estruturas de concreto 
quando a idade das mesmas for igual ou superior a 28 dias. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
3.1.8. CARGA E DESCARGA DE SOLO 

 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
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nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

3.1.9. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Tendo em vista que as medições correspondem à escavação, carga e transporte 

dos materiais já foram devidamente focalizadas quando da abordagem da execução dos 
cortes e dos empréstimos, a medição dos aterros comporta, estritamente, a quantificação 
da compactação, a qual envolve várias operações a saber: a descarga e o espalhamento 
do material em camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação 
propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.10. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc, deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição 

A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.11. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 

ÁGUA - DN 50 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
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uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado do 
assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os defeituosos sejam 
rejeitados. 

 
 

3.1.12. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 
ÁGUA - DN 75 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.13. EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM, ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO 
MAT. - DMT=20KM 

 
Em locais onde o fundo da vala apresente pedras ou formações rochosas deve-se 

promover uma escavação adicional de 0,15 a 0,20 m, cobrir o fundo da vala com uma 
camada de terra isenta de pedras e entulhos, ou, alternativamente, uma escavação 
adicional de 0,10 m para formar um berço de areia desta espessura. Esta camada de terra 
ou de areia deve ser devidamente compactada;  

Quando o fundo da vala for constituído de material sem condições mínimas de 
suporte para o assentamento da tubulação, deve-se executar o assentamento conforme 
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recomendações de projeto e na inexistência destas recomendações utilizar uma base de 
brita (cascalho) ou concreto. A tubulação sobre tais bases deve ser assentada sobre 
colchão de areia de 0,10 m ou material escolhido de 0,15 a 0,20 m;  

O fundo da vala deve ser uniforme, devendo-se evitar os calos e ressaltos. Para 
tanto, se necessário, deve ser regularizado utilizando-se areia ou outro material adequado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.14. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 

 
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada para o 

transporte de equipamentos, materiais e outros até a localidade da obra. 
Critério de medição 

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.15. BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. 

FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA 
 
Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples ou armado utilizados nas 

redes de distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de mudanças de 
diâmetro, nas instalações de aparelhos, peças especiais e conexões com juntas elásticas, 
nos terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com objetivo de 
absorver os esforços resultantes da pressão exercida pela água nos mesmos. 

Na ancoragem de conexões com juntas elásticas deverão ser utilizados blocos 
convenientemente dimensionados para resistir aos esforços longitudinais ou transversais 
da tubulação que não são absorvidos pela junta. 

As válvulas de bloqueio de fluxo e demais aparelhos deverão ser ancorados no 
sentido do seu peso próprio e dos possíveis esforços longitudinais ou transversais, sendo 
que a tubulação de PVC rígido interligada a estase às peças de ligação deverá trabalhar 
livre desses esforços. 

O dimensionamento desses elementos exige cálculos específicos para a 
determinação das suas características e dimensões, em função do diâmetro da tubulação, 
da pressão exercida pela água, da natureza do material dos tubos e da resistência do solo. 

As localizações dos blocos, bem como sua dimensões e o tipo de concreto serão 
definidos em projeto e /ou pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar o cálculo estrutural dos 
blocos. 

EXECUÇÃO: 

- Em um período não inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo, 
conexão ou aparelho que ficarão em contato com o concreto do bloco, deverão ser 
revestidas com pintura asfáltica seguida de uma camada de areai fina para melhorar a 
aderência. 

- Posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, será feito seu 
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escoramento, visando garantir sua mobilidade quando da execução do bloco. 
- Em seguida, deve ser feita a montagem das formas e da armação de aço 

(quando necessário) do bloco. 
- Por fim, deve ser executada a concretagem do conjunto. 
- Tomando-se o devido cuidado para que as juntas do tubo, conexão ou aparelho 

se mantenham visíveis, possibilitando a verificação da estanqueidade do sistema, quando 
da realização dos ensaios convencionais, e a posterior manutenção da rede. 

- Na desmontagem das formas, deverão ser evitados golpes violentos nos blocos, 
pra que não haja perda de aderência entre o concreto e a peça imobilizada. 

- Concluída a desforma, deverá ser verificado se as juntas do tubo, conexão ou 
parelho estão realmente visíveis e desimpedidas. 

- Ancoragem de registros. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.16. EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1 A/2A/2 C, C/ 
ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,5 M3/H X 1/2"", ASSENT. DE 
CAVALETE E ASSENT. DE CX. CPH (EMBUTIDA EM MURETA), S/ 
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO E PASSEIO E S/ 
FORNEC. DE CX., MAT. HIDRAUL. E HID 

 
A Ligação da execução predial consiste em um conjunto de tubos, peças, 

conexões e equipamentos que interliga a rede pública à instalação predial do usuário. As 
ligações prediais somente serão executadas após serem liberadas pela fiscalização. 

Uma ligação predial é composta de: 
 a) Tomada de água:- Ponto de conexão do ramal com a rede de distribuição de 

água, que será executada com colar de tomada de PP, PVC, FºFº, com ferrule ou ainda 
com "T" associado à luva de correr;  

b) Ramal predial:- Tubulação compreendida entre a tomada de água na rede de 
distribuição e o cavalete ou caixa subterrânea que será executada preferencialmente em 
PEAD, podendo ser feita também com material de PVC;  

c) Cavalete ou caixa subterrânea:- Elementos destinados a receber a instalação do 
medidor de volume consumido, hidrômetro. A utilização de uma ou outra solução é 
decorrente do interesse do cliente ou da melhor disposição do hidrômetro para as leituras 
mensais. Além das partes componentes deve-se observar, na ligação predial, o 
recobrimento mínimo do ramal e a localização do cavalete/caixa em relação às divisas do 
imóvel. 

Os materiais hidráulicos de uma ligação de água podem ser fornecidos pela 
CONTRATADA. Todos os materiais deverão seguir as normas da ABNT e outras exigidas 
pela área de Controle da Qualidade de Materiais. 

As ligações serão sempre executadas na rede de distribuição, a qual deverá estar 
em carga e, no caso de redes novas, somente após a realização dos testes e da 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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3.1.17. ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO, EM LIGAÇÃO PREDIAL 
EXISTENTE NÃO MEDIDA,  COM DN 1/2"", EM CAIXA IMPLANTADA 
EM PAREDE, MURO OU MURETA, SEM FORNECIMENTO DO 
MATERIAL HIDRÁULICO E HIDRÔMETRO 

 
Procedimento a serem executados: 
1) Preparar o muro ou construir uma mureta para instalar a caixa padrão.  
2) Instalar a caixa, na altura e largura definidas em projeto. A mesma deverá ser 

instalada prumada, nivelada, faceando a divisa frontal do imóvel, ou seja, ficar em frente à 
rua, e deve ficar com a base inferior a uma altura mínima de 70 cm e máxima de 100 cm 
em relação ao piso acabado da calçada. 

3) Instalar o tubo camisa de PVC na abertura da base da caixa e embutido na 
alvenaria de acordo com sua necessidade. 

4) Instalar a curva de 90º raio longo de PVC no tubo camisa, seguindo a 
profundidade descrita no esquema de instalação. A curva deve ficar entre 30 e 40 cm 
abaixo do piso acabado da calçada. 

5) É obrigatória a colocação de um registro de latão, no diâmetro definido em 
projeto. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.18. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MURETA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO ARMADO PARA HIDRÔMETRO EM CAVALETE 

 
Este item é largamente utilizado durante a execução da ligação de água tratada 

para imóveis residenciais, comerciais e diversos, quando não houver condições para 
instalação dos padrões nas variáveis: cavalete aéreo ou nicho parede frontal. 

Atualmente as muretas para instalação do hidrômetro, são construídas em 
alvenaria utilizando-se de argamassa para assentamento dos tijolos, reboco e 
chumbamento dos tubos em ferro galvanizado, instalados horizontalmente. Os tubos de 
ferro galvanizado são de entrada para o hidrômetro, interligado na rede de distribuição 
localizada na rua ou no passeio, de saída do hidrômetro para interligação na instalação 
interna do imóvel residencial, empresa, entre outros.  

Para o sistema de drenagem, faz-se um furo no solo, coloca-se uma camada de 10 
cm de brita no fundo (lastro) da caixa. Um caixilho retangular fixado na parte superior das 
paredes em alvenaria da caixa acondiciona uma tampa em chapa antiderrapante, sem 
dobradiças e não articulável. 

EXECUÇÃO: 
-Chumbar a base de concreto maciço ao chão 
- Acoplar o pé, o corpo e o topo da mureta 
- Encaixar a caixa plástica no topo da mureta. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
4.1. FUSTE DE RESERVATORIO ELEVADO DE 20 M3 H=9,00M - RESERVATÓRIO 
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DE FIBRA DE VIDRO 
4.1.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

4.1.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.1.3. REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO 
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES 

 
 
O reaterro de valas é uma atividade de terraplenagem que consiste no 

preenchimento de escavações utilizando o próprio material escavado. O serviço é habitual 
em obras de instalações subterrâneas, como redes de saneamento básico, elétricas, 
telefônicas e de gás. 

Quando a escavação da vala é feita em vias urbanas, onde o tráfego é intenso, 
torna-se imprescindível a compactação do reaterro, de forma que o solo adquira o mesmo 
nível de densidade que apresentava antes da interferência. 

Caso esse cuidado não seja tomado, o solo ao redor da vala vai sofrer um alívio de 
tensões que desloca partículas. Consequentemente, a camada acima sofre um 
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afundamento. 
Dependendo da situação do solo e das características das instalações que serão 

enterradas na vala, pode ser inviável reutilizar o material escavado na própria obra, o que 
demanda o uso de material de preenchimento proveniente de outros locais, com origem 
controlada. 

O cálculo de alívio de tensões precisa considerar a coesão do solo e o nível do 
lençol freático. Dependendo dos parâmetros, a vala pode exercer influência no solo em 
extensões de até cinco vezes referente a profundidade escavada. 

Nem todo o material escavado pode ser utilizado para recompor as valas, o que 
requer especificação no projeto quando for necessário usar solo de outros lugares. O 
material escavado poderá ser reutilizado para o reaterro se não estiver muito saturado e 
nem contiver resíduos de construção. 

EXECUÇÃO: 
As obras de escavação devem ser feitas com sistemas de escoras para garantir a 

segurança do projeto e dos trabalhadores. Isso porque as forças oriundas do alívio de 
tensão desagregam as paredes da vala e causam desmoronamentos. 

A especificação das escoras deve ser feita de acordo com as necessidades do 
projeto, considerando sobretudo as cargas do solo. As escoras devem ser instaladas na 
vala acompanhando o avanço da escavação. O mesmo vale para o reaterro, quando são 
retiradas progressivamente à compactação das camadas. 

Outro cuidado que deve ser considerado é a segurança no entorno da vala. Além 
de placas e sinalizações, é importante a instalação de barreiras físicas, como cavaletes e 
tapumes, para evitar a queda de pessoas e veículos. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.4. CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150Kg/m3, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
Toda e qualquer alteração de componentes do concreto ou alteração de 

metodologia executivas previamente definidas ou acordadas, que possam direta ou 
indiretamente afetar as solicitações, o comportamento ou o desempenho das estruturas, 
quer seja no plano provisório, quer seja no plano definitivo, deve ter o aval da 
FISCALIZAÇÃO para ser efetivada. 

EXECUÇÃO: 
a) os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 

da responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na obra ou 
utilizar serviço de laboratório idôneo; 

 b) a FISCALIZAÇÃO deve ter pleno acesso para utilização do laboratório montado 
na obra;  

c) sempre que o concreto for misturado na obra, a contratada deve dispor de 
central de concreto, preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos 
componentes. As balanças devem ser aferidas sistematicamente a cada 30 dias ou, após 
cada lote produzido de 5000 m³. Em qualquer situação a tolerância das medidas efetuadas 
não deve superar 2% da massa real;  
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d) a dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar 
todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência; 

 e) para concretos de estruturas destinadas a drenagem, em contato com água 
corrente, inexistindo recomendação específica de projeto, é exigido o consumo mínimo de 
cimento de 300 kg/m³. 

 f) o tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 
oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do 
concreto recém preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com 
cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material; 

 g) a FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 
inadequado e passível de provocar segregação; 

 h) as retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 
de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 
impermeabilidade; 

 i) por junta tratada entende-se a remoção da película superficial de nata, remoção 
de excessos e elementos estranhos; o processo de limpeza deve ser aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO;  

j) o concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 
final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e 
prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte; 

 k) concretagens sucessivas com intervalo inferior a 30 minutos são consideradas 
concretagens contínuas; 

 l) em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 
m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar 
através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 
operação; 

 m) cuidados complementares: - concretos com suspeita de terem iniciado pega 
antes do lançamento devem ser recusados;  

- evitar evaporação precoce, controle da cura, mantendo úmida a superfície 
exposta com sacos de estopa molhados ou utilização de geradores de neblina. O tempo de 
cura é função do tipo de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo, médio 
mínimo de 3 dias nas condições usuais; 

 - pode ser empregada cura química com aval da FISCALIZAÇÃO; 
 - devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se 

afastar do intervalo 10° - 40°. Estas situações exigem procedimentos específicos com 
apoio ensaios de laboratório; 

 - não deve ser iniciado o desempenamento antes do início de pega. 
 
 n) adensamento: 
 - o adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação 

de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos; 
 - os vibradores de imersão devem trabalhar na posição vertical, exigindo-se 

frequências superiores a 8.000 Hz. A frequência do equipamento deve ser aferida 
sistematicamente;  

- o tempo de vibração não pode ser demasiado de modo a provocar segregação. O 
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controle deve ser visual no início de exsudação da nata; 
- é permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego 

de vibradores de imersão nos pontos críticos das formas, onde possam existir reentrâncias 
de qualquer tipo. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 
 

4.1.5. CONCRETO FCK=20MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
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superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.7. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 

O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 
dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 
Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 

concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 

diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
4.1.8. AÇO CA-50 
4.1.9. AÇO CA-60 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50/CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

Os fustes devem possuir as dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

4.1.10. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

Critério de medição 

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

4.1.11. FORMA PARA PILAR (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
Os pilares em concreto armado (preparo e lançamento) com segundo projeto, com 

forma em chapa de madeira compensada resinada, com aproveitamento de 3 vezes, com 
betoneira, conforme projeto estrutural. As vigas em concreto armado, com armação CA 50, 
de acordo com projeto estrutural. 

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

4.1.12. FORMA PARA VIGAS (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 

 
Nos locais indicados em projeto estrutural serão executadas as vigas em concreto 

armado (preparo e lançamento) com fck definido pelo engenheiro responsável, com forma 
de tabua, com aproveitamento 3 vezes, com betoneira. 

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

4.1.13. CIMBRAMENTO PARA LAJE E VIGAS EM EDIFICACOES 
CONVENCIONAIS 

 
Os materiais devem obedecer os requisitos da NBR 14931(1). Os escoramentos 

podem ser metálicos, de madeira ou mistos. A seleção do tipo fica a critério da contratada, 
desde que não especificado no projeto, e deve ser de conhecimento da fiscalização. 
Quando for executado em madeira dura, não é admitido o emprego de pontaletes com 
diâmetro ou lado da seção transversal inferior a 50 mm, e 70 mm quando empregada 
madeira mole. Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para 
exploração. 

EXECUÇÃO: 
O terreno de apoio deve ser cuidadosamente analisado, deve possuir condições de 

suporte adequadas, capaz de não promover recalques diferenciais que prejudiquem a 
estabilidade e a estética da peça a concretar. A regularização do terreno faz parte destes 
serviços. Os escoramentos devem ser suficientemente bem fixados, encunhados, 
contraventados e apoiados, a fim de evitar deslocamentos ou desabamentos por choques 
ou recalques. Caso haja necessidade de se executar lastro de concreto ou estaqueamento, 
estes serviços são considerados em separado e devem ser analisados e aprovados pela 
fiscalização. Devem ser tomados cuidados especiais com relação às fundações dos 
cimbres, rasas ou profundas, no sentido de evitar recalques ou qualquer outro tipo de 
defeito nas estruturas. É fundamental a garantia de estabilidade, resistência e rigidez, do 
conjunto de elementos estruturais que constituem o cimbramento: montantes, travamentos, 
dispositivos vinculares, passadiços operacionais para trânsito e transporte de materiais 
além de acessos em geral. O cimbramento deve ter sua capacidade portante e funcional 
garantida, tecnicamente, através de projeto, que deve ser anexado aos documentos de 
projeto para arquivo. 

A fiscalização deve ter conhecimento do projeto de cimbramento apresentado e, na 
hipótese de existirem suspeitas quanto à sua eficácia, deve submetê-lo ao projetista para 
análise. O cimbramento deve ser projetado de modo a não sofrer deformações prejudiciais 
ao formato da estrutura, causar esforços não previstos no concreto, quando submetido à 
ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar 
durante a execução da estrutura de concreto. No projeto do cimbramento devem ser 
consideradas a deformação e flambagem dos materiais e as vibrações a que o 
escoramento está sujeito. O projeto deve demonstrar e garantir a estabilidade e eficiência 
do cimbramento através de justificativas técnicas inequívocas. Os cimbramentos incluem 
as plataformas para acesso, escadas, elementos para transporte de materiais e 
passadiços operacionais. 

 O projeto de cimbramento deve contemplar dispositivos de segurança confortáveis 
e eficazes para proteção do pessoal de obra. Interferências com vias de tráfego 
condicionam o projeto do cimbramento à necessidade de prover gabaritos seguros e 
calhas convenientes. Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser 
contraventados. Nos casos normais os prazos mínimos para remoção das formas e 
escoramentos são os seguintes: - faces laterais das formas: 1 dia; - faces inferiores, desde 
que hajam pontaletes bem encunhados e espaçados a cada 2 m: 14 dias; - faces inferiores 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

sem pontaletes: 21 dias. Não havendo disponibilidade de resultados dos ensaios de 
resistência do concreto, o prazo para a sua remoção é de no mínimo 21 dias.  

A diminuição do prazo normal mínimo indicado, só pode ser realizada mediante 
prévia autorização da fiscalização, levando em consideração as especificações do projeto 
quanto ao módulo de elasticidade, resistência à compressão axial e retração do concreto. 
A remoção do escoramento deve ser iniciada pelo seu afrouxamento, através da retirada 
das cunhas de madeira, evitando-se choques ou impactos violentos na peça de concreto e, 
salvo indicação em contrário, de modo a haver aumento gradativo do vão, ou seja, do meio 
do vão em direção aos apoios e da extremidade dos balanços para os apoios. Nos casos 
específicos indicados no projeto do cimbramento, a remoção do escoramento deve ser 
processada rigorosamente conforme o estabelecido. O material resultante da remoção do 
escoramento, não sendo reaproveitado, deve ser removido das proximidades da obra, de 
forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzido a cursos d’água. 

Critério de medição 

O critério de medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.14. ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 

 
A escada marinheiro é fabricada em perfis metálicos atendendo especificações de 

construção estabelecidas na Recomendação Técnica de Procedimentos (RTP) com base 
na NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Pode ser 
fabricada atendendo as mais variadas formas de fixação e acessos em função da 
construção de uma estrutura metálica ou de alvenaria. É construída considerando a melhor 
ergonomia para o usuário. 

A partir de 2 metros do início da escada, a continuidade da escada é provida de 
uma gaiola de proteção que, ao término da escada, se prolonga por 1,5 metros permitindo 
a saída de seu interior de forma segura. Em seus 2 metros iniciais, conta com uma porta 
de aço com abertura lateral impedindo o acesso aos degraus da escada e ao interior da 
gaiola impossibilitando que pessoas não autorizadas acessem o seu interior. 

Se a escada tiver altura superior a 9 metros, a cada intervalo de 9 metros são 
consideradas plataformas para parada de descanso do usuário conforme orientação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.1.15. GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 
3/16" 

 
O Guarda-Corpo deve avançar pelo menos até 1,10 metros acima do último 

patamar. Para evitar o uso da escada marinheiro por pessoa não autorizada, pode-se dotar 
a escada com uma porta. Essa porta é do tipo "inteligente" e é instalada na altura do 60 
degrau na forma de um trecho da escada contendo os degraus de número 4 e 5. Assim, 
quando a porta estiver fechada e com o cadeado instalado, a escada marinheiro ficará sem 
os degraus 4 e 5, dificultando a subida que terá 90 cm ente os degraus 3 e 6. Abrindo-se o 
cadeado, a porta se abre e abaixada irá formar os degraus 4 e 5. Os degraus adicionais 
4.a e 5.a reduzem o espaço entre degraus para 15 cm para impedir a passagem quando a 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

porta estiver fechada (este método pode ser alterado desde que não comprometa a 
restrição da escada). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.2. FUNDAÇÃO 
 

4.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.2.2. REATEERO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 
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O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

 
 

4.2.3. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

4.2.6. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  
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Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 
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Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
5.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

 
5.1.7. ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, 

CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS 
 

5.1.7.1. MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E 
ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIAMETROS DE 50 A 
250MM 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
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ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

5.1.7.2. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F°F° DÚCTIL OU AÇO 
CARBONO, PARA DN ATE 300MM 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
dúctil ou aço carbono.  

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

5.1.7.3. MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E 
CONEXÕES DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO 
 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

 
Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 

serviço executado. 
 

5.1.8. CONCRETO CONVENCIONAL - LAJE 
5.1.8.1. CONCRETO FCK=25MPa, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 
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centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados. 

A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
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concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5.1.8.2. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

5.1.8.3. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
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A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

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

5.1.9. EDIFICAÇÕES 
5.1.9.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.9.4. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço e espessura definidos pelo 
engenheiro responsável, com preparo manual. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 
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Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

5.1.9.5. MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

5.1.9.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
 
 
Critério de medição 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

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

5.1.9.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

5.1.9.8. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

 EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação;  
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 
-  Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.  
Critério de medição 

O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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5.1.9.9. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
Tinta látex acrílica na cor definida em projeto – tinta à base de dispersão aquosa 

de acetato de polivinila.  
EXECUÇÃO: 

A superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 
antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar 
duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 
aplicações. Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como 
acrílica, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número 
menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo 
assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

Critério de medição 

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

5.1.9.10. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

5.1.9.11. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

5.1.10. CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDRÔMETRO / 
REGISTRO DE MANOBRA PARA S.A.A.'s 

5.1.10.1. CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABECOTE EM ALVEN. DE 
TIJOLO MACICO, P/LINHA C/DN<=50mm, S/FORNEC. MAT. 
HIDRAULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 

 
As caixas de para registro de manobra deverão ser instaladas nas quantidades e 

locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações das 
generalidades estabelecidas pelo engenheiro responsável pela obra. 
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A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas para registro de manobra de 
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e 
Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

5.1.11. OUTROS SERVIÇOS 
5.1.11.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", 

COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

 
5.1.13. INSTALAÇOES MECANICAS 
5.1.13.3. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 

EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade. 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4– Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 

recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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1. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

1.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 
1.1.1. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC 
1.1.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
1.1.1.1.1. ADAPTADOR PVC PBA PONTA E ROSCA JE 

1.1.1.1.1.1. AD PVC PBA PR JE DN 75 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.2. CURVA 45o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.2.1. C45° PVC PBA PB JE DN 75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.3. CURVA 90o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.3.1. C90° PVC PBA PB JE DN   75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2. PECAS E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL PRETO, CONFORME 
NORMA ABNT NBR-6943, ACABAMENTO GALVANIZADO NORMA 
ABNT NBR-6323, ROSCA BSP NORMA ABNT NBR-6414 

1.1.2.1. CONEXOES DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE DE 
PRESSAO ATE 26 kgf/cm2 (BSP)E ACESSORIOS 

1.1.2.1.1. CURVA MACHO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.1.1. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 

1.1.2.1.2. CURVA 45o MACHO-FEMEA FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.2.1. C45° M / F FoMa BSP DN 3' 2,010 kg 

1.1.2.1.3. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
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1.1.2.1.3.1. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
 
Utilizada para efetuar um desvio longo em 90 graus nas tubulações, conectando 

uma rosca macho à uma fêmea.   
Pode ser usada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicaçõs hidráulicas 

em geral. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.4. LUVA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 
LONGITUDINAL EXTERNA 

1.1.2.1.4.1. L RD FoMa BSP DN 3' X 2' 0,90 kg 
1.1.2.1.5. BUCHA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 

1.1.2.1.5.1. B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,104 kg 
1.1.2.1.6. ADAPTADOR FoMa C/ ROSCA BSP P/ CAIXA D'AGUA DE 

CONCRETO 
1.1.2.1.6.1. LUVA FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 

LONGITUDINAL EXTERNA 
1.1.2.1.3.1.1.    L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 

 
Bucha de redução é utilizada para alterar o diâmetro de um eletroduto em um dado 

percurso, ou seja, precisa-se reduzir um tubo de 1 ½” para 1” por exemplo, então utiliza-se 
uma bucha de redução. 

Luva utilizada para "emendar" um eletroduto, ou seja, considerando-se que você 
precisa instalar 12 metros de eletroduto e cada peça de eletroduto é fornecida em barras 
de 3metros, então utiliza-se uma luva na extremidade para fazer a emenda (ou melhor dar 
continuidade ao duto). 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

 

1.1.2.3.2.    NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2..1.3.2.1.  NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg 
1.1.2.1.3.2.2.  NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
1.1.2.1.3.2.3.  NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
Conexão cilíndrica, ou cilindro-cônica, com roscas externas em ambas as 

extremidades e colocada entre dois tubos, ou entre um tubo e uma válvula ou outro 
acessório. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.7. UNIAO C/ ASSENTO PLANO DE FERRO FoMa C/ ROSCA 
BSP 

1.1.2.1.7.1. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 
3"" 0,000 kg 
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A União de Assento é fabricada em ferro maleável e possui padrão de rosca BSP, 

de acordo com a norma NBR 6943. A linha de conexões galvanizadas é ideal para redes 
hidráulicas de combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.2.1.8. MATERIAIS NÃO CODIFICADOS 

1.1.2.1.8.1. TUBO AÇO DE AÇO GALVANIZADO Sch40 3"   11,28 
kg/m 

 
Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são 

empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, 
conduções de diversos fluídos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.3. VALVULAS DE BRONZE E ACESSORIOS 
1.1.3.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 

ROSCAS 
1.1.3.1.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL COM VEDACAO 

CONICA DE BRONZE OU DISCO DE TEFLON, CORPO EM 
BRONZE FUNDIDO ASTM B-62, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, SERIE PESADA DE BRONZE C/ROSCAS CLASSE 150 

1.1.3.1.1.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 
150 DN 3' 5,700 kg 

 
A válvula de retenção é um dispositivo mecânico que somente permite um fluido a 

escoar em uma direção. Elas trabalham automaticamente e a maioria não precisa da ajuda 
de um operador ou algum atuador eletrônico de controle. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.3.2. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.3.2.1. REGISTRO MACHO PASSANTE-BRONZE-CL 125 DN 3"" 

 
Os registros são componentes empregados nas instalações de água fria e quente 

dos sistemas hidráulicos prediais e são divididos em três tipos: de gaveta, pressão e 
esfera. São fabricados em ligas metálicas por processo de fundição ou estamparia e são 
bastante utilizados nas instalações com tubos metálicos de aço galvanizado, cobre e PVC 
[policloreto de vinila]. 

 Há também os de materiais plásticos, como o PPR [polipropileno reticulado], 
utilizados quando o sistema todo é feito desse material. As principais características dos 
registros hidráulicos a serem observadas são: diâmetro, que deve ser equivalente ao 
diâmetro da tubulação; temperatura de utilização (água fria e/ ou quente); tipo de 
acoplamento (roscável ou soldável); e tipo de instalação, que pode ser bruta ou com 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

acabamento, que dependem da instalação ser aparente ou embutida e constam das 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.3.2.2. VALVULA DE AGULHA MOD.AM-45 C/ ROSCA BSP 

BRONZE 1/2" 
 
Válvula Agulha é um tipo de válvula usada quando se deseja um fino controle do 

fluxo. As válvulas agulha recebem este nome porque são projetadas com agulha de metal, 
na maioria das vezes, produzidos de aço inoxidável, bronze ou outras ligas de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.4. MATERIAIS ELETRICOS 
1.1.4.1. ARRUELA 

1.1.4.1.1. ARRUELA LISA, GALV., 3/4"" 

 
Arruela lisa é um componente fabricado em liga de titânio e tem o formato de uma 

arruela normal, possui furo central para alojamento do parafuso para fixação de ligamento. 
Utilizada para evitar que o parafuso penetre dentro do córtex próximo, e além de distribuir 
igualmente o aperto, a arruela lisa tem, também, a função de melhorar os aspectos do 
conjunto.  

Por não ter elemento de trava, a arruela lisa é utilizada em órgãos de máquinas 
que sofrem pequenas vibrações. Diversas empresas de diversos segmentos, como: 
energia, transportes, plataformas continentais, mineração e exploração de pedreiras, 
edificação e construção de pontes, fabricação e processamento, construção naval, 

silvicultura e agricultura, veículos pesados e setor militar utilizam a arruela lisa como 

instrumento de fixação em suas máquinas e seus equipamentos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.2. BASE 
1.1.4.2.1. BASE P/ RELE FOTOELETRICO 

 
O Relé Fotoelétrico e a Base para Relé Foxlux proporcionam segurança e 

economia para iluminação industrial, pública, comercial e residencial.  Possuem base com 
fio de diâmetro de 1,50mm² e 25cm de comprimento. Estão disponíveis nas opções 127 V, 
220 V e Bivolt. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.3. CABECOTE 
1.1.4.3.1. CABECOTE DE ALUMINIO, d = 1 1/2"" 
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Utilizado como protetor de eletrodutos, substitui bengalas curvas proporcionando 

economia de cabos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.4. CABO 
1.1.4.4.1. CABO DE COBRE NU - 10 MM2 
1.1.4.4.2. CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 

6mm2 

 
Os cabos sem revestimento são compostos apenas pelo material condutor, por 

isso, são instalados em locais que a falta de revestimento não representa perigo para os 

indivíduos e equipamentos. O cabo de cobre nu é constituído de cobre eletrolítico de 

têmpera dura ou meio dura, sem revestimento.  
É utilizado em instalações aéreas e sistemas elétricos de subsolo, também 

conhecidos como sistemas de aterramento, e também é utilizado por empresas de 
transmissão de energia e em instalações elétricas industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.5. CONDULETE 
1.1.4.5.1. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.2. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.3. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ UMA 

ENTRADA (E), 3/4"" 

 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.6. CURVA 
1.1.4.6.1. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"" 
1.1.4.6.2. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1 1/2"" 
1.1.4.6.3. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1"" 

 

As curvas para eletrodutos são tubos que carregam a fiação de uma instalação 
elétrica e têm como função proteger os condutores contra corrosões e ações mecânicas, 
evitar curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam como 
condutores de proteção. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://geofoco.com.br/produto/eletroduto
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1.1.4.7. ELETRODUTO 

1.1.4.7.1. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 3/4"" 
1.1.4.7.2. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" 
1.1.4.7.3. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 

1/2"" 

 
Os eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são aqueles tubos que ficam 

dentro das paredes, lajes e pisos, e tem como principal função proteger a fiação elétrica 
contra fatores externos que podem danificar e expor a segurança de uma residência, 
empresa, industria ou condomínio. 

Os eletrodutos também possuem em sua composição a característica anti-chamas, 
evitando a propagação de incêndios causados por curto-circuítos. 

Logo se vê que é muito importante utilizar os conduítes corretamente em todas as 
instalações elétricas, pois é um item de extrema importância para garantir a segurança do 
local. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

1.1.4.8. ISOLADOR 
1.1.4.8.1. ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 

15kV 
 
É utilizado em construção de redes de distribuição isolada para encabeçamento de 

ramal. O isolador tipo roldana é constituído por roldana em nylon 50%, suporte para 
fixação fabricado em aço 1020 carbono galvanizado, chapa 12, porca 3/8” sextavada em 
aço carbono, parafuso 3/8”x2’3/4” sextavado em aço carbono galvanizado com rosca 
parcial e arruela lisa em aço carbono. 

As peças fabricadas em aço do isolador tipo roldana possuem cor metálica 
(brilhante), pelo fato das mesmas passarem por um processo de proteção contra corrosão. 
Este processo precisa ser feito pois o isolador tipo roldana fica exposto as intempéries do 
tempo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9. LÂMPADA 
1.1.4.9.1. LÂMPADA MISTA 160W, TENSAO 220V 

 

Uma lâmpada mista é uma versão da lâmpada de vapor de mercúrio. Esta lâmpada é 

composta por um tubo de arco de vapor de mercúrio em série com um filamento 

incandescente de tungstênio 

O filamento além de produzir luz, limita a corrente elétrica do tubo de arco, dessa 

forma as lâmpadas mistas não necessitam de reator e podem ser ligadas diretamente à 

rede elétrica, geralmente na tensão de 230V 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada_de_vapor_de_merc%C3%BArio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reator
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A luz da produzida é uma mistura das radiações azuladas provindas do arco 
elétrico, de radiações amareladas do filamento incandescente e de radiações vermelhas de 

um eventual revestimento fluorescente na parte interna do bulbo exterior. 

Sua eficiência luminosa é tipicamente a metade das de vapor de mercúrio, devido 
à baixa eficiência do filamento, porém possuem um custo menor em função da inexistência 
do reator. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9.2. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, TENSAO 220V 
 
Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor 

de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui 
eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação 
pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de 
nevoeiros. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.10. LUVA 
1.1.4.10.1. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 3/4"" 
1.1.4.10.2. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" 
1.1.4.10.3. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1"" 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 Fabricados de PVC rígido, corrugados e perfurados para permitir a entrada da 
água; 

 Intercambiáveis com as conexões da linha Esgoto Série Normal; 

 Diâmetros: DN 100 e 150; 

 Fornecimento em barras de 6 m ou 3m 
 
BENEFÍCIOS: 

 Leves e fáceis de transportar; 

 Fácil e simples instalação devido à: 
- Leveza dos tubos; 
- Simples encaixe entre tubo e conexão; 
- Compatibilidade com a linha Esgoto Série Normal; 
- Alta durabilidade e resistência a ataques químicos, como os provenientes da 

contaminação do solo e chuvas ácidas. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.11. PARAFUSO 
1.1.4.11.1. PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluoresc%C3%AAncia
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 Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 
chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.12. POSTE 

1.1.4.12.1. POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 8m X 200 kg 
 
O Poste Duplo é recomendado para instalações com baixa ou alta tensão. 

Fabricado com concreto armado. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.13. RELE 
1.1.4.13.1. RELE DE ELETRODOS P/ RESERVATORIO INFERIOR, 

CONTATO REVERSIVEL, 220Vca 

 
O Controlador é um dispositivo para controle de um ou dois níveis de líquidos em 

reservatórios, com funções de alarme de mínima ou máxima, controle para enchimento ou 
esvaziamento e detecção de presença/ausência de líquidos, sendo assim um sistema 
completo de automação de reservatórios em geral.  

Opera com diversos tipos de eletrodos, detectam líquidos de diferentes 
condutividades e possui ajuste frontal para adequação à resistividade dos líquidos 
utilizados e às condições dos processos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.13.2. RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 
W, DE CONECTOR, SEM BASE 

 
O sensor fotoelétrico possui como característica principal em sua definição 

eletrônica a capacidade de converter um sinal luminoso seja, luz ou sombra, em um sinal 
elétrico que será processado por um circuito e por consequência atuar conforme sua 
programação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.14. TOMADA 
1.1.4.14.1. TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 20A 

 
Tomada 2P+T de 10A e 250V, também conhecida como tomada de 3 pinos. Este 

novo padrão de tomada de 3 pinos, foi desenvolvido para dar mais segurança ao 
consumidor. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.4.15.1. ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO  

 
A Alça Preformada de Distribuição destina-se à execução de pontos finais 

mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no 
isolador roldana para cabos de alumínio. 

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados, fios de aço revestidos de alumínio 
e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o 
agarramento sobre o cabo. 

VANTAGENS: 

 Resistência mecânica de 100% da carga de ruptura dos cabos CA e 80%, em 
média, da carga de ruptura dos cabos CAA; 

 Podem ser utilizadas diretamente sobre isoladores do tipo castanha ou 
roldana. 

Para sua fixação em isoladores de disco recomenda-se a utilização de acessórios 
complementares para uma comodação melhor entre o olhal do isolador e a Alça 
Preformada de Distribuição. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.2. ARANDELA A PROVA DE GASES VAPORES E PÓ, EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO, PARA LÂMPADA MISTA ATÉ 250W 

 
É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 

gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  
A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.3. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO 
 
As armações secundárias são próprias para fixação de condutores de baixa tensão 

através de isoladores roldana, conforme previsto nas normas de Montagem de Redes de 
Distribuição.  

A armação secundária deve ter superfície contínua e uniforme, evitando-se 
saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra imperfeição. 

 Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar isenta de áreas não 
revestidas e irregularidades tais como inclusões de fluxo, borras ou outros defeitos 
incompatíveis com o emprego previsto para a armação. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.4. CABO DE COMANDO ISOLAÇÃO EPR 750V, 2 x 1,5mm2 

 
O cabo de comando é indicado para circuitos de comando, sinalização de 

equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de maquinas, botoeiras, 
alimentação, sistemas microprocessados, em automação de subestações, usinas 
geradoras, áreas industriais, químicas e controle de sistemas elétricos em geral. 
Recomendado para instalações fixas ou móveis (serviços leves). 

O cabo de comando pode ser fabricado, com ou sem blindagem, quando com 
blindagem pode ser fabricado em fita eletrostática aluminizada, malha de cobre estanhado 
ou nu, fita de cobre, fita de aço, malha de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

 
1.1.4.15.5. CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO 

EM PVC 0,6/1KV 10MM² 

 
O Cabo Meio Duro é utilizado em linha aéreas para transmissão e distribuição de 

energia. É ideal para malhas de aterramento. É fabricado em cobre e altamente resistente. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.6. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 
X 0,3M 

1.1.4.15.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 
X 0,5M 

 
Trata-se de um dispositivo de forma de caixas construídos em alvenaria de tijolos 

maciços com tampa e laje de fundo em concreto, executados ao longo da rede de 
drenagem ou de esgotos sanitários, em pontos de interseção de condutores em áreas 
urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutenção da rede e possibilitar mudanças de 
diâmetro, de direção de nível da tubulação. 

Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede 
coletora e com a profundidade do coletor no local da interseção. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 
 

1.1.4.15.8. CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO 
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Este corresponde a uma caixa que visa resguardar os componentes que estão no 
seu interior. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.9. CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO  

 
A caixa para medidor de energia é um produto importante para garantir o 

funcionamento correto da rede elétrica. Ela fica na parte exterior da construção próximo à 
rua e no seu interior são guardados os medidores da concessionária de eletricidade, os 
disjuntores, e as conexões entre rede doméstica e os cabos que vêm do poste público. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.10. CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 10CV 
COM CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME 
FOLHA DE DADOS E DIAGRAMA UNIFILAR 

 
Um Centro de Controle de Motores, é um sistema de manobra e comando 

de motores elétricos de baixa tensão ou de média tensão. 
São constituídos de cubículos elétricos, armários metálicos auto-sustentados, que 

podem ser do tipo TTA, totalmente testados e assegurados (Totally Tested Assembly), ou 
PTTA (Partially Totally Tested Assembly), parcialmente testados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

 
1.1.4.15.11. CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I  DN  

3/4" 
 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.12. CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) 
 
Os conectores Ampact são formados por um componente "C" e uma "Cunha", 

ambos feitos em liga de alumínio. São usados para conectar condutores de alumínio ou 
liga de alumínio, sólidos ou multifilares, com ou sem alma de aço. 

Podem também efetuar conexões bimetálicas em condições ambientais não 
corrosivas. 

O conector Ampact pelo seu formato e construção não possui as deficiências dos 
conectores de parafuso, que precisam ser periodicamente reajustados, nem dos tipos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_tens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_tens%C3%A3o
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compressão que apresentam dificuldades em sua seleção, na sua aplicação, e que, uma 
vez instalados, não podem ser reaproveitados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.13. ELETRODUTO FLEXÍVEL, DN 1 ", FABRICADO COM FITA 

DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC 
 
É uma tubulação flexível, também conhecida como conduíte, destinada ao 

direcionamento e proteção de fios elétricos.  
A vantagem sobre o uso de eletrodutos rígidos é a dispensa de uso de conexões 

adicionais para mudanças de direção e a adaptabilidade a diversas configurações. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.14. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 0,6/1KV 4MM² 
1.1.4.15.15. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 2,5MM² 
1.1.4.15.16. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 4MM² 

 
Um fio condutor é formado por um só fio, com uma secção constante metálica em 

que não existe diferença em relação a capacidade de condução de corrente em 
instalações residenciais. 

UNIPOLAR: é o condutor elétrico que tem uma só alma condutora com isolação e 
com ou sem cobertura. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.17. HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM  

 
A haste de aço cobreado é um produto de aço Carbono revestido com cobre que 

serve para proporcionar maior segurança em sistemas elétricos. A função da haste alta 
camada é carregar a corrente para longe de um circuito elétrico e encaminhá-la com 
segurança para o solo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.18. IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V 
 
Ignitores são equipamentos auxiliares que servem para dar partida às lâmpadas de 

descarga que não possuem acendimento próprio tais como: Lâmpadas a Vapor de Sódio e 
Multivapor Metálico. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://www.torcisao.com.br/aco-carbono.php
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1.1.4.15.19. INTERRUPTOR  2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE 

CONDULETE DN 3/4  
 
Os interruptores servem para comutar, ligar ou desligar, um circuito, não apenas 

lâmpadas, porém são mais empregados nesta condição. Existem também variações nas 
seções dos interruptores, o interruptor simples, para ligar uma lâmpada ou um conjunto de 
lâmpadas, possui apenas uma seção, e internamente dois parafusos para ligação dos 
cabos (fase e retorno). 

 Existem também os interruptores simples com duas seções, eles são empregados 
para ligar duas lâmpadas distintas e possuem dois parafusos em cada seção, para ligação 
dos fios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.20. LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE 

SÓDIO 150W 

 
A luminária fechada (luminária vedada, IP65) indicada para uso em ambientes que 

necessitam de luminárias com alto grau de proteção, em temperatura ambiente de -20 °C a 
+ 50°C, como frigoríficos, cozinhas industriais, câmaras frias tipo frost free e laboratórios, 
também indicada e frequentemente utilizada em estacionamentos de shoppings e 
supermercados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.21. MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A 

- 5KA 
1.1.4.15.22. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 

10KA 
1.1.4.15.23. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 

10KA 
 
A linha de Mini-Disjuntores são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios 

e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando 
aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.24. PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM 

 
O parafuso tem por finalidade ser o elemento de fixação de duas ou mais 

superfícies, combinadas ou em junções diferentes, como a madeira, parede 
de alvenaria (neste caso com a utilização de bucha de fixação), chapas metálicas ou numa 
matriz de matéria pouco dura ou dura, podendo associar o uso de porcas ou através do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bucha_(fixa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porca
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efeito combinado de rotação e pressão (penetração por progressão retilínea) em um 
orifício destinado exclusivamente para recebê-lo, sulcado em sentido contrário ao espiral 
ou não. 

Sua cabeça também pode ser quadrada ou sextavada para ser utilizada por chave 
de boca ou chave inglesa. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.25. PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM 
 
- Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 

chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 

1.1.4.15.26. PORCA Ø16MM GALVANIZADA 

 
Porcas são elementos de máquinas de fixação e estão sempre associadas a 

um fuso ou parafuso. 
Seus tipos variam de acordo com as roscas (que correspondem a do parafuso) e 

formato, sendo os mais comuns as porcas sextavadas, quadradas, recartilhadas (para 
apertos manuais) e borboleta (também conhecidas por "porcas de orelhas") para apertos 
manuais, auto travante e de pressão. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.27. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, 
CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, 
COM PORTA E TRINCO 

 
Nas instalações elétricas, o quadro de distribuição é o componente responsável 

por abrigar um ou mais dispositivos de proteção (e/ou de manobra) e a conexão de 
condutores elétricos interligados a estes elementos, com a finalidade de distribuir a energia 
aos diversos circuitos da edificação.  

É de grande importância que toda instalação elétrica seja dividida em vários 
circuitos, devendo cada um deles ser concebido de forma a poder ser seccionado sem 
risco de realimentação inadvertida. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.28. REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT 

 
É um equipamento utilizado para partida e estabilidade da lâmpada, limitando a 

corrente elétrica, ajudando no acendimento e proporcionando uma boa luminosidade. Seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parafuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borboleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
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uso é obrigatório e indispensável na iluminação com lâmpadas fluorescentes, à vapor de 
sódio, mercúrio e metálico. 

 Dependendo do tipo de lâmpada, os reatores podem ser divididos em dois 
grandes grupos: reatores eletromagnéticos, formados basicamente por uma indutância e 
uma capacitância e os reatores eletrônicos, formados por componentes eletrônicos. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5. EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS 
1.1.5.1. CONJUNTOS MOTO-BOMBAS INCL. BASE EM ACO 

ESTRUTURAL, ACOPLAMENTO E CHUMBADORES 
1.1.5.1.1. CJ. MOTO-BOMBA VERTICAL, C/ BOMBA E MOTOR 

SUBMERSOS, MULTIESTAGIO P/ POCOS PROFUNDOS (AGUA) 
1.1.5.1.1.1. BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES 

PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, 
TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE 
DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 
M3/H A 201 M / 3,2 M3/H 

 
As bombas submersas são indicadas para poços artesianos e semi-artesianos, 

operando de forma permanente dentro da água limpa. Auxiliam no abastecimento de água 
para os segmentos doméstico, industrial e agropecuário. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5.2. MANOMETRO P/ INSTALAÇÕES DE CLORO 

1.1.5.2.1. MANOMETRO ESCALA 10 KGF/CM2, CAIXA E ANEL EM 
AÇO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO, DN= 100MM, CONEXÃO DE 
1,2 

 
O manômetro é o indicador responsável por medir e exibir através de um 

mostrador com ponteiro, a exata de pressão no interior de um recipiente ou sistema 
fechado, como: um sistema de ar comprimido, sistema hidráulico, entre outros. Este 
aparelho é um indicador que não necessita de nenhum tipo de alimentação elétrica, ou 
seja, não é necessário ser conectado a nenhum sistema elétrico para funcionar. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 

2.1. PEÇAS E CONEXOES DE PVC 
2.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
2.1.1.1. CURVA 22° E CURVA DE 11° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

2.1.1.1.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.1.2. C11° PVC PBA PB JE DN 50 
2.1.1.2. CURVA 45° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 

2.1.1.2.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.3. CURVA 90° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.3.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351) 
 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.1.4. TÊ PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.4.1. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351) 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.5. REDUÇÃO PVC PBA JE BBB 
2.1.1.6. LUVA PVC PBA JE 

2.1.1.6.1. LUVA PVC PBA JE DN 50 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.7. CRUZETA PVC PBA JE BBB 
2.1.1.8. CRUZETA VERTICAL 90° PVC PBA JE BBB 
2.1.1.9. JUNÇÃO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.10. CAP PVC PBA JE 

2.1.1.10.1. CAP PVC PBA JE DN 50 

 
O Cap em PVC, foi desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5688, para 

fechamento da extremidade da tubulação, com muito mais estanqueidade.  
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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2.1.1.11. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.11.1. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN 50 

 
O Tubo PVC PBA é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança 

nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de 
instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
2.1.1.12. ACESSORIOS DE PVC LP P/ POLIETILENO 

2.1.1.12.1. ADAPTADOR PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 X 1/2' 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.12.2. REGISTRO DE PASSEIO PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 

 
O registro de passeio tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 
 

2.1.1.13. COLAR DE TOMADA C/ TRAVAS E JR PVC LP 
2.1.1.13.1. CT C/ TR. JR PVC LP DN 75 X 1/2' 

 
Sua função é a Derivação de rede, com ou sem carga, para instalação de ramal 

predial em redes de distribuição de água e rede de água em industrias. 
BENEFÍCIOS: 

- Evita rompimentos preservando o recurso natural; 
- Vida útil elevada; 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.14. TUBOS DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) 

2.1.1.14.1. T PVC JS DN 20 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
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2.1.2. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR) E ACESSORIOS 
2.1.2.1. LUVA PVC JR 

2.1.2.1.1. L PVC JR DN 1/2' 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) E ACESSORIOS 
2.1.3.1. CURVA 45o PVC JS 

2.1.3.1.1. C45o PVC JS DN 20 

 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

2.1.3.2. JOELHO 90o PVC JS 
2.1.3.2.1. JOELHO 90o PVC JS DN 20 

 
O Joelho Soldável de PVC é uma conexão indispensável na construção ou reforma 

de residências, comércios e indústrias, responsável pela mudança na direção da tubulação 
de água fria no ângulo de 90°. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3.3. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
2.1.3.3.1. CONJUNTO PORCA TUBETE EM PP CURTO - LONGO 

(90mm) - 1/2"C/ INSERTO METÁLICO 

 
Utilizado na montagem de mangueiras em maçaricos e reguladores de pressão 

dos gases. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.1.4. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA 
2.1.4.1. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ 

OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 M3/H X 1/2" 
 
O Hidrômetro Unijato Magnético é projetado para atender de forma dinâmica as 

normas técnicas, regulamentos e demandas críticas de aplicação, preservando sua 
inviolabilidade. 
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 Funcionamento taquimétrico (velocidade) do tipo Unijato (jato 
único). 

 Transmissão magnética. n Classe metrológica B. 

 Relojoaria seca, giratória 360° com limitador de rotação. 

 Cúpula de alta resistência ao impacto e as intempéries. 

 Leitura direta através de cilindros ciclométricos. 

 Dispositivo indicador de menor velocidade, utilizado para 
calibração eletrônica e detecção de vazamentos. 

 
 

3. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
3.1. RESERVATÓRIO ELEVADO FORN.MAT.HIDR.BARRILETE PARA FUSTE 

C/H=9,00 M, INCLUSIVE RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000L 
3.1.1. TUBOS PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 
3.1.1.1. ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 

MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.2. ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES 2"" 
 
A Abraçadeira Tipo U Simples é indicada para a fixação de cabos elétricos, peças 

de veículos e bicicletas, além de oferecer muito mais resistência em suas aplicações. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.3. COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,734 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.4. L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 
 
As luvas são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à 

temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela 
instalação e manutenção de redes de abastecimento. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
3.1.1.5. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
3.1.1.6. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 2"" 1,099 kg 

 
A união-assento é utilizado em sistemas de adução e distribuição de água potável. 

Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.7. TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.1.8. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 

 
O registro de gaveta tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

3.1.1.9. RESERVATORIO AGUA EM FIBRA VIDRO, TRONCO CONICO 
10.000L - SAIDA DN 3"" 

As Caixas d’água produzidas em fibra de vidro são adequadas para os mais 
diferentes tipos de projeto. Com capacidades que variam entre 310 até 25.000 litros, as 
opções atendem as mais diversas necessidades com segurança e durabilidade. 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
3.1.1.10. FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 2" 
3.1.1.11. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)c 
3.1.1.12. TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 

D'AGUA, 2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO 
 
Os itens acima listados fazem parte do reservatório elevado, tendo assim, cada 

sua função para um bom funcionamento do mesmo. 
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Uma característica do reservatório apoiado e elevado é a retenção de uma reserva 
de equilíbrio. Há um maior fluxo na vazão de entrada, abastecendo o sistema hidráulico do 
reservatório apoiado e elevado durante as horas em que o consumo de água é inferior; 
assim, em picos, como horário de almoço e jantar, o volume acumulado compensa o déficit 
na vazão de entrada, mantendo um abastecimento constante. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
4.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

4.1.1. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) 
4.1.1.1. TFL10 FoFo DN   80 X 3,15 63,600 kg 
4.1.1.2. TFL10 FoFo DN   80 X 3,00 49,700 kg 
4.1.2. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) 
4.1.2.1. TFP10 FoFo DN   80 X 1,00 17,900 kg 
4.1.2.2. TFP10 FoFo DN   80 X 0,80 17,900 kg 
4.1.2.3. TFP10 FoFo DN   80 X 0,15 10,950 kg 
4.1.2.4. TFP10 FoFo DN  100 X 2,00 38,900 kg 

 
Os Tubos de fofo são feitos para transportar a água fria com qualidade e 

segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos 
de instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.3. CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 
4.1.3.1. CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg 
4.1.3.2. CP90FF10 FoFo DN 80 14,100 kg 
4.1.3.3. C90 JGS FoFo DN 80 10,200 kg 

 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.4. EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 

10 
4.1.4.1. EPFAV10 FoFo DN 80 17,000 kg 
4.1.4.2. EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg 

 
Este item é muito utilizado em instalações industriais, em tubulações de recalque, 

em captações e tomado d’água, em barriletes e outros equipamento relacionados à 
captação de água. 

 
Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.5. CRIVO EM CHAPA DE ACO C/ FLANGES DE FoFo DUCTIL PN 10 
4.1.5.1. CRI10 ACO / FoFo DN   75 4,000 kg 

 
Os crivos são peças comumente instaladas  nas partes inferiores das tubulações  

verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna d’água, quando 
houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.6. JUNTA GIBAULT E TIRANTES 
4.1.6.1. JGI DN 80 7,000 kg 

 
A junta gibault são peças utilizadas em reparos nas redes, por encamisamento, e 

em uniões de trechos de tubulações com matérias de diferentes origens. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.7. ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FoFo DÚCTIL JUNTA 

ELASTICA 
4.1.7.1. AD PVC PBA X FoFo JE DN 75 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.8. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE ACO CARBONO 
4.1.8.1. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 300mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.2. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 400mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.3. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1200mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.4. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1800mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.5. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 2000mm FERRO 

GALVANIZADO 
 
Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados 
para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.6. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 
 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.8.7. COTOVELO FoMa BSP DN 3' 1,643 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industrial e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.8. TE FoMa BSP DN 3' 2,075 kg 
4.1.8.9. TE RD FoMa BSP DN 3' X 2' 1,650 kg 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.10. L FoMa BSP DN 3' 1,060 kg 
4.1.8.11. L RD FoMa BSP DN 3' X 1 1/2'' 0,826 kg 
4.1.8.12. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 1' 0,258 kg 
4.1.8.13. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 3/4' 0,256 kg 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.14. B RD FoMa BSP DN 2 1/2' X 2' 0,485 kg 
4.1.8.15. NP DP FoMa BSP DN 3/4' 0,103 kg 
4.1.8.16. NP DP FoMa BSP DN 1' 0,175 kg 
4.1.8.17. NP DP FoMa BSP DN 1 1/2' 0,287 kg 
4.1.8.18. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg 
4.1.8.19. NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
As peças B RD Foma e NP DP Foma são utilizados em sistemas de adução e 

distribuição de água potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras 
residências, industrial e em instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.20. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 2 1/2' 1,336 kg 
4.1.8.21. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 3' 2,038 kg 

As flanges são matérias que se interpõe em uma arruela especial, que é 
comprimida pelo aperto dos parafusos com porcas, o que garante a sua estanqueidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.22. UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE FoMa NPT CL. 300 DN 3' 4,534 kg 

 
A união com assento é uma peça fabricada em ferro maleável e possui padrão de 

rosca BSP, de acordo com a norma NBR 6943.  Seu uso é ideal para redes hidráulicas de 
combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.1.9. REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 
4.1.9.1. RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg 
4.1.10. REGISTROS DE GAVETA (PASSAGEM) CLASSE 125, CORPO EM 

BRONZE FUNDIDO ASTM B-584 C844, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, HASTE NAO ASCENDENTE, ABNT NBR 8465. PRESSAO DE 
SERVICO: VAPOR 125 LB/POL2 

4.1.10.1. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
4.1.10.2. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 3"" 

 
O registro de gaveta também conhecido como registro geral, é aquele que fica na 

parede e pode ser mexido para “fechar a água”, caso haja algum vazamento ou precise 
realizar algum conserto ou manutenção. O papel do registro é controlar o fluxo de água 
que vai da caixa d’água para toda casa/estabelecimento e é por conta disso essa peça fica 
instalada na tubulação vertical, que é responsável por levar a água para dentro do 
empreendimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.11. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16 
4.1.11.1. VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg 

 
As peças deste item são responsáveis por expelir o ara deslocado pela agua 

durante o enchimento, além de admitir ar durante o esvaziamento da linha e expelir 
continuamente o ara acumulado durante a operação da rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.12. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 
ROSCAS 
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4.1.12.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 3' 
4,200 kg 

 
A válvula de retenção é u tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em 

uma direção, porem, fecha-se automaticamente para evitar fluxo na direção oposta (contra 
fluxo). As válvulas de retenção são utilizadas em uma ampla variedade de locais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.13. PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.13.1. PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.2. PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.3. PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 mm) 0,175 kg 

 
Estes parafusos têm como principal função dar força a união de elementos, 

garantindo assim a tais elementos, sua perfeita trabalhabilidade. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.14. ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.14.1. ABF10 P/ DN  100 0,040 kg 
4.1.14.2. ABF10 P/ DN   80 0,030 kg 
4.1.14.3. ABF10 P/ DN   50 0,020 kg 

 
Estes itens são responsáveis por proporcionar a vedação segura, pratica e 

econômica às tubulações que possuem fluidos em processo. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.15. EQUIPAMENTOS NAO CODIFICADOS 
4.1.15.1. BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, 

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO 
ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 

 
A bomba centrifuga são uma subclasse de tubormáquinas de absorção. São 

utilizadas para o transporte de fluidos por meio da conversão de energia cinética de 
rotação para a energia hidrodinâmica do fluxo de fluído. A energia rotacional normalmente 
vem de um motor elétrico. Os usos mais comuns incluem a sucção de água, esgoto e 
petróleo.  

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4.2. MATERIAIS ELÉTRICOS 
4.2.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 
4.2.1.1. CAIXA PVC 4X2" 
4.2.1.2. CX. DE PASS. DE EMBUTIR EM PVC, QUADRADA, 4"X4" 
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As caixas acima têm como principal finalidade realizar a união de fios e cabos 

elétricos, ou de fazer o ligamento de fios interruptores ou tomadas. Essas caixas também 
organizam a distribuição de fios e cabos quando há necessidade de mudar o seu 
direcionamento. Por meio delas, pode-se realizar a instalação de uma fiação ou ate mesmo 
subdividir uma instalação em partes de segundo grau, o que facilita a manutenção e o 
reparo desses fios quando houver necessidade. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.1.3. LUVA PVC ROSCA 1" 
4.2.1.4. LUVA PVC ROSCA 1.1/2" 
4.2.1.5. LUVA PVC ROSCA 3/4" 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.2. CABO UNIPOLAR (COBRE) - ISOL.PVC - ENCH.PVC - 0,6/1KV 
(REF. PIRELLI SINTENAX ECONAX) 

4.2.2.1. 16 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.2. 16 MM² - BRANCO 
4.2.2.3. 16 MM² - PRETO 
4.2.2.4. 16 MM² - VERDE 
4.2.2.5. 16 MM² - VERMELHO 
4.2.2.6. 2.5 MM² - AMARELO 
4.2.2.7. 2.5 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.8. 2.5 MM² - VERMELHO 
4.2.2.9. 4 MM² - BRANCO 
4.2.2.10. 4 MM² - PRETO 
4.2.2.11. 4 MM² - VERDE 
4.2.2.12. 4 MM² - VERMELHO 

 
Estes cabos são constituídos por dois ou mais condutores isolados e dotado no 

mínimo de cobertura. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.3. DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 
4.2.3.1. INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10ª 
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No caso deste tipo de interruptor entra fio fase e sai um retorno, isto é, quando 

acionado acenderá todas as lâmpadas que estiverem ligadas à este fio de retorno. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.2.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
4.2.4.1. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 25 A 
4.2.4.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 63 A 

 
Este tipo de disjuntor é indicado para circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.4.3. DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10 A 

 
Como o próprio nome já diz, este é um disjuntor indicado para circuitos com 

apenas uma fase, como os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase 
de 127 ou 220 v. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.2.5. ELETRODUTO PVC ROSCA 
4.2.5.1. ELETRODUTO RÍGIDO 1" 
4.2.5.2. ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2" 
4.2.5.3. ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" 

 
Os eletrodutos rígidos são a escolha acertada para revestimento e condução de 

cabos elétricos. Altamente resistente, ele protege as fiações de cobre contra a umidade, 
corrosões e agentes externos que possam prejudicar a instalação elétrica. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.6. LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 
4.2.6.1. LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 150 W 
4.2.7. LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO 
4.2.7.1. VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 150 W 
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É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 
gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  

A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
4.2.8. MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO 
4.2.8.1. CX. DE INSPECAO SUSPENSA, P/ SPDA, EM FoFo, P/ 

ELETRODUTO d =1 1/2" 

As caixas de inspeção são elementos de um sistema coletor de esgoto sanitário 
que possuem a função de descontinuar as tubulações, facilitando operações de limpeza e 
desobstrução. Elas são aplicadas em determinados trechos do coletor, sendo sempre 
externas à edificação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.2.9. QUADRO DISTRIB. EM AÇO – EMBUTIR 
4.2.9.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANNIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN,100ª 

É um componente agregado ao sistema de fornecimento de energia elétrica que 
tem como a função dividir a alimentação elétrica em circuitos subsidiários. Em outas 
palavras, o quadro de distribuição é o responsável por coletar a energia na entrada de uma 
indústria ou residência e subdividir esta energia em subcircuitos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peças (pç) de serviço executado. 

5. SISTEMA DE TRATAMENTO (COTAÇÃO PARA A ETA COMPLETA) 
5.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA - ETA, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA 
EMITIDOS PARA TAL FIM A SEREM INSTALADAS PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES DE SÃO JOÃO DO FURO/ SÃO MIGUEL DE 
GUAMÁ – PA 

 
Estação de tratamento de água ou também abreviado como ETA é um local em 

que realiza a purificação da água captada de alguma fonte para torná-la própria para o 
consumo e assim utilizá-la para abastecer uma determinada população. A captação da 
água bruta é feita em rios ou represas que possam suprir a demanda por água da 
população e das indústrias abastecidas levando em conta o ritmo de crescimento. Antes 
que vá para o sistema de distribuição de água através de adutoras, passa por um processo 
de tratamento com várias etapas. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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GENERALIDADES 

 

A presente especificação técnica têm por objetivo estabelecer as condições que 
nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAMÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções do 
contrato: CT 250618.001/2018 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 
Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projeto Básico 
anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 
parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados 
logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 
exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 
São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 
- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 
- Alvará de construção de Obra; 
- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 
 
Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra 
no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 
pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade 
vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser 
previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado deverá ser retirado do 
canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 
serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço 
uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure 
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progresso satisfatório às obras. 
É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 
obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 
É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 
mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 
segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia da 
construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 
A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 
Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na 
NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos 
obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 
- Equipamentos para Proteção Auditiva 
- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 
A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do 

Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 
serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 
Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e 
desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 
A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos 

ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 
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significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 
comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

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

rigorosamente ao constante nos documentos: 
- Normas da ABNT; 
- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 
- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 
- Estas especificações e desenhos do projeto. 
Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela CONTRATANTE. 
A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 
Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 
A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

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

registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos serviços e 
demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 
bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 
A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 
Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 
toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 
necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, luz, 
força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder à 
instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão de 
baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às condições de 
Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações sanitárias para 
operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser colocada em 
local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa conforme modelo fornecido 
pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 
O prazo para execução dos serviços em é de 360 (trezentos e sessenta) dias 

corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 
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Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 
execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 
materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 
removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão Permanente 
de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua fiscalização. Cabe à 
FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com o cronograma físico-
financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços executados no 
período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 
especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e qualquer 
modificação. 
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1. CANTEIRO  
1.1. ESTRUTURA DE CANTEIRO 

1.1.1. BARACÃO 
1.1.1.1. LOCAÇÃO MANUAL DA OBRA 

A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 
utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

1.1.1.2. CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 
As operações de capina e limpeza serão executadas mediante a utilização de 

equipamentos adequados, complementadas com o emprego de serviços manuais. O 
equipamento será função da densidade e do tipo de vegetação existente e dos prazos 
previstos para a execução dos serviços e obras.  

A capina e limpeza do terreno compreenderão os serviços de capina, limpeza, 
roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos 
de árvores, pedra e etc. A capina compreende o corte e remoção de toda vegetação, 
qualquer que seja sua dimensão e densidade. O destocamento e limpeza compreendem 
as operações de escavação ou outro processo equivalente, para remoção total dos tocos 
e, sempre que necessário, a remoção da camada de solo orgânico.  

Os materiais provenientes da capina e limpeza será queimado, removido ou 
estocado. 

Critério de medição 

A medição será por metro quadrado (m²) de limpeza executada. 
 

1.1.1.5. CERCA COM 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", COM 
ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COM PONTA INCLINADA 
E DIMENSÕES DE 0,10 X 0,10 X 3.00M (DP-IC1804-02) 

 
A cerca de arame farpado deve ser instalada, por meio de locação topográfica. 

Para a implantação da cerca, deve ser executada a limpeza numa faixa de 2 m de largura, 
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para possibilitar a execução e a manutenção, tendo o alinhamento da cerca como eixo. 
As cavas devem ser executadas de acordo com as dimensões definidas no projeto. 

As estacas de concreto pré-moldadas com ponta inclinada devem ser posicionados, 
alinhados e aprumados e, os reaterros de suas fundações devem ser compactados, de 
modo a não sofrerem deslocamentos. 

 Quanto a fixação do arame farpado, deve-se assegurar que estes estejam bem 
esticados e travados. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de cerca executada. 
 

1.1.1.6. PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 
01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM TELA DE ARAME PRENSADO, 
INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m 
(DP1805-02/03) 

 
Na fabricação de grades de ferro ou aço serão empregados perfis singelos, do tipo 

barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados 
perfilados, dobrados a frio, com espessura mínima de 2mm. 

O gradil para confecção de Portões, serão executados com perfil singelo quadrado 
de ¾” x ¾”, para a moldura de contorno e de ¾” x ¼” para o fechamento (estrutura 
mínima). Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas 
de emenda bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e 
saliências de solda. As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, 
desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo, porém, 
terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda. As 
junções terão pontos de amarração nas extremidades e intermediários, espaçados de no 
máximo 10 cm. 

As peças desmontáveis serão fixadas com parafusos de latão cromado ou 
niquelado ou de latão amarelo, quando se destinarem à pintura. Os furos para rebites ou 
parafusos com porcas devem exceder em 1 mm o diâmetro, ser escariados e as asperezas 
limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com broca ou máquina 
de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção). Os perfilados terão confecção 
esmerada, de forma a se obter seções padronizadas e medidas rigorosamente iguais. Eles 
deverão assegurar à esquadria estanqueidade absoluta, característica que será objeto de 
verificação. 

Na fabricação das esquadrias não se admitirá o emprego de elementos compostos 
obtidos pela junção por solda ou outro meio qualquer de perfis. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.7 PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
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A superfície:  

- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 
qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

 
1.1.1.9. PASSEIO - ACABAMENTO EM CIMENTADO ALISADO COM JUNTA 

DE MADEIRA SOBRE LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL 
 
A execução de passeios de concreto moldados “in loco” ou piso de concreto com 

concreto moldado “in loco”, usinado, com acabamento convencional com espessura 
determinada em projeto, conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO. 

 As atividades previstas para a execução dos passeios de concreto moldados in 
loco são as seguintes: 

 Montagem das fôrmas e a colocação da armadura e lona plástica sobre o 
subleito compactado e base de material granular; 

 Aplicação ou não de armaduras para evitar fissuras e resistir a esforços de 
tração;  

 Lançamento, espalhamento e sarrafeamento do concreto;  

 Desempeno da superfície e execução de juntas de dilatação. 
 

Critério de medição 

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

1.1.1.10. ESCRITORIO DA CONTRATADA (APOIO) 
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Barracão de obra com instalações hidro sanitárias e elétricas, destinado a 
alojamentos e/ou escritórios, conforme projeto específico de canteiro de obras. As 
dimensões do barracão podem sofrer alterações para que se adequem às características 
de cada obra, observando-se condições adequadas de ventilação e iluminação, conforme 
previsto em normas vigentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.11. PLACA DE IDENTIFICACAO (1.50X3,00) M2 

 
A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega. Deverá 

ser em chapa de aço galvanizado. 
A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 

profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável técnico, 
Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), Dados para 
contato. 

O Manual de Uso da Marca do Governo Federal – Obras, Junho 2016, disponível 
no site http:// http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/manual-de-uso-da-
marca-do-governo-federal-obras.pdf, tem por objetivo, orientar a padronização de placas e 
adesivos indicativos de obras financiadas pelo Governo Federal, por meio de seus órgãos 
e entidades. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 
demais orientações contidas neste manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas 
planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações 
deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 
Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-
se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão 
ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou 
voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas 
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 
das cores, durante todo o período de execução das obras. As placas deverão ser 
apresentadas, conforme exemplo abaixo:  

Critério de medição 
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O critério de medição da Placa será por unidade, contabilizada, apesar da 
quantidade estar expressa em m², somente será pago quando executada e instalada a 
unidade inteira com a metragem quadrada definida em orçamento.  

 
 

1.1.1.12. REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM 
MOTONIVELADORA 

 
A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da 

obra. 
Este serviço consiste no conjunto de operações destinadas à remoção das 

obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de implantação do pavimento, elas 
se caracterizam pela simples raspagem e nivelamento do terreno, sendo executado com o 
auxílio da motoniveladora. 

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

1.1.1.13. ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 
HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA 

 
O espalhamento será feito através de uma moto-niveladora após a colocação do 

material laterítico, cujo material será colocado e enleirado conforme orientação do chefe de 
campo e apontadores. Este espalhamento será executado no greide estabelecido 
topograficamente. 

 
Critério de medição 

A medição será em m³ (metro cúbico) de serviço executado. 
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1.1.1.14. PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO 
 
O solo local deverá ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) 

numa camada de 15 centímetros de profundidade. Este solo deverá ser recoberto por uma 
camada de no mínimo 5 centímetros de terra fértil.  

O terreno deverá ser regularizado e nivelado antes da colocação dos rolos de 
grama. Estes rolos devem ser perfeitamente justapostos, socados e recobertos com terra 
de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no mínimo 0,90m² de grama 
por m² de solo. O terreno deverá ser abundantemente irrigado após o plantio. 

Critério de medição 

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

1.1.1.15. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

1.1.1.16. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

 
1.1.1.17. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 

CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
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As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.18. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 
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As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

1.1.1.19. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
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de camalhão. 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

1.1.1.20. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 
e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

1.1.1.21. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 
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Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

1.1.1.22. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
 
Critério de medição 

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

1.1.1.23. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

1.1.1.24. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
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EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 
- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 

seca).  
- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 

que ele fique muito encharcado. 
- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 

cobrindo toda a superfície. 
-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 
2.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 

 
2.1.2. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - BASE DO POÇO 

 
A locação será executada de forma manual. 
O construtor procederá à marcação, obedecendo aos projetos, com base em 

pontos pré-determinados a partir dos quais prosseguirá os serviços sob sua inteira 
responsabilidade. 

Procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 
quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no 
local. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições e o projeto, a ocorrência será 
objeto de comunicação por escrito à fiscalização, que deliberará a respeito. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará 
comunicação à fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar 
oportunas. 

O Construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível – 
RN – e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação a qualquer tempo e 
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oportunidade. 
Critério de medição 

O serviço será medido por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.1.3. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

2.1.4. BASE DE CONCRETO FCK=15.00 MPA INCLUCIVE FORMA 
 
A base para instalação deverá ser executado em concreto armado (fck = 15 MPA), 

com dimensões conforme projeto. É de responsabilidade da Contratada a inclusão das 
formas para execução da Base. 

Critério de medição 

O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
 

2.1.5. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Para o aterro serão utilizado o solo proveniente da escavação, destaca-se que este 

deve está livre de entulho de obra, pedras, plásticos, material orgânico e etc. A Contratada 
é responsável pelo lançamento, espalhamento, compactação com placa vibratória, soquete 
pneumático ou soquete manual. 

Critério de medição 
O serviço será medido por volume (m³) de serviço executado. 
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2.1.6. PERFURAÇÃO DE POÇO INCLUINDO ESTUDOS 
HIDROGEOLÓGICOS E GEOFÍSICOS PARA LOCAÇÃO DE 
MANANCIAL - TIPO METASSEDIMENTO 150M 

 
Condicionantes e parâmetros: 
As normas NBR - 12212- Projeto de poço para captação de água subterrânea e 

NBR-12244-Construção de poço para captação de água subterrânea, estabelecem 
critérios a serem adotados no projeto e construção de poço para captação de água 
subterrânea (denominado nesta especificação de poço tubular). A seguir são relacionados 
os principais condicionantes e parâmetros a serem adotados e cumpridos, segundo as 
referidas normas: 

• O poço tubular deverá ser construído por empresa habilitada, sob a 
responsabilidade técnica de geólogo ou engenheiro de minas, devidamente credenciado 
no CREA, em conformidade com o que dispõe a Decisão Normativa º 59, de 09 de maio de 
1997, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

• A empresa deverá fornecer proposta técnico-financeira acompanhada de 
cronograma físico de execução para todas as fases da obra, tais como:  

- Transporte, preparo do canteiro de obra e instalação de equipamentos e 
materiais;  

- Perfuração e perfilagem geofísica;  
- Colocação do revestimento (tubos e filtros) e pré-filtro;  
- Limpeza e desenvolvimento;  
- Teste de produção. 
- Análise físico-química e bacteriológica Nenhuma dessas fases poderá ser 

efetivada sem a presença ou o conhecimento prévio da fiscalização.  
• No final da execução do poço tubular a empresa habilitada deverá apresentar 

o Relatório Técnico Conclusivo, documento sem o qual a obra não poderá ser recebida 
pela fiscalização. 

Proteção Ambiental 

É imperativo que a empresa especializada pela construção do poço tubular, adote 
as providencias cabíveis a fim de evitar contaminação ou danos ao meio ambiente em 
função de líquidos contaminados ou com características indesejáveis, tanto na superfície 
do terreno como nas camadas sub-superficiais atravessadas pela perfuração. 

 Prevenção de acidentes e segurança 
 A empresa responsável pela obra deverá cumprir a Legislação Nacional que rege 

a Segurança e Higiene do Trabalho, além de obedecer às normas de segurança de cada 
serviço, objetivando a plena proteção contra riscos de acidentes com funcionários e com 
terceiros. 

Materiais 

A NBR – 13.604 estabelece critérios para a utilização de tubos e filtros no 
revestimento de poços tubular: Serão utilizados tubos e filtros Geomecânicos Standard DN 
– 6”. A abertura das ranhuras do filtro será definida através das curvas granulométricas das 
amostras selecionadas durante a perfuração, estando inicialmente previsto 0,50mm. O 
material do pré-filtro será constituído de cascalho quartzoso, com granulométrica entre 
2,38 e 1,19mm. 

Perfuração 
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O poço será perfurado em toda sua extensão através do método rotativo, com 
circulação direta do fluido de perfuração, utilizando-se brocas tricones com dentes de aço 
ou tungstênio. 

A perfuração deverá ser efetuada nos diâmetros e profundidades estabelecidas no 
projeto de poço. Qualquer alteração no diâmetro e/ou na correspondente profundidade só 
poderá ser efetivada mediante autorização da Fiscalização. A perfuração poderá ser 
inicialmente executada através de um furo piloto com posterior alargamento para o 
diâmetro do projeto. 

Profundidade 
 A profundidade prevista, inicialmente, será a definida no projeto do poço (150m). 

Esta profundidade só poderá ser alterada com previa autorização da fiscalização.  
a) - Fluido de perfuração: O fluido deverá influenciar a performance, limpeza, 

estabilidade e produtividade na perfuração do poço. Salvo em condições especiais a lama 
deverá ser mantida dentro dos seguintes parâmetros:  

• Densidade: entre 1,04 e 1,14g/cm³;  
• Viscosidade aparente: entre 35 e 45 segundos;  
• Conteúdo de areia: inferior a 3% de volume; Filtrado: abaixo de 15cm³  
• PH: entre 7 e 9,5.  
b) - Registro diário: As seguintes informações deverão estar registradas 

diariamente no canteiro de obra:  
• Diâmetro da perfuração;  
• Metragem perfurada e profundidade do poço no fim da jornada de trabalho;  
• Litologia atravessada e avanço de perfuração;  
• Brocas utilizadas;  
• Material do fluido utilizado e registro de peso, viscosidade, filtrado, pH e teor 

de areia.  
c) – Amostragem: Deverá ser coletada amostra do material perfurado na canaleta 

de escoamento da lama, próximo ao furo, em intervalo de 1,00 m. As amostras deverão ser 
secadas, desagregadas e dispostas em ordem crescente de perfuração em caixas 
numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.  

d) – Perfil litológico: Visando uma melhor avaliação das condições de captação, 

o poço poderá ser perfilado em sua extensão, utilizando-se os seguintes métodos 
geofísicos:  

- Caliper log - Raio gama  
- Potencial espontâneo  
- Resistividade  
– Sônico 
e) - Instalação de revestimento: Ao longo do revestimento deverão ser acoplados 

guias centralizadores espaçados de 8 em 8 m, com diâmetro externo inferior em 2” do 
diâmetro de perfuração. A instalação deverá obedecer a cuidados especiais, de modo a 
evitar deformações ou rupturas do revestimento, que possa comprometer ou dificultar a 
instalação do conjunto moto-bomba submersível. Obturar a extremidade inferior do 
revestimento com peça apropriada.  

f) - Instalação de pré-filtro: A colocação de pré-filtro deverá ser feita 
paulatinamente, de modo a formar um anel cilíndrico continuo entre a parede do furo e o 
revestimento. O pré filtro será instalado por gravidade, com o fluido preparado 
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adequadamente e o fluido circulando em velocidade baixa até que o pré-filtro atinja a 
profundidade de 12 m. O adicionamento de pré-filtro deverá ser assegurado durante o 
desenvolvimento do poço.  

g) - Vedação de aquífero: O processo de cimentação de qualquer espaço anelar 

deverá ser feito de forma continua e numa única operação. O material na cimentação em 
situações normais deverá ser constituído de calda de cimento. Nenhum serviço poderá ser 
efetuado no poço durante as 48 h que se seguirem à cimentação.  

h) - Proteção sanitária: Deverá ser introduzida no espaço anelar, duas colunas de 

tubo PVC DN 50, diametralmente opostos, completando o pré-filtro até 10m de 
profundidade, e preencher o espaço restante com argamassa de cimento-areia, traço 1:3. 
Deverá ser constituída laje de proteção na boca do poço, envolvendo o revestimento. Essa 
laje deverá ter declividade do centro para a periferia, com espessura mínima de 0,15m e 
área não inferior a 1 m². O revestimento deverá ficar saliente 0,50m acima da laje.  

i) - Limpeza e desenvolvimento: A limpeza do poço dar-se-á com a utilização do 

sistema de air lift. No desenvolvimento do poço poderá ser aplicados o processo de 
pisoteamento, e ar comprimido. No processo de pisoteamento, o embolo deverá ter 
diâmetro inferior em 1” do diâmetro do poço. No processo de ar comprimido o método a ser 
empregado é o de poço aberto.  

j) - Teste de produção: Na instalação do conjunto moto-bomba no poço, deverá 

ser colocada uma tubulação auxiliar, destinada a medir os níveis d’água, com sua 
extremidade inferior acima de 1,00m do crivo da bomba. Na medição de vazão devem ser 
empregados dispositivos que assegurem uma determinação com relativa facilidade e 
precisão: para vazões de até 40 m³/h, deverão ser empregados recipientes de volume 
aferido de 200 a 220 l, indeformados e em bom estado de conservação; vazões acima de 
40m³/h deverão ser determinadas por meio de sistemas contínuos de medida, tais como: 
vertedor orifício calibrado, tubo venturi ou outros. 

A tubulação de descarga da água extraída deverá ser dotada de válvula de 
regulagem sensível e de fácil manejo, permitindo controlar e manter constante a vazão em 
diversos regimes de bombeamento. O lançamento da água extraída deverá ser feito a uma 
distância de 25,00 metros a jusante do poço. Antes de dar início ao bombeamento, o 
operador deverá certificar-se da posição do nível da água original, efetuando, pelo menos, 
três medidas de nível, a cada meia hora. As medidas de nível d’água no poço durante o 
bombeamento deverão ser efetuadas na seguinte frequência de tempo, a partir do início do 
teste.  

• 0 a 10:1min  
• 10 a 20:2min  
• 20 a 60:5min  
• 60 a 100:10min  
• 100 a 180:20min  
• 180 a 300:30 min  
• 300 em diante:100 min O teste de produção deverá ser efetuado em quatro 

etapas de mesma duração, com vazões progressivas, em regime continuo de 
bombeamento, mantendo-se a vazão constante em cada etapa. A passagem de uma etapa 
para outra deverá ser feita de forma instantânea, sem interrupção do bombeamento. O 
plano de vazão de teste deverá ser efetuado em correspondência com as de nível d’água. 
Não poderá haver variação de vazão superior a 10% durante o bombeamento.  
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k) - Desinfecção do poço: A desinfecção final deverá ser feita mediante a 
aplicação de uma solução clorada em quantidade tal que se consiga uma concentração no 
poço de 50mg/l de cloro livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, 
deverá ser aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço. Deve-se introduzir 
parte da solução no poço através de tubos auxiliares. O restante da solução deverá ser 
colocado pela boca do poço de modo a desinfetar o revestimento acima do nível d’água. A 
solução deverá permanecer no poço por um período não inferior a duas horas. 

Critério de medição 

O serviço será medido por metro (m) de serviço executado. 
 

2.1.7. CARGA E DESCARGA DE SOLO 
 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

2.1.8. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Este serviço consiste na deposição ordenada, em local previamente definido e 

aprovado pela FISCALIZAÇÃO, de materiais provenientes da escavação de solo mole, 
materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias considerados inadequados, ou materiais em excesso 
que não forem integrados aos aterros, aterros para alargamento de plataforma, suavização 
de taludes ou na execução de bermas de equilíbrio.  

Estes materiais deverão ser espalhados convenientemente e compactados com o 
tráfego dos equipamentos em utilização, de modo que a forma e a altura de depósitos em 
tais áreas se adaptem ao terreno adjacente, inclusive com taludes adequados, de acordo 
com instruções da FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATADO tomará as devidas providências para que haja drenagem 
apropriada e proteção de taludes. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por volume (m³), conforme indicado no 
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orçamento. 
 

2.1.9. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição  

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
2.2. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10 m) 

2.2.4. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DO POÇO 
 
A locação da casa do poço deverá ser realizada somente por profissional 

habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada 
em todas as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no 
projeto, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas 
que compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para 
resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.2.5. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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2.2.6. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.2.7. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

 
EXECUÇÃO: 
- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 

centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 
- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 

pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 
- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 

uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 

- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
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começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 
- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 

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

2.2.8. AÇO CA-50 
 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

2.2.9. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 
 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
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mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.2.10. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.3. EDIFICAÇÕES - CASA DO POÇO (2,10x2,10) 
2.3.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
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• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.3.3. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

2.3.4. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
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• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 
executadas, retirando-se o excesso. 

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

2.3.5. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 
 
A superfície:  
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 

mofo. 
- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 

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

2.3.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
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recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.8. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.3.9. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

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

2.3.10. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
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mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 
 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 

das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

Critério de medição 

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

2.3.11. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.12. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  
- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado.  
 

2.3.13. MURETA PARA QUADRO DE MEDICAO 1.00X1.75M (DE_DP0605) 
EXECUÇÃO: 

 
- Definir o local, baseado na aposição da rede elétrica; 
- Cavar o buraco e instalar o poste nas segundo definido em projeto; 
- Preencher o buraco com concreto após a implantação do poste; 
- Embutir a caixa de medição no muro, com massa de cimento; 
- Fixar as armações secundarias com parafusos para ancoragem dos ramais de 

ligação e saída;  
- Conectar os condutores fase no disjuntor. Para posterior interligação com os 

mediadores em ambas as caixas; 
- Interligar os condutores fase do ramal de saída ao disjuntor 
- Identificar as fases e neutro; 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.3.14. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
 
Critério de medição 

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

2.3.15. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

2.4. CONJUNTO MOTO-BOMBA (MONTAGEM E INSTALAÇÃO) 
2.4.1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA 

SUBMERSÍVEL (EIXO VERTICAL) EM POÇOS TUBULARES, POTÊNCIA 
MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV. 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4–Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 
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recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.4.2. MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E 
ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 

ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união removendo-
se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.4.3. FORNECIMENTO DE TUBOS E PECAS DA INSTALACAO 
HIDRAULICA DA CAPTACAO COM BOMBA CENTRIFUGA POTENCIA 
ATE 5 CV 

 
A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de fornecimento, partida 

do equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o 
fim que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse item. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por galão (Gl) de serviço executado. 
 

2.4.4. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FºFº DUCTIL OU AÇO 
CARBONO, P/DN ATE 300mm. 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
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dúctil ou aço carbono.  
Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

2.4.5. MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PEÇAS E CONEXOES DE 
FoFo DUCTIL OU AÇO CARBONO 

 
O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 

material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 
serviço executado. 

 
 

2.11. ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.11.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA - CASA DE QUÍMICA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 
O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

2.11.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 
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Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.3. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

2.11.4. VIGAS BALDRAME - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE 
CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
As vigas de fundação deverão ser realizadas juntamente com os demais 

elementos de fundação, sempre se atentando para o cobrimento ideal dos elementos já 
previstos no projeto de concreto armado. As fôrmas serão comuns com gravatas 
obedecendo a um espaçamento máximo de 40 cm. O leito em que as vigas serão 
assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber 
um devido tratamento de impermeabilização. 

EXECUÇÃO: 

- Faça uma leve camada de concreto magro e abra uma vala com cerca de 20 
centímetros de largura. É importante que essa vala tenha cerca de 50 cm de profundidade. 

- Se o terreno for inclinado, corte a vala em formato de degraus. Para isso, você 
pode considerar uma linha imaginária de 10% calculada sobre o valor de inclinação. 

- Em seguida, amasse bem a parte do fundo da vala, de maneira que ela fique 
uniforme e bem compactada. Cave alguns piquetes(estacas) ao longo da extensão, que 
funcionarão como uma referência para que o fundo de concreto fique uniforme e bem 
nivelado. 

- No fundo da vala, jogue uma camada de cerca de 10 centímetros de brita e então 
soque bem para que ela penetre na terra. 

- Monte a armadura, colocando em posição os estribos, que devem ficar 
amarrados em barras de formato horizontal. Vá amarrando com arame e colocando os 
mesmos nos espaços predeterminados no projeto da obra. É importante também que as 
formas estejam preparadas (para isso, use sarrafos e tábuas). 

- Depois de posicionar a armadura na vala, comece a concretagem da viga 
baldrame. Adense bem o concreto usando uma barra de aço ou vibrador. Se a viga 
baldrame for enterrada, aplique uma calda de cimento nas laterais do terreno, antes da 
concretagem, para evitar a contaminação do concreto com solo. 

Se a viga for aérea, utilize sarrafo e tábuas como formas, aplicando desmoldante 
antes da concretagem para facilitar a desforma. Isso irá aumentar a durabilidade das 
formas e evitará a aderência do concreto na madeira. 

- Por três dias, o concreto da viga baldrame passará por uma cura úmida, isso 
significa que você deverá sempre mantê-lo umedecido 
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- Após um dia de finalização da concretagem da viga baldrame, você deve 
começar a fazer a parte de alvenaria, colocando os blocos de concreto sobre a sapata. 

- Espere 3 dias para remover as formas. Faça isso com uma cinta de amarração. 
- Termine o processo impermeabilizando a viga baldrame. 
Critério de medição 
A medição será em metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.5. AÇO CA-50 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

As vigas baldrame possuem dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 
A medição será em quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

2.11.6. REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 
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Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.11.7. CINTA DE AMARRAÇÃO - CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO 
DE CIMENTO DE 150Kg/m3, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
O procedimento da concretagem é idêntico ao das vergas e contravergas, porém 

essa cinta de amarração deve percorrer todo o perímetro superior da alvenaria. Podem ser 
feitas como uma viga moldada diretamente sobre a alvenaria, ou a maneira mais prática: 
com blocos de concreto tipo canaleta preenchidos com concreto graute armado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

2.12. EDIFICAÇÕES - CASA DE QUÍMICA (3,10x3,10) 
2.12.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 
 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 
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• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 
grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 

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

2.12.2. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 
IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:3 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 
espessura de aproximadamente 0,5 cm. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

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

2.12.3. MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE 

 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
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• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 
 

2.12.4. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 
- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 

uniforme. 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

2.12.6. PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS 

 
- Deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; 
- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 
Critério de medição 

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

2.12.7. COBERTURA C/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAS C/ 
e=6mm, C/ MADEIRAMENTO, INCL. ELEMENTOS P/ FIXAÇAO E 
VEDAÇAO 

 
A cobertura será de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 6mm, fixada 

em estrutura de madeira com parafusos com vedação e fixadores apropriados mantendo a 
mesma inclinação já existente. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. 

 A colocação das telhas será iniciada das bordas para a cumeeira, evitando o corte 
das telhas junto à cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, de maneira que 
este fique com o comprimento adequado.  

As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente 
a fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 
Qualquer que seja a estrutura empregada deverá atender às normas técnicas da ABNT. 

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

2.12.8. FORRO EM REGUAS DE PVC PARA AMBIENTES COMERCIAIS 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 
Será executado forro em réguas de PVC, com friso inclusive estrutura de fixação 

em peças de madeira 2” x 2”.  
Material:  
- Tábuas de madeira 10x1cm com friso macho-femea 
-  Prego 1 1/2”  
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- Ripão em madeira 2” x 2” 
Critério de medição 

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

2.12.9. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO) EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO 

 
Será executado acabamentos no forro com perfil tipo “U” de PVC, fixado na 

estrutura para receber o forro, assim sendo o arremate ou roda forro.   
Material:  

- Perfil tipo “U” 
- Prego 1 1/2” 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

2.12.10. COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

 
Vedação, em local especificado no projeto arquitetônico, com elemento vazado, 

respeitando as orientações do engenheiro responsável pela obra. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

2.12.11. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

Critério de medição 

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

2.12.12. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 
 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

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

2.12.13. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

2.12.14. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

 
Placa cerâmica tipo grês de dimensões 35x35 cm; Argamassa colante 

industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme 
indicação do fabricante; Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para 
rejuntamento de placas cerâmicas. 

EXECUÇÃO:  

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, 
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 
mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja 
possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo 
de argamassa utilizada;  

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa 
formando sulcos;  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos 
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de 
cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 
previamente gabaritados; 

 Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para 
rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos 
contínuos de vai e vem; Limpar a área com pano umedecido. 

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

3. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 
3.1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, CLASSE 12, DN 50 / DN 75 

3.1.1. LIMPEZA DE RUAS APÓS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.'s  E  
S.E.S.'s 
 

• Operação de limpeza manual ou mecanizada de ruas; 
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• Juntamento, remoção do expurgo da área de trabalho;  
• Carga para o local de espera; 
•  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentosutilizados; 
• Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de 

ferramentas e materiais;  
• Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 

serviços objeto desta Especificação. 
Critério de medição 
O critério de medição será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.2. PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA , INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO PARA 
OUTRO LOCAL DA OBRA 
 

 Fornecimento, transporte, instalação de placa de sinalização, conforme 
padrão ou a critério da FISCALIZAÇÃO;  

  Manutenção da placa durante a execução das obras;  

 Remoção e movimentação da placa para outros local da obra; 

  Carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 
conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;  

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais 
(combustíveis, peças, etc.);  

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos 
serviços objeto desta Especificação.  

Critério de medição 

O critério de medição será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.3. ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 
5MM 

 
A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir 

possíveis acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou 
proteção da obra, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. 

Este item compreende o fornecimento de mão de obra e materiais para colocação, 
manutenção e remoção da tela. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

3.1.4. PASSADIÇO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO 
P/PEDESTRES 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de pedestres, 

deverão ser executados passadiços (pontes) provisórios em pranchões de madeira bruta 
de lei com corrimão. 
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A CONTRATADA deverá dimensionar os passadiços de travessia e suas 
adequadas instalações, de modo a atender os parâmetros mínimos propostos e suportar 
com segurança todas as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

As peças componentes de passadiços deverão ser de boa qualidade e dispostas 
de forma travada para evitar o surgimento de vãos livres. 

Os passadiços deverão possuir guarda-corpo rígido com altura de 0,90m (noventa 
centímetros) a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e rodapé de 0,20m (vinte centímetros) 
de altura mínima, sendo o piso de pranchões de madeira bem nivelado, sem juntas 
apreciáveis ou ressaltos que possam causar acidentes aos usuários. 

Os passadiços deverão ser varridos diariamente de modo a evitar o acúmulo de 
terra ou lama, que os tornem escorregadios. 

Critério de medição 

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

3.1.5. CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS 
VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P AREA CHAPA EM CADA 
APLICAÇÃO 

 
Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de veículos sobre 

escavações, deverão ser executados passadiços provisórios em chapas de aço carbono 
3/8 os quais deverão ser devidamente travadas e fixadas ao solo de forma a garantir uma 
travessia segura. 

A CONTRATADA deverá dimensionar as travessias e suas adequadas instalações, 
de modo a atender os parâmetros mínimos necessários e suportar com segurança todas 
as cargas de trabalho a que estarão sujeitas. 

 
Critério de medição 

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

3.1.6. ESCAV. MECANIZADA DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª 
CAT.EXECUTADA C/PROFUND.ATE 1,50m 

 
Toda a escavação deverá ser mecânica no caso de proximidade de interferências 

cadastradas ou detectadas. Serão utilizados utensílios manuais de corte e remoção para a 
borda da vala, quando se julgar necessário. A CONSTRUTORA deverá atentar para 
situações de instabilidade dos taludes e solicitar a FISCALIZAÇÃO autorização para 
execução de escoramentos. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do 
terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

Antes de iniciar a escavação, a CONSTRUTORA fará a pesquisa de interferência 
do local, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que 
estejam na zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O greide 
da linha deverá ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento mínimo admitido 
acima da geratriz superior dos tubos em áreas urbanizadas será de 0,80 m. 

A largura das escavações será D + 0,40 m, sendo a largura mínima 0,50 m. 
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A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao assentamento 
estiverem depositados no local. 

Se a escavação interferir com galerias, tubulações ou outras instalações 
existentes, a CONSTRUTORA executará o escoramento e sustentação das mesmas. 

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados 
para utilização no aterro, serão, em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior 
aproveitamento, numa distância não inferior à profundidade da vala e, sempre que 
possível, de um único lado, deixando o outro lado livre para trânsito e manobras. 

No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão 
distribuídos em montes separados. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço. 
 

3.1.7. EXECUÇÃO DE ATERRO EM VALAS / POÇOS / CAVAS DE 
FUNDAÇÃO COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE 
MANUAL 

 
Qualquer tipo de escavação poderá ser executada manual ou mecanicamente, 

mediante aprovação pelo engenheiro responsável do método, proposto pela contratada. Se 
autorizada a escavação mecânica, todos os danos causados à propriedade, bem como 
levantamento e reposição de pavimentos além das larguras especificadas, serão da 
responsabilidade da contratada. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser 
adequados aos tipos e profundidades de escavação. Na falta destes, a fiscalização poderá 
permitir o uso de outro tipo de equipamento.  

Esta liberalidade não justificará atrasos no cronograma da obra. Além disso, no 
caso de escavação de vala, a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se 
atingir a profundidade desejada, oriunda de utilização de equipamento inadequado, não 
será remunerada. Desta forma, os serviços serão considerados como se fossem 
executados de maneira normal e de acordo com as larguras especificadas. 

As valas deverão ser escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitado o 
alinhamento e as cotas indicadas em projetos. Tanto para a distribuição de água como 
para a coleta de esgotos, as valas abertas com dimensões inferiores às definidas serão 
medidas pelas dimensões reais executadas. No caso de excesso nas dimensões definidas, 
estas somente serão medidas, se justificadas pela contratada e aprovadas formalmente 
pela fiscalização através de registro no BDO, recomendando-se a anexação, ao processo 
de medição, de documentos comprobatórios, tais como: laudos, fotos e outros.  

Quanto à extensão máxima de abertura de valas, devem-se considerar as 
condições locais de trabalho, o trânsito, o tempo necessário à progressão contínua das 
obras e a necessidade de serviços preliminares. Qualquer excesso de escavação ou 
depressão do fundo da vala, proveniente de erro na escavação, deverá ser preenchido 
com areia, pó-de-pedra ou outro material de boa qualidade, aprovado pela FISCALIZAÇÃO 
e sem ônus para. 

 As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, preferencialmente, 
principalmente nos locais de grande movimento, travessias de ruas e acessos, de modo a 
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garantir condições de segurança ao tráfego de veículos e pedestres. Em casos extremos, 
quando as valas ficarem abertas por mais de um dia, deverão ser feitos passadiços 
provisórios nos acessos de veículos e pedestres. Neste caso, toda a extensão da vala 
deverá ser convenientemente sinalizada e protegida. Todos os serviços de escavação não 
em valas deverão obedecer, rigorosamente, às cotas e perfis previstos no projeto. Nas 
cavas a serem executadas, admitir-se-á um acréscimo de até um metro para cada lado, ou 
no raio, sobre as dimensões projetadas como espaço liberado para área de serviço.  

Em solos turfosos e/ou sem suporte, as escavações deverão ser feitas até que se 
atinjam um solo de boa qualidade. Nestes casos as cotas definidas nos projetos serão 
obtidas através de reaterro com material importado. Caso necessário, serão feitos 
esgotamentos ou drenagens de modo a garantir a estabilidade do solo. 

As valas só poderão ser reaterradas depois que o assentamento da tubulação for 
aprovado pela fiscalização. O recobrimento deverá ser feito alternadamente de ambos os 
lados do tubo, evitando-se o deslocamento do mesmo e danos nas juntas. O material a ser 
utilizado no reaterro, até 30 cm acima da geratriz superior do tubo, não deverá conter 
pedras, detritos vegetais ou outros materiais que possam afetar os tubos quando sobre 
eles for lançado, bem como deverá ser de textura homogênea.  

Quando o material escavado for inconveniente ao reaterro, a critério da 
fiscalização, deverá ser substituído por material de boa qualidade. No caso de áreas onde 
houver necessidade de aterros, o solo a ser utilizado deverá vir, preferencialmente, de 
áreas próximas de corte; materiais orgânicos ou contaminados com restos orgânicos 
(raízes, folhas, etc.) ou entulhos de qualquer tipo (resto de demolições, matacões, madeira, 
etc.) não são aceitáveis devido ao baixo suporte, alta compressibilidade, volume, 
deterioração, etc. 

O material de aterro na origem deve ter características previamente estudadas 
visando conhecimento do tipo de solo, quantidade disponível, homogeneidade, 
capeamento a ser descartado, compactação, umidade, suporte, expansibilidade e 
compressibilidade, entre outras. O aterro/reaterro de cavas refere-se à reposição dos 
materiais escavados a mais, para permitir a construção de obras enterradas ou semi-
enterradas, tais como reservatórios, estações de tratamento, fundações, etc. 

No caso de reservatório e estações de tratamento, sempre que possível, o reaterro 
deverá ser executado após o teste das estruturas com enchimento de água até o nível 
máximo de operação. Somente serão permitidos aterros junto a estruturas de concreto 
quando a idade das mesmas for igual ou superior a 28 dias. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
3.1.8. CARGA E DESCARGA DE SOLO 

 
O transporte dos materiais de carga e descarga será de responsabilidade da 

Contratante. Este item, carga e descarga consistem no carregamento no local da obra dos 
materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de bota-fora previamente 
aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de armazenamento ou nos lugares 
onde será usado como material de aterro. Os materiais não aproveitáveis para aterro 
deverão, após a abertura de caixa, ser removidos e espalhados nas áreas do bota-fora 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Também consiste em carga e descarga de material de empréstimo para 
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nivelamento ou outra utilização na obra. A exploração de áreas de empréstimo deverá ser 
precedida de projeto completo, incluindo estradas de serviço e frentes de escavação. Os 
taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para mantê-los 
estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a um limite seguro. Toda a 
superfície de escavação deverá ser o mais regular possível, promovendo inclinações 
suficientes para assegurar o escoamento de águas pluviais ou surgentes. O plano de 
exploração deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro cubico (m³) de material carregado e 

descarregado em local devido. 
 

3.1.9. ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA-FORA 
 
Tendo em vista que as medições correspondem à escavação, carga e transporte 

dos materiais já foram devidamente focalizadas quando da abordagem da execução dos 
cortes e dos empréstimos, a medição dos aterros comporta, estritamente, a quantificação 
da compactação, a qual envolve várias operações a saber: a descarga e o espalhamento 
do material em camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação 
propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.10. MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

 
O solo, ou qualquer outro material, oriundo de corte ou remoção de meio fio, 

paralelepípedos, etc, deverão ser cuidadosamente transportados em local indicado pela 
fiscalização, sendo que a empresa deverá observar e zelar pela limpeza das vias internas 
da obra. 

Critério de medição 

A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.11. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 

ÁGUA - DN 50 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
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uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado do 
assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os defeituosos sejam 
rejeitados. 

 
 

3.1.12. ASSENT. DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC RIG. PBA, PB JE- 
ÁGUA - DN 75 mm 

 
Antes do assentamento, os tubos deverão ser examinados, de modo que os 

defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.13. EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERCO DE AREIA EM VALAS, INCL. 
LANCAM, ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, 
SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL, C/ FORNEC. DO 
MAT. - DMT=20KM 

 
Em locais onde o fundo da vala apresente pedras ou formações rochosas deve-se 

promover uma escavação adicional de 0,15 a 0,20 m, cobrir o fundo da vala com uma 
camada de terra isenta de pedras e entulhos, ou, alternativamente, uma escavação 
adicional de 0,10 m para formar um berço de areia desta espessura. Esta camada de terra 
ou de areia deve ser devidamente compactada;  

Quando o fundo da vala for constituído de material sem condições mínimas de 
suporte para o assentamento da tubulação, deve-se executar o assentamento conforme 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

recomendações de projeto e na inexistência destas recomendações utilizar uma base de 
brita (cascalho) ou concreto. A tubulação sobre tais bases deve ser assentada sobre 
colchão de areia de 0,10 m ou material escolhido de 0,15 a 0,20 m;  

O fundo da vala deve ser uniforme, devendo-se evitar os calos e ressaltos. Para 
tanto, se necessário, deve ser regularizado utilizando-se areia ou outro material adequado. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.14. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA 

 
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada para o 

transporte de equipamentos, materiais e outros até a localidade da obra. 
Critério de medição 

 A unidade para pagamento será m³xKm, devendo ser multiplicado o volume (m³) 
de material a ser transportado pela distância (Km) do bota fora indicado pela fiscalização. 
Incluído no custo a carga e descarga. 

 
3.1.15. BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. 

FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA 
 
Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples ou armado utilizados nas 

redes de distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de mudanças de 
diâmetro, nas instalações de aparelhos, peças especiais e conexões com juntas elásticas, 
nos terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com objetivo de 
absorver os esforços resultantes da pressão exercida pela água nos mesmos. 

Na ancoragem de conexões com juntas elásticas deverão ser utilizados blocos 
convenientemente dimensionados para resistir aos esforços longitudinais ou transversais 
da tubulação que não são absorvidos pela junta. 

As válvulas de bloqueio de fluxo e demais aparelhos deverão ser ancorados no 
sentido do seu peso próprio e dos possíveis esforços longitudinais ou transversais, sendo 
que a tubulação de PVC rígido interligada a estase às peças de ligação deverá trabalhar 
livre desses esforços. 

O dimensionamento desses elementos exige cálculos específicos para a 
determinação das suas características e dimensões, em função do diâmetro da tubulação, 
da pressão exercida pela água, da natureza do material dos tubos e da resistência do solo. 

As localizações dos blocos, bem como sua dimensões e o tipo de concreto serão 
definidos em projeto e /ou pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar o cálculo estrutural dos 
blocos. 

EXECUÇÃO: 

- Em um período não inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo, 
conexão ou aparelho que ficarão em contato com o concreto do bloco, deverão ser 
revestidas com pintura asfáltica seguida de uma camada de areai fina para melhorar a 
aderência. 

- Posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, será feito seu 
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escoramento, visando garantir sua mobilidade quando da execução do bloco. 
- Em seguida, deve ser feita a montagem das formas e da armação de aço 

(quando necessário) do bloco. 
- Por fim, deve ser executada a concretagem do conjunto. 
- Tomando-se o devido cuidado para que as juntas do tubo, conexão ou aparelho 

se mantenham visíveis, possibilitando a verificação da estanqueidade do sistema, quando 
da realização dos ensaios convencionais, e a posterior manutenção da rede. 

- Na desmontagem das formas, deverão ser evitados golpes violentos nos blocos, 
pra que não haja perda de aderência entre o concreto e a peça imobilizada. 

- Concluída a desforma, deverá ser verificado se as juntas do tubo, conexão ou 
parelho estão realmente visíveis e desimpedidas. 

- Ancoragem de registros. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

3.1.16. EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL, TIPOS II-1 A/2A/2 C, C/ 
ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO DE 1,5 M3/H X 1/2"", ASSENT. DE 
CAVALETE E ASSENT. DE CX. CPH (EMBUTIDA EM MURETA), S/ 
DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO E PASSEIO E S/ 
FORNEC. DE CX., MAT. HIDRAUL. E HID 

 
A Ligação da execução predial consiste em um conjunto de tubos, peças, 

conexões e equipamentos que interliga a rede pública à instalação predial do usuário. As 
ligações prediais somente serão executadas após serem liberadas pela fiscalização. 

Uma ligação predial é composta de: 
 a) Tomada de água:- Ponto de conexão do ramal com a rede de distribuição de 

água, que será executada com colar de tomada de PP, PVC, FºFº, com ferrule ou ainda 
com "T" associado à luva de correr;  

b) Ramal predial:- Tubulação compreendida entre a tomada de água na rede de 
distribuição e o cavalete ou caixa subterrânea que será executada preferencialmente em 
PEAD, podendo ser feita também com material de PVC;  

c) Cavalete ou caixa subterrânea:- Elementos destinados a receber a instalação do 
medidor de volume consumido, hidrômetro. A utilização de uma ou outra solução é 
decorrente do interesse do cliente ou da melhor disposição do hidrômetro para as leituras 
mensais. Além das partes componentes deve-se observar, na ligação predial, o 
recobrimento mínimo do ramal e a localização do cavalete/caixa em relação às divisas do 
imóvel. 

Os materiais hidráulicos de uma ligação de água podem ser fornecidos pela 
CONTRATADA. Todos os materiais deverão seguir as normas da ABNT e outras exigidas 
pela área de Controle da Qualidade de Materiais. 

As ligações serão sempre executadas na rede de distribuição, a qual deverá estar 
em carga e, no caso de redes novas, somente após a realização dos testes e da 
autorização da FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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3.1.17. ASSENTAMENTO DE HIDRÔMETRO, EM LIGAÇÃO PREDIAL 
EXISTENTE NÃO MEDIDA,  COM DN 1/2"", EM CAIXA IMPLANTADA 
EM PAREDE, MURO OU MURETA, SEM FORNECIMENTO DO 
MATERIAL HIDRÁULICO E HIDRÔMETRO 

 
Procedimento a serem executados: 
1) Preparar o muro ou construir uma mureta para instalar a caixa padrão.  
2) Instalar a caixa, na altura e largura definidas em projeto. A mesma deverá ser 

instalada prumada, nivelada, faceando a divisa frontal do imóvel, ou seja, ficar em frente à 
rua, e deve ficar com a base inferior a uma altura mínima de 70 cm e máxima de 100 cm 
em relação ao piso acabado da calçada. 

3) Instalar o tubo camisa de PVC na abertura da base da caixa e embutido na 
alvenaria de acordo com sua necessidade. 

4) Instalar a curva de 90º raio longo de PVC no tubo camisa, seguindo a 
profundidade descrita no esquema de instalação. A curva deve ficar entre 30 e 40 cm 
abaixo do piso acabado da calçada. 

5) É obrigatória a colocação de um registro de latão, no diâmetro definido em 
projeto. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

3.1.18. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MURETA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO ARMADO PARA HIDRÔMETRO EM CAVALETE 

 
Este item é largamente utilizado durante a execução da ligação de água tratada 

para imóveis residenciais, comerciais e diversos, quando não houver condições para 
instalação dos padrões nas variáveis: cavalete aéreo ou nicho parede frontal. 

Atualmente as muretas para instalação do hidrômetro, são construídas em 
alvenaria utilizando-se de argamassa para assentamento dos tijolos, reboco e 
chumbamento dos tubos em ferro galvanizado, instalados horizontalmente. Os tubos de 
ferro galvanizado são de entrada para o hidrômetro, interligado na rede de distribuição 
localizada na rua ou no passeio, de saída do hidrômetro para interligação na instalação 
interna do imóvel residencial, empresa, entre outros.  

Para o sistema de drenagem, faz-se um furo no solo, coloca-se uma camada de 10 
cm de brita no fundo (lastro) da caixa. Um caixilho retangular fixado na parte superior das 
paredes em alvenaria da caixa acondiciona uma tampa em chapa antiderrapante, sem 
dobradiças e não articulável. 

EXECUÇÃO: 
-Chumbar a base de concreto maciço ao chão 
- Acoplar o pé, o corpo e o topo da mureta 
- Encaixar a caixa plástica no topo da mureta. 
Critério de medição 
A medição deste serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
4.1. FUSTE DE RESERVATORIO ELEVADO DE 20 M3 H=9,00M - RESERVATÓRIO 
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DE FIBRA DE VIDRO 
4.1.1. LOCAÇAO MANUAL DA OBRA 

 
A locação da obra deverá ser realizada somente por profissional habilitado, 

utilizando instrumentos e métodos adequados. A locação terá de ser executada em todas 
as áreas a serem construídas de forma a se obter os resultados previstos no projeto, sobre 
um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõem esses quadros deverão ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 

Critério de medição 

O critério de medição será por m² (metro quadrado) de locação manual. 
 

4.1.2. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.1.3. REATERRO EM VALAS/POCOS/CAVAS DE FUNDACAO C/SOLO 
PROVENIENTE DAS ESCAVACOES 

 
 
O reaterro de valas é uma atividade de terraplenagem que consiste no 

preenchimento de escavações utilizando o próprio material escavado. O serviço é habitual 
em obras de instalações subterrâneas, como redes de saneamento básico, elétricas, 
telefônicas e de gás. 

Quando a escavação da vala é feita em vias urbanas, onde o tráfego é intenso, 
torna-se imprescindível a compactação do reaterro, de forma que o solo adquira o mesmo 
nível de densidade que apresentava antes da interferência. 

Caso esse cuidado não seja tomado, o solo ao redor da vala vai sofrer um alívio de 
tensões que desloca partículas. Consequentemente, a camada acima sofre um 
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afundamento. 
Dependendo da situação do solo e das características das instalações que serão 

enterradas na vala, pode ser inviável reutilizar o material escavado na própria obra, o que 
demanda o uso de material de preenchimento proveniente de outros locais, com origem 
controlada. 

O cálculo de alívio de tensões precisa considerar a coesão do solo e o nível do 
lençol freático. Dependendo dos parâmetros, a vala pode exercer influência no solo em 
extensões de até cinco vezes referente a profundidade escavada. 

Nem todo o material escavado pode ser utilizado para recompor as valas, o que 
requer especificação no projeto quando for necessário usar solo de outros lugares. O 
material escavado poderá ser reutilizado para o reaterro se não estiver muito saturado e 
nem contiver resíduos de construção. 

EXECUÇÃO: 
As obras de escavação devem ser feitas com sistemas de escoras para garantir a 

segurança do projeto e dos trabalhadores. Isso porque as forças oriundas do alívio de 
tensão desagregam as paredes da vala e causam desmoronamentos. 

A especificação das escoras deve ser feita de acordo com as necessidades do 
projeto, considerando sobretudo as cargas do solo. As escoras devem ser instaladas na 
vala acompanhando o avanço da escavação. O mesmo vale para o reaterro, quando são 
retiradas progressivamente à compactação das camadas. 

Outro cuidado que deve ser considerado é a segurança no entorno da vala. Além 
de placas e sinalizações, é importante a instalação de barreiras físicas, como cavaletes e 
tapumes, para evitar a queda de pessoas e veículos. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.4. CONCRETO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 150Kg/m3, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUÇÃO, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

 
Toda e qualquer alteração de componentes do concreto ou alteração de 

metodologia executivas previamente definidas ou acordadas, que possam direta ou 
indiretamente afetar as solicitações, o comportamento ou o desempenho das estruturas, 
quer seja no plano provisório, quer seja no plano definitivo, deve ter o aval da 
FISCALIZAÇÃO para ser efetivada. 

EXECUÇÃO: 
a) os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 

da responsabilidade da CONTRATADA, que deve manter laboratório próprio na obra ou 
utilizar serviço de laboratório idôneo; 

 b) a FISCALIZAÇÃO deve ter pleno acesso para utilização do laboratório montado 
na obra;  

c) sempre que o concreto for misturado na obra, a contratada deve dispor de 
central de concreto, preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos 
componentes. As balanças devem ser aferidas sistematicamente a cada 30 dias ou, após 
cada lote produzido de 5000 m³. Em qualquer situação a tolerância das medidas efetuadas 
não deve superar 2% da massa real;  
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d) a dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar 
todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência; 

 e) para concretos de estruturas destinadas a drenagem, em contato com água 
corrente, inexistindo recomendação específica de projeto, é exigido o consumo mínimo de 
cimento de 300 kg/m³. 

 f) o tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 
oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do 
concreto recém preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com 
cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material; 

 g) a FISCALIZAÇÃO pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 
inadequado e passível de provocar segregação; 

 h) as retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas 
de concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 
impermeabilidade; 

 i) por junta tratada entende-se a remoção da película superficial de nata, remoção 
de excessos e elementos estranhos; o processo de limpeza deve ser aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO;  

j) o concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 
final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 
cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e 
prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte; 

 k) concretagens sucessivas com intervalo inferior a 30 minutos são consideradas 
concretagens contínuas; 

 l) em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 
m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar 
através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 
operação; 

 m) cuidados complementares: - concretos com suspeita de terem iniciado pega 
antes do lançamento devem ser recusados;  

- evitar evaporação precoce, controle da cura, mantendo úmida a superfície 
exposta com sacos de estopa molhados ou utilização de geradores de neblina. O tempo de 
cura é função do tipo de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo, médio 
mínimo de 3 dias nas condições usuais; 

 - pode ser empregada cura química com aval da FISCALIZAÇÃO; 
 - devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se 

afastar do intervalo 10° - 40°. Estas situações exigem procedimentos específicos com 
apoio ensaios de laboratório; 

 - não deve ser iniciado o desempenamento antes do início de pega. 
 
 n) adensamento: 
 - o adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação 

de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos; 
 - os vibradores de imersão devem trabalhar na posição vertical, exigindo-se 

frequências superiores a 8.000 Hz. A frequência do equipamento deve ser aferida 
sistematicamente;  

- o tempo de vibração não pode ser demasiado de modo a provocar segregação. O 
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controle deve ser visual no início de exsudação da nata; 
- é permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego 

de vibradores de imersão nos pontos críticos das formas, onde possam existir reentrâncias 
de qualquer tipo. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 
 

4.1.5. CONCRETO FCK=20MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
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superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.7. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 

O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 
dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 

https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-concreto/
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=91726
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aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 
Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 

concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 
A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 

diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 
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Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 

 
4.1.8. AÇO CA-50 
4.1.9. AÇO CA-60 

 
Conforme NBR 6118/2003 a estrutura será executada em concreto armado com 

resistência: fck= 25MPa, aço CA-50/CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas 
rigorosamente e conforme projeto básico estrutural. 

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 
inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 
legalmente habilitado. 

Os fustes devem possuir as dimensões e ferragens, os diâmetros das barras de 
aço, os comprimento e espaçamentos devem seguir conforme especificações do projeto 
básico estrutural. Todas as informações sobre comprimento das barras, bitolas, alojamento 
e demais detalhes construtivos encontram-se no projeto básico estrutural. A concretagem 
seguirá um planejamento prévio para transporte, lançamento e adensamento. 

O concreto deverá ser preparado no próprio canteiro com uso de betoneira, 
obedecendo à homogeneização da mistura de todos os componentes necessários (brita, 
areia, cimento e água), e tendo um tempo mínimo de amassamento. 

Critério de medição 

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

4.1.10. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

Critério de medição 

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

4.1.11. FORMA PARA PILAR (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
 
Os pilares em concreto armado (preparo e lançamento) com segundo projeto, com 

forma em chapa de madeira compensada resinada, com aproveitamento de 3 vezes, com 
betoneira, conforme projeto estrutural. As vigas em concreto armado, com armação CA 50, 
de acordo com projeto estrutural. 

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

4.1.12. FORMA PARA VIGAS (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 

 
Nos locais indicados em projeto estrutural serão executadas as vigas em concreto 

armado (preparo e lançamento) com fck definido pelo engenheiro responsável, com forma 
de tabua, com aproveitamento 3 vezes, com betoneira. 

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

4.1.13. CIMBRAMENTO PARA LAJE E VIGAS EM EDIFICACOES 
CONVENCIONAIS 

 
Os materiais devem obedecer os requisitos da NBR 14931(1). Os escoramentos 

podem ser metálicos, de madeira ou mistos. A seleção do tipo fica a critério da contratada, 
desde que não especificado no projeto, e deve ser de conhecimento da fiscalização. 
Quando for executado em madeira dura, não é admitido o emprego de pontaletes com 
diâmetro ou lado da seção transversal inferior a 50 mm, e 70 mm quando empregada 
madeira mole. Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para 
exploração. 

EXECUÇÃO: 
O terreno de apoio deve ser cuidadosamente analisado, deve possuir condições de 

suporte adequadas, capaz de não promover recalques diferenciais que prejudiquem a 
estabilidade e a estética da peça a concretar. A regularização do terreno faz parte destes 
serviços. Os escoramentos devem ser suficientemente bem fixados, encunhados, 
contraventados e apoiados, a fim de evitar deslocamentos ou desabamentos por choques 
ou recalques. Caso haja necessidade de se executar lastro de concreto ou estaqueamento, 
estes serviços são considerados em separado e devem ser analisados e aprovados pela 
fiscalização. Devem ser tomados cuidados especiais com relação às fundações dos 
cimbres, rasas ou profundas, no sentido de evitar recalques ou qualquer outro tipo de 
defeito nas estruturas. É fundamental a garantia de estabilidade, resistência e rigidez, do 
conjunto de elementos estruturais que constituem o cimbramento: montantes, travamentos, 
dispositivos vinculares, passadiços operacionais para trânsito e transporte de materiais 
além de acessos em geral. O cimbramento deve ter sua capacidade portante e funcional 
garantida, tecnicamente, através de projeto, que deve ser anexado aos documentos de 
projeto para arquivo. 

A fiscalização deve ter conhecimento do projeto de cimbramento apresentado e, na 
hipótese de existirem suspeitas quanto à sua eficácia, deve submetê-lo ao projetista para 
análise. O cimbramento deve ser projetado de modo a não sofrer deformações prejudiciais 
ao formato da estrutura, causar esforços não previstos no concreto, quando submetido à 
ação de seu próprio peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar 
durante a execução da estrutura de concreto. No projeto do cimbramento devem ser 
consideradas a deformação e flambagem dos materiais e as vibrações a que o 
escoramento está sujeito. O projeto deve demonstrar e garantir a estabilidade e eficiência 
do cimbramento através de justificativas técnicas inequívocas. Os cimbramentos incluem 
as plataformas para acesso, escadas, elementos para transporte de materiais e 
passadiços operacionais. 

 O projeto de cimbramento deve contemplar dispositivos de segurança confortáveis 
e eficazes para proteção do pessoal de obra. Interferências com vias de tráfego 
condicionam o projeto do cimbramento à necessidade de prover gabaritos seguros e 
calhas convenientes. Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser 
contraventados. Nos casos normais os prazos mínimos para remoção das formas e 
escoramentos são os seguintes: - faces laterais das formas: 1 dia; - faces inferiores, desde 
que hajam pontaletes bem encunhados e espaçados a cada 2 m: 14 dias; - faces inferiores 
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sem pontaletes: 21 dias. Não havendo disponibilidade de resultados dos ensaios de 
resistência do concreto, o prazo para a sua remoção é de no mínimo 21 dias.  

A diminuição do prazo normal mínimo indicado, só pode ser realizada mediante 
prévia autorização da fiscalização, levando em consideração as especificações do projeto 
quanto ao módulo de elasticidade, resistência à compressão axial e retração do concreto. 
A remoção do escoramento deve ser iniciada pelo seu afrouxamento, através da retirada 
das cunhas de madeira, evitando-se choques ou impactos violentos na peça de concreto e, 
salvo indicação em contrário, de modo a haver aumento gradativo do vão, ou seja, do meio 
do vão em direção aos apoios e da extremidade dos balanços para os apoios. Nos casos 
específicos indicados no projeto do cimbramento, a remoção do escoramento deve ser 
processada rigorosamente conforme o estabelecido. O material resultante da remoção do 
escoramento, não sendo reaproveitado, deve ser removido das proximidades da obra, de 
forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzido a cursos d’água. 

Critério de medição 

O critério de medição será por metro cúbico (m³) de serviço executado. 
 

4.1.14. ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO 
PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 

 
A escada marinheiro é fabricada em perfis metálicos atendendo especificações de 

construção estabelecidas na Recomendação Técnica de Procedimentos (RTP) com base 
na NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Pode ser 
fabricada atendendo as mais variadas formas de fixação e acessos em função da 
construção de uma estrutura metálica ou de alvenaria. É construída considerando a melhor 
ergonomia para o usuário. 

A partir de 2 metros do início da escada, a continuidade da escada é provida de 
uma gaiola de proteção que, ao término da escada, se prolonga por 1,5 metros permitindo 
a saída de seu interior de forma segura. Em seus 2 metros iniciais, conta com uma porta 
de aço com abertura lateral impedindo o acesso aos degraus da escada e ao interior da 
gaiola impossibilitando que pessoas não autorizadas acessem o seu interior. 

Se a escada tiver altura superior a 9 metros, a cada intervalo de 9 metros são 
consideradas plataformas para parada de descanso do usuário conforme orientação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.1.15. GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 
3/16" 

 
O Guarda-Corpo deve avançar pelo menos até 1,10 metros acima do último 

patamar. Para evitar o uso da escada marinheiro por pessoa não autorizada, pode-se dotar 
a escada com uma porta. Essa porta é do tipo "inteligente" e é instalada na altura do 60 
degrau na forma de um trecho da escada contendo os degraus de número 4 e 5. Assim, 
quando a porta estiver fechada e com o cadeado instalado, a escada marinheiro ficará sem 
os degraus 4 e 5, dificultando a subida que terá 90 cm ente os degraus 3 e 6. Abrindo-se o 
cadeado, a porta se abre e abaixada irá formar os degraus 4 e 5. Os degraus adicionais 
4.a e 5.a reduzem o espaço entre degraus para 15 cm para impedir a passagem quando a 
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porta estiver fechada (este método pode ser alterado desde que não comprometa a 
restrição da escada). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de escada fornecida e instalada. 
 

4.2. FUNDAÇÃO 
 

4.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO 

 
A adoção de escavação manual dependerá da natureza do solo, das 

características do solo, das características do local (topografia, espaço livre, interferências) 
e do volume a ser escavado, ficando sua autorização a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações 
poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as 
condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e 
esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas 
ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de 
emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de 
escoramento. 

As áreas sujeitas a escavações de cavas e poços em caráter permanente deverão 
ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. 

Critério de medição 

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

4.2.2. REATEERO MANUAL DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM 
SOLO 

 
O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores 

das superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser 
executado de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e 
bom acabamento da superfície. 

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro 
aterro e um aterro complementar. 

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões 
mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas 
e material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-determinadas. 

O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
O material de reaterro colocado até 25 cm acima da geratriz superior do tubo não 

deverá conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo 
especificações específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar 
isento de pedras, rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do 
reaterro deverá estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica. 
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O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as 
juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade. 

Antes do teste o reaterro deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no 
mínimo a uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 25 cm acima da 
geratriz superior do tubo. 

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual 
nível em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do 
tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25 cm acima da sua linha geratriz 
superior, deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais. 

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e 
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação. 

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade 
relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. 
O material de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter 
um teor de umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da 
compactação, será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para 
compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma 
de camalhão. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

 
 

4.2.3. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

4.2.6. CONCRETO FCK=30MPa, USINADO, BOMBEADO, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E CURA 

 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 

centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  
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Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

CONCRETO USINADO: 
O concreto usinado é um tipo de concreto produzido em uma central em que a 

dosagem dos materiais utilizados é feita de forma controlada e monitorada. Dessa forma, 
espera-se que a qualidade do concreto seja maior do que o concreto rodado em obra. 

A mistura de cimento, agregados e água para a obtenção do concreto usinado é 
realizada em usinas de concreto e, de acordo com a NBR 7212/2012 (Execução de 
concreto dosado em central – Procedimento), pode ser transportada para as obras em 
caminhões betoneiras ou em veículos que não possuem equipamentos de agitação. 

ADENSAMENTO: 
O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 

apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 
O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 

para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados.   

 
A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 
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Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

Critério de medição 
A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
5.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

 
5.1.7. ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, 

CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS 
 

5.1.7.1. MONTAGEM DE PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E 
ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, 
JUNTA FLANGEADA OU MECÂNICA COM DIAMETROS DE 50 A 
250MM 

 
Antes da remoção, montagem e assentamento, os tubos, peças conexões deverão 
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ser examinados, de modo que os defeituosos sejam rejeitados. 
Os tubos serão assentados nos fundos das valas, de forma a não sofrerem 

deformações excessivas, verificados previamente através de inspeção, antes do teste e 
finalmente os trabalhos de reaterro. 

O terreno sobre o qual o tubo será assentado e deverá estar isento de qualquer 
material pedregoso e pontiagudo que possa danificar as tubulações. 

Nos locais em que os leitos da vala apresentar-se rochoso deverão ser preparados 
uma base de argila, aplicada com cerca de 15 cm de espessura, sobre a qual os tubos 
serão assentados. 

Os tubos serão assentados sempre que possível em linha reta e com as bolsas 
voltadas para a montante da linha; pequenas deflexões compatíveis com o tipo da 
tubulação serão permitidas, para completar os ângulos das conexões comerciais. 

As tubulações deverão ter seus alojamentos limpos antes da sua união 
removendo-se a terra aderida ou outro tipo de material, caso seja necessário. 

Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por quilograma (Kg) de serviço executado. 
 

5.1.7.2. CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F°F° DÚCTIL OU AÇO 
CARBONO, PARA DN ATE 300MM 
 

– A carga, transporte e descarga de tubos, constituem-se em serviços previstos 
apenas em situações especiais definidos pela Fiscalização;  

– Os custos com toda movimentação dos tubos, peças e conexões dentro do 
canteiro serão inclusos nas despesas indiretas da Obra.  

– Incluem-se na medição por tonelada os tubos, as peças e conexões em FºFº 
dúctil ou aço carbono.  

Critério de medição 

A execução deste serviço será medido por tonelada (T) de serviço executado. 
 

5.1.7.3. MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E 
CONEXÕES DE F°F° DÚCTIL OU AÇO CARBONO 
 

O momento de transporte para tubos, peças e conexões, ou qualquer outro 
material, oriundo do assentamento, montagem dos mesmos deverão ser cuidadosamente 
transportados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a empresa deverá 
observar e zelar pela integridade de todos itens transportados. 

 
Critério de medição 
A execução deste serviço será medido por tonelada x quilômetro (TxKm) de 

serviço executado. 
 

5.1.8. CONCRETO CONVENCIONAL - LAJE 
5.1.8.1. CONCRETO FCK=25MPa, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 
 
A CONTRATADA deve instalar e operar no canteiro das obras, uma ou mais 
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centrais de concreto ou betoneiras compatíveis com a produção, perfeitamente equipadas 
para atender à demanda em todas as frentes de serviço, de maneira a possibilitar 
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de produção em 
termos de concreto lançado, tipo e a localização ficará a cargo da CONTRATADA, 
devendo ambos entretanto, ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Cada central de concreto deve dispor de equipamento de medição de materiais a 
peso, inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de 
dosagem de cimento a granel devem ser construídos de modo a não reterem nenhum 
resíduo durante o esvaziamento. 

ADENSAMENTO: 

O adensamento pode ser feito por processos manuais – socamento ou 
apiloamento – ou mecânicos – vibração e centrifugação. 

O adensamento do concreto, quando executado de maneira correta, é fundamental 
para a maior durabilidade das estruturas. A vibração evita que a mistura fique porosa e 
desuniforme, influenciando diretamente na durabilidade e resistência.  O adensamento dá 
ainda, ao concreto, mais aderência e densidade (tornando-o mais impermeável), diminui a 
variação de volume e, por tanto, evita o aparecimento de rachaduras e influenciando na 
qualidade final do produto, entre outras vantagens. 

Precauções devem ser tomadas, ao fazer o adensamento, para evitar problemas 
que possam comprometer a resistência das estruturas de concreto, veja algumas delas: 

– A vibração do concreto deve ser feita imediatamente após o seu lançamento. 
– Evite a trepidação da moldura durante o adensamento, para não formar vazios e, 

assim, prejudicar a aderência do concreto. 
– Mantenha distância, de aproximadamente 10cm, das parede da fôrma para não 

forçá-las. 
– O tempo e frequência das pulsações irão depender da densidade do concreto. 

Quanto mais consistente, maior o tempo e frequência necessários. 
– Cuidado com o excesso de vibração, pois ele pode causar a separação dos 

elementos do concreto. Ao notar que a superfície está lisa, brilhante e não há o 
aparecimento de bolhas de ar, é o momento de parar o adensamento. 

Lembre-se o adensamento do concreto é uma das etapas mais importantes da 
concretagem. Se malfeita, pode desencadear o aparecimento de trincas e até 
comprometimento da peça ou serviço, por isso precisa ser feita por profissionais 
capacitados. 

A CURA DO CONCRETO: 

A cura do concreto é a técnica que visa à hidratação do concreto com o objetivo de 
diminuir os efeitos da evaporação prematura da água na estrutura concretada. E, como 
consequência, o surgimento de fissuras e trincas. 

Hidratação é a reação entre cimento e água que dá origem às características de 
pega e endurecimento. Vale ressaltar que a água, que é de suma importância na 
hidratação do cimento, pode evaporar por meio da ação do sol, do vento e da baixa 
umidade do ar. 

Os possíveis surgimentos de fissuras na obra, que acontecem por conta dessa 
rápida evaporação da água durante o processo de endurecimento do concreto, aparecem 
por retração. E, também, devido à porosidade e permeabilidade encontrada na mistura. 

Quando feita com cuidado e respeitando os passos necessários, a cura do 
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concreto é sinônimo de sucesso. Isso significa um aumento de 30% na resistência do 
concreto. Além, é claro, da diminuição das chances de ocorrerem as tais fissuras e trincas 
nas estruturas de edificações. 

Vale ressaltar que é por meio dessa hidratação que acontece a reação química 
que forma os silicatos de cálcio hidratados. Basicamente, são alguns dos responsáveis 
pelas boas propriedades físicas e mecânicas do concreto em estado endurecido. 

A cura úmida do concreto é a maneira tradicional, por assim dizer, de se aplicar a 
técnica. Esse tipo é encontrado mais facilmente nas obras mais comuns do dia a dia, como 
nas lajes de residências. A técnica trata de manter a superfície do concreto com água, 
justamente para conservar a umidade esperada. 

O ideal é providenciar uma câmara para o desenvolvimento da cura com 
equipamentos para nebulizar a água sobre os blocos, sendo que não deve haver 
gotejamento de água para evitar cavitação. 

O uso de uma manta geotêxtil também contribui para a cura úmida. O geotêxtil 
retém a água nos vazios capilares, impedindo a evaporação. Porém, cede 
progressivamente a água necessária à cura do concreto. 

A grande vantagem da manta é oferecer redução da frequência de molhagem da 
superfície do concreto. E, mesmo assim, garantir a cessão progressiva da quantidade de 
água necessária para a hidratação do cimento. 

A norma brasileira recomenda que a cura do concreto seja feita pelo menos por 
sete dias, estendendo-se a até 14 dias, se for o caso. A temperatura para isso deve estar 
acima de 10ºC. Vale destacar que o prazo de 14 dias está ligado mais à utilização de 
cimentos comuns com endurecimento mais lento. 

Já a NBR 14.931/2004, norma que trata da Execução de Estruturas de Concreto – 
Procedimento, emitida pela ABNT, determina que, para elementos estruturais de 
superfície, como as lajes, a cura deve ocorrer até que o concreto usinado alcance a 
resistência à compressão (FCK) igual ou superior a 15MPa. 

 
Critério de medição 

A medição deste serviço será por metro cubico (m³) de serviço executado. 
 

5.1.8.2. AÇO CA-50, INCLUSIVE FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 
COLOCAÇÃO NAS PEÇAS 

 
As armação serão constituídas por vergalhões de aço CA-50 de acordo com o 

projeto estrutural. O dobramento, o número, a posição e a bitola das barras obedecerão 
rigorosamente os desenhos dos projetos estruturais e os preceitos da EB-3 da ABNT. 

O corte e o dobramento da ferragem deverão ser feitos a frio. Não serão permitidas 
emendas de barras, quando não previsto no projeto estrutural. 

A colocação de armação de aço CA-50 nas fôrmas deverão ser terminadas em 
tempo hábil, antes do início da concretagem, a fim de permitir sua verificação pela 
CONTRATANTE. 

Critério de medição 

A medição deste serviço será por quilograma (Kg) serviço executado. 
 

5.1.8.3. FORMA PARA LAJE (APROVEITAMENTO 3 VEZES) 
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A laje atenderá as especificações definidas pelo engenheiro responsável em 

concreto com fck adequado, com escoramento em madeira (reaproveitamento 3 vezes) e 
ferragem negativa, com espessura definida pelo responsável da obra. 

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

5.1.9. EDIFICAÇÕES 
5.1.9.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ 

e=20cm 

 
As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

horizontal 9x19x19cm, (espessura 20 cm), assentado em argamassa no traço definido 
engenheiro responsável, preparo manual, junta 1 cm.  

Os tijolos deverão ser de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme, assentados com argamassa de cimento, areia e aditivo, 
revestidas conforme especificações do projeto.  

Todas as paredes executadas sob vigas e/ou lajes de concreto serão apertadas 
contra essas peças estruturais com o emprego de tijolos maciços, em forma de cunha ou 
com o uso de técnica equivalente. 

As alvenarias de vedação serão executadas com blocos cerâmicos com as 
seguintes características (NBR 7171 e NBR 8545): 

• Tolerâncias dimensionais: ± 3mm; 
• Desvio de esquadro: ± 3mm; 
• Empenamento: ± 3mm; 
O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá seguir as indicações do Projeto 

Arquitetônico. 
PREPARO MANUAL: pode ser utilizada para pequenas obras, ou em 

ASSENTAMENTO de pequenos volumes. Recomenda-se que cada “massada”, ou cada 
mistura de argamassa, seja feita para um traço correspondente, estabelecido pelo projeto. 

PREPARO EM BETONEIRA: geralmente é utilizado quando a obra necessita de 

grandes volumes de argamassa. Todos as recomendações de preparo da NBR deve ser 
atendida, ficando a FISCALIZAÇÃO responsável pela correta execução. 

Critério de medição 
O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 

5.1.9.4. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher 

de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço e espessura definidos pelo 
engenheiro responsável, com preparo manual. 

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 
abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 
vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 
de esguicho de mangueira. 
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Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de 
iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 
umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. 

Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 
evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 
mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. 

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. 
A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 
reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

Critério de medição 

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

5.1.9.5. MASSA UNICA (CIMENTO / ARENOSO / AREIA) 
 
Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço definido pelo engenheiro 

responsável, preparo previsto é manualmente, conforme composição auxiliar de 
argamassa, e espessura média real de 25 mm de emboço ou massa única. 

EXECUÇÃO:  
• Taliscamento da base e Execução das mestras. 
• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 
• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro. 
• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso. 
• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 
Critério de medição 

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

5.1.9.6. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.  

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico nos pilaretes e alvenarias de 
concreto, a fim de regularizar pequenas imperfeições bem como a absorção da parede 
deixando-a em melhores condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou 
mofo. 

- Aplicar sobre o reboco o fundo selador e aguardar a secagem. 
- Aplicar com rolo de lã. 
 
 
Critério de medição 
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O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

5.1.9.7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de 

polivinila) emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. O Tempo de secagem 
será de ½ hs a 2 hs (ao toque); de 3 hs a 6 hs (entre demãos); de 24 hs (de secagem final 
para ambientes internos; de 72 hs (de secagem final para ambientes externos). O 
rendimento por demão: de 30m²/galão a 45m²/galão, sobre reboco.  As ferramentas de 
aplicação podem ser: rolo de lã de carneiro ou trincha ou pincel. Os acessórios e 
ferramentas, imediatamente após o uso, deverão ser limpos com agua em abundância, 
recomendado pelo fabricante. Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de 
uma bisnaga de 112cm³ para um galão de tinta látex.  

Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser removidas com 
detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. As tintas serão 
rigorosamente agitadas dentro das latas. 

EXECUÇÃO: 

- Abra a lata e faça a diluição recomendada e misture para que o material fique 
uniforme. 

- Coloque uma boa quantidade na bandeja de aplicação (que deve estar limpa e 
seca).  

- Pegue o rolo lã de carneiro e envolva-o em toda a tinta, sem excessos, evitando 
que ele fique muito encharcado. 

- Inicie a aplicação sobre a superfície em movimentos uniformes de vai-e-vem 
cobrindo toda a superfície. 

-  Repita o movimento até que toda a parede receba a tinta de maneira uniforme. 
Critério de medição 

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

5.1.9.8. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

 
Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa 

de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

 EXECUÇÃO: 
- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação;  
- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 
-  Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha.  
Critério de medição 

O critério de medição será por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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5.1.9.9. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 
Tinta látex acrílica na cor definida em projeto – tinta à base de dispersão aquosa 

de acetato de polivinila.  
EXECUÇÃO: 

A superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 
antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar 
duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 
aplicações. Informações complementares: Adotaram-se as tintas classificadas como 
acrílica, uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número 
menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo 
assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. 

Critério de medição 

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

5.1.9.10. LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=7CM 

 
Área construída em contato com o solo receberá um lastro de concreto magro, ou 

seja, não estrutural, com espessura mínima de 7 cm e aditivo de impermeabilizante. O 
lastro só será executado após o aterro estar perfeitamente nivelado e apiloado, e ainda 
colocadas às diversas tubulações que devem passar sobre o piso. 

Critério de medição 

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

5.1.9.11. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 

 
Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, perfeitamente compactado, de 

todas as áreas que irão receber o revestimento cerâmico.  
Todas as tubulações hidráulicas, sanitárias, elétricas, telefônicas que ficarão sob o 

piso, deverão ser instaladas antes do contra-piso. A argamassa do contra-piso, será de 
cimento, areia, peneirada, no traço 1:4. 

Critério de medição 

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

5.1.10. CAIXAS DE DESCARGAS / VENTOSAS / PROT. DE HIDRÔMETRO / 
REGISTRO DE MANOBRA PARA S.A.A.'s 

5.1.10.1. CAIXA P/ REGISTRO DE MANOBRA C/ CABECOTE EM ALVEN. DE 
TIJOLO MACICO, P/LINHA C/DN<=50mm, S/FORNEC. MAT. 
HIDRAULICO (CRM TIPO I) DP1002-10 

 
As caixas de para registro de manobra deverão ser instaladas nas quantidades e 

locais definidos pelos desenhos de projeto e de acordo com as informações das 
generalidades estabelecidas pelo engenheiro responsável pela obra. 
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A Contratada deverá fazer a aquisição das caixas para registro de manobra de 
fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e 
Aferidos dentro das padronizações das NBRS. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

5.1.11. OUTROS SERVIÇOS 
5.1.11.3. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", 

COM REQUADRO 
 
Deverão ser fornecidos e instalados portões de ferro com vara 1/2", com requadro, 

em locais e dimensões conforme indicação de projeto.  
Na execução, bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas 

e cortes dos tubos, barras e chapas. 
 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de 

poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante (recomenda-se limpeza 
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio 
(tratamento anticorrosivo composto de zinco). 

 As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato. 
Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar 
completamente limpa, seca e desengraxada. 

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

 
5.1.13. INSTALAÇOES MECANICAS 
5.1.13.3. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 

EIXO HORIZONTAL, POTÊNCIA MAIOR QUE 10 ATÉ 30 CV 

 
Instalação e montagem de conjuntos moto-bomba na base de concreto da 

elevatória disponível para este fim. Montagem das tubulações de sucção e recalque 
fornecidos com os conjuntos moto-bomba. Alinhamento e balanceamento dos conjuntos 
girantes do motor e bomba conforme norma ISSO 1940-1, grau de qualidade. 

A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar todo o processo de montagem, partida do 
equipamento e da operação assistida, assegurando a conformidade do mesmo para o fim 
que foi projetado. Desta forma, a FISCALIZAÇÃO deverá indicar previamente uma 
listagem de todos os procedimentos e recomendações de atendimento a esse documento 
e que compreendem:  

1 – Transporte, manuseio e armazenamento; 
2 – Instalação;  
3 – Alinhamento e balanceamento com os níveis de tolerância aceitáveis; 
4– Recomendações de montagem incluindo os parafusos, apertos e 

recomendações necessárias para incorporação de massa de concreto à base metálica 
“grouthing”; 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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1. SISTEMA DE CAPTAÇÃO 

1.1. ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO EM POÇOS TUBULARES 
1.1.1. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC 
1.1.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
1.1.1.1.1. ADAPTADOR PVC PBA PONTA E ROSCA JE 

1.1.1.1.1.1. AD PVC PBA PR JE DN 75 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.2. CURVA 45o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.2.1. C45° PVC PBA PB JE DN 75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.1.1.3. CURVA 90o PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
1.1.1.1.3.1. C90° PVC PBA PB JE DN   75 

 
A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2. PECAS E CONEXOES DE FERRO MALEAVEL PRETO, CONFORME 
NORMA ABNT NBR-6943, ACABAMENTO GALVANIZADO NORMA 
ABNT NBR-6323, ROSCA BSP NORMA ABNT NBR-6414 

1.1.2.1. CONEXOES DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO CLASSE DE 
PRESSAO ATE 26 kgf/cm2 (BSP)E ACESSORIOS 

1.1.2.1.1. CURVA MACHO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.1.1. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 

1.1.2.1.2. CURVA 45o MACHO-FEMEA FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2.1.2.1. C45° M / F FoMa BSP DN 3' 2,010 kg 

1.1.2.1.3. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
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1.1.2.1.3.1. TE DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 
 
Utilizada para efetuar um desvio longo em 90 graus nas tubulações, conectando 

uma rosca macho à uma fêmea.   
Pode ser usada na condução de água, vapor, óleo e outras aplicaçõs hidráulicas 

em geral. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.4. LUVA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 
LONGITUDINAL EXTERNA 

1.1.2.1.4.1. L RD FoMa BSP DN 3' X 2' 0,90 kg 
1.1.2.1.5. BUCHA DE REDUCAO FoMa C/ ROSCA BSP 

1.1.2.1.5.1. B RD FoMa BSP DN 1' X 1/2' 0,104 kg 
1.1.2.1.6. ADAPTADOR FoMa C/ ROSCA BSP P/ CAIXA D'AGUA DE 

CONCRETO 
1.1.2.1.6.1. LUVA FoMa C/ ROSCA BSP COM NERVURA 

LONGITUDINAL EXTERNA 
1.1.2.1.3.1.1.    L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 

 
Bucha de redução é utilizada para alterar o diâmetro de um eletroduto em um dado 

percurso, ou seja, precisa-se reduzir um tubo de 1 ½” para 1” por exemplo, então utiliza-se 
uma bucha de redução. 

Luva utilizada para "emendar" um eletroduto, ou seja, considerando-se que você 
precisa instalar 12 metros de eletroduto e cada peça de eletroduto é fornecida em barras 
de 3metros, então utiliza-se uma luva na extremidade para fazer a emenda (ou melhor dar 
continuidade ao duto). 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

 

1.1.2.3.2.    NIPLE DUPLO FoMa C/ ROSCA BSP 
1.1.2..1.3.2.1.  NP DP FoMa BSP DN 1/2' 0,066 kg 
1.1.2.1.3.2.2.  NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
1.1.2.1.3.2.3.  NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
Conexão cilíndrica, ou cilindro-cônica, com roscas externas em ambas as 

extremidades e colocada entre dois tubos, ou entre um tubo e uma válvula ou outro 
acessório. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.2.1.7. UNIAO C/ ASSENTO PLANO DE FERRO FoMa C/ ROSCA 
BSP 

1.1.2.1.7.1. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 
3"" 0,000 kg 
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A União de Assento é fabricada em ferro maleável e possui padrão de rosca BSP, 

de acordo com a norma NBR 6943. A linha de conexões galvanizadas é ideal para redes 
hidráulicas de combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.2.1.8. MATERIAIS NÃO CODIFICADOS 

1.1.2.1.8.1. TUBO AÇO DE AÇO GALVANIZADO Sch40 3"   11,28 
kg/m 

 
Tubos de aço galvanizado, também conhecido como tubos zincado, são 

empregados em diversos setores como estruturas de alambrados, postes de iluminação, 
conduções de diversos fluídos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.3. VALVULAS DE BRONZE E ACESSORIOS 
1.1.3.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 

ROSCAS 
1.1.3.1.1. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL COM VEDACAO 

CONICA DE BRONZE OU DISCO DE TEFLON, CORPO EM 
BRONZE FUNDIDO ASTM B-62, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, SERIE PESADA DE BRONZE C/ROSCAS CLASSE 150 

1.1.3.1.1.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 
150 DN 3' 5,700 kg 

 
A válvula de retenção é um dispositivo mecânico que somente permite um fluido a 

escoar em uma direção. Elas trabalham automaticamente e a maioria não precisa da ajuda 
de um operador ou algum atuador eletrônico de controle. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.3.2. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.3.2.1. REGISTRO MACHO PASSANTE-BRONZE-CL 125 DN 3"" 

 
Os registros são componentes empregados nas instalações de água fria e quente 

dos sistemas hidráulicos prediais e são divididos em três tipos: de gaveta, pressão e 
esfera. São fabricados em ligas metálicas por processo de fundição ou estamparia e são 
bastante utilizados nas instalações com tubos metálicos de aço galvanizado, cobre e PVC 
[policloreto de vinila]. 

 Há também os de materiais plásticos, como o PPR [polipropileno reticulado], 
utilizados quando o sistema todo é feito desse material. As principais características dos 
registros hidráulicos a serem observadas são: diâmetro, que deve ser equivalente ao 
diâmetro da tubulação; temperatura de utilização (água fria e/ ou quente); tipo de 
acoplamento (roscável ou soldável); e tipo de instalação, que pode ser bruta ou com 
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acabamento, que dependem da instalação ser aparente ou embutida e constam das 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
1.1.3.2.2. VALVULA DE AGULHA MOD.AM-45 C/ ROSCA BSP 

BRONZE 1/2" 
 
Válvula Agulha é um tipo de válvula usada quando se deseja um fino controle do 

fluxo. As válvulas agulha recebem este nome porque são projetadas com agulha de metal, 
na maioria das vezes, produzidos de aço inoxidável, bronze ou outras ligas de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

1.1.4. MATERIAIS ELETRICOS 
1.1.4.1. ARRUELA 

1.1.4.1.1. ARRUELA LISA, GALV., 3/4"" 

 
Arruela lisa é um componente fabricado em liga de titânio e tem o formato de uma 

arruela normal, possui furo central para alojamento do parafuso para fixação de ligamento. 
Utilizada para evitar que o parafuso penetre dentro do córtex próximo, e além de distribuir 
igualmente o aperto, a arruela lisa tem, também, a função de melhorar os aspectos do 
conjunto.  

Por não ter elemento de trava, a arruela lisa é utilizada em órgãos de máquinas 
que sofrem pequenas vibrações. Diversas empresas de diversos segmentos, como: 
energia, transportes, plataformas continentais, mineração e exploração de pedreiras, 
edificação e construção de pontes, fabricação e processamento, construção naval, 

silvicultura e agricultura, veículos pesados e setor militar utilizam a arruela lisa como 

instrumento de fixação em suas máquinas e seus equipamentos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.2. BASE 
1.1.4.2.1. BASE P/ RELE FOTOELETRICO 

 
O Relé Fotoelétrico e a Base para Relé Foxlux proporcionam segurança e 

economia para iluminação industrial, pública, comercial e residencial.  Possuem base com 
fio de diâmetro de 1,50mm² e 25cm de comprimento. Estão disponíveis nas opções 127 V, 
220 V e Bivolt. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.3. CABECOTE 
1.1.4.3.1. CABECOTE DE ALUMINIO, d = 1 1/2"" 
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Utilizado como protetor de eletrodutos, substitui bengalas curvas proporcionando 

economia de cabos. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.4. CABO 
1.1.4.4.1. CABO DE COBRE NU - 10 MM2 
1.1.4.4.2. CABO DE COBRE TRIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kV, 

6mm2 

 
Os cabos sem revestimento são compostos apenas pelo material condutor, por 

isso, são instalados em locais que a falta de revestimento não representa perigo para os 

indivíduos e equipamentos. O cabo de cobre nu é constituído de cobre eletrolítico de 

têmpera dura ou meio dura, sem revestimento.  
É utilizado em instalações aéreas e sistemas elétricos de subsolo, também 

conhecidos como sistemas de aterramento, e também é utilizado por empresas de 
transmissão de energia e em instalações elétricas industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.5. CONDULETE 
1.1.4.5.1. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.2. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ DUAS 

ENTRADAS (C,LL,LR,LB), 3/4"" 
1.1.4.5.3. CONDULETE A PROVA DE TEMPO EM PVC, C/ UMA 

ENTRADA (E), 3/4"" 

 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.6. CURVA 
1.1.4.6.1. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 3/4"" 
1.1.4.6.2. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1 1/2"" 
1.1.4.6.3. CURVA 90° PARA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 1"" 

 

As curvas para eletrodutos são tubos que carregam a fiação de uma instalação 
elétrica e têm como função proteger os condutores contra corrosões e ações mecânicas, 
evitar curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam como 
condutores de proteção. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://geofoco.com.br/produto/eletroduto
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1.1.4.7. ELETRODUTO 

1.1.4.7.1. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 3/4"" 
1.1.4.7.2. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1"" 
1.1.4.7.3. ELETRODUTO VARA DE 3m, PVC RIGIDO ROSCADO, 1 

1/2"" 

 
Os eletrodutos, também conhecidos como conduítes, são aqueles tubos que ficam 

dentro das paredes, lajes e pisos, e tem como principal função proteger a fiação elétrica 
contra fatores externos que podem danificar e expor a segurança de uma residência, 
empresa, industria ou condomínio. 

Os eletrodutos também possuem em sua composição a característica anti-chamas, 
evitando a propagação de incêndios causados por curto-circuítos. 

Logo se vê que é muito importante utilizar os conduítes corretamente em todas as 
instalações elétricas, pois é um item de extrema importância para garantir a segurança do 
local. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

1.1.4.8. ISOLADOR 
1.1.4.8.1. ISOLADOR TIPO ROLDANA, DE PORCELANA VITRIFICADA, 

15kV 
 
É utilizado em construção de redes de distribuição isolada para encabeçamento de 

ramal. O isolador tipo roldana é constituído por roldana em nylon 50%, suporte para 
fixação fabricado em aço 1020 carbono galvanizado, chapa 12, porca 3/8” sextavada em 
aço carbono, parafuso 3/8”x2’3/4” sextavado em aço carbono galvanizado com rosca 
parcial e arruela lisa em aço carbono. 

As peças fabricadas em aço do isolador tipo roldana possuem cor metálica 
(brilhante), pelo fato das mesmas passarem por um processo de proteção contra corrosão. 
Este processo precisa ser feito pois o isolador tipo roldana fica exposto as intempéries do 
tempo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9. LÂMPADA 
1.1.4.9.1. LÂMPADA MISTA 160W, TENSAO 220V 

 

Uma lâmpada mista é uma versão da lâmpada de vapor de mercúrio. Esta lâmpada é 

composta por um tubo de arco de vapor de mercúrio em série com um filamento 

incandescente de tungstênio 

O filamento além de produzir luz, limita a corrente elétrica do tubo de arco, dessa 

forma as lâmpadas mistas não necessitam de reator e podem ser ligadas diretamente à 

rede elétrica, geralmente na tensão de 230V 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2mpada_de_vapor_de_merc%C3%BArio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tungst%C3%AAnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reator
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A luz da produzida é uma mistura das radiações azuladas provindas do arco 
elétrico, de radiações amareladas do filamento incandescente e de radiações vermelhas de 

um eventual revestimento fluorescente na parte interna do bulbo exterior. 

Sua eficiência luminosa é tipicamente a metade das de vapor de mercúrio, devido 
à baixa eficiência do filamento, porém possuem um custo menor em função da inexistência 
do reator. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.9.2. LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, TENSAO 220V 
 
Por ter um espectro mais alargado e introdução de mercúrio, a lâmpada de vapor 

de sódio de alta pressão consegue reproduzir cores de maneira mais efetiva e possui 
eficiência luminosa para altas potências. São muito usadas para projetos de iluminação 
pública, pois possuem fluxo luminoso amarelado e funcionam bem quando há casos de 
nevoeiros. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.10. LUVA 
1.1.4.10.1. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 3/4"" 
1.1.4.10.2. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1 1/2"" 
1.1.4.10.3. LUVA P/ ELETRODUTO EM PVC, 1"" 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 Fabricados de PVC rígido, corrugados e perfurados para permitir a entrada da 
água; 

 Intercambiáveis com as conexões da linha Esgoto Série Normal; 

 Diâmetros: DN 100 e 150; 

 Fornecimento em barras de 6 m ou 3m 
 
BENEFÍCIOS: 

 Leves e fáceis de transportar; 

 Fácil e simples instalação devido à: 
- Leveza dos tubos; 
- Simples encaixe entre tubo e conexão; 
- Compatibilidade com a linha Esgoto Série Normal; 
- Alta durabilidade e resistência a ataques químicos, como os provenientes da 

contaminação do solo e chuvas ácidas. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.11. PARAFUSO 
1.1.4.11.1. PARAFUSO DE MAQUINA 5/8""X200mm 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluoresc%C3%AAncia
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 Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 
chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.12. POSTE 

1.1.4.12.1. POSTE DUPLO TE DE CONCRETO 8m X 200 kg 
 
O Poste Duplo é recomendado para instalações com baixa ou alta tensão. 

Fabricado com concreto armado. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.13. RELE 
1.1.4.13.1. RELE DE ELETRODOS P/ RESERVATORIO INFERIOR, 

CONTATO REVERSIVEL, 220Vca 

 
O Controlador é um dispositivo para controle de um ou dois níveis de líquidos em 

reservatórios, com funções de alarme de mínima ou máxima, controle para enchimento ou 
esvaziamento e detecção de presença/ausência de líquidos, sendo assim um sistema 
completo de automação de reservatórios em geral.  

Opera com diversos tipos de eletrodos, detectam líquidos de diferentes 
condutividades e possui ajuste frontal para adequação à resistividade dos líquidos 
utilizados e às condições dos processos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

1.1.4.13.2. RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 
W, DE CONECTOR, SEM BASE 

 
O sensor fotoelétrico possui como característica principal em sua definição 

eletrônica a capacidade de converter um sinal luminoso seja, luz ou sombra, em um sinal 
elétrico que será processado por um circuito e por consequência atuar conforme sua 
programação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.14. TOMADA 
1.1.4.14.1. TOMADA 2P + T UNIVERSAL, 250V, 20A 

 
Tomada 2P+T de 10A e 250V, também conhecida como tomada de 3 pinos. Este 

novo padrão de tomada de 3 pinos, foi desenvolvido para dar mais segurança ao 
consumidor. 

Critério de medição 
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A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
1.1.4.15.1. ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO  

 
A Alça Preformada de Distribuição destina-se à execução de pontos finais 

mecânicos no primário junto ao isolador de disco, ou no secundário diretamente no 
isolador roldana para cabos de alumínio. 

É fabricada a partir de fios de aço galvanizados, fios de aço revestidos de alumínio 
e após a formação recebe na parte interna um material abrasivo para melhorar o 
agarramento sobre o cabo. 

VANTAGENS: 

 Resistência mecânica de 100% da carga de ruptura dos cabos CA e 80%, em 
média, da carga de ruptura dos cabos CAA; 

 Podem ser utilizadas diretamente sobre isoladores do tipo castanha ou 
roldana. 

Para sua fixação em isoladores de disco recomenda-se a utilização de acessórios 
complementares para uma comodação melhor entre o olhal do isolador e a Alça 
Preformada de Distribuição. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.2. ARANDELA A PROVA DE GASES VAPORES E PÓ, EM 
ALUMÍNIO FUNDIDO, PARA LÂMPADA MISTA ATÉ 250W 

 
É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 

gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  
A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.3. ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO 
 
As armações secundárias são próprias para fixação de condutores de baixa tensão 

através de isoladores roldana, conforme previsto nas normas de Montagem de Redes de 
Distribuição.  

A armação secundária deve ter superfície contínua e uniforme, evitando-se 
saliências pontiagudas, arestas cortantes, cantos vivos ou qualquer outra imperfeição. 

 Quanto ao aspecto visual as partes zincadas devem estar isenta de áreas não 
revestidas e irregularidades tais como inclusões de fluxo, borras ou outros defeitos 
incompatíveis com o emprego previsto para a armação. 
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Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado 
 

1.1.4.15.4. CABO DE COMANDO ISOLAÇÃO EPR 750V, 2 x 1,5mm2 

 
O cabo de comando é indicado para circuitos de comando, sinalização de 

equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de maquinas, botoeiras, 
alimentação, sistemas microprocessados, em automação de subestações, usinas 
geradoras, áreas industriais, químicas e controle de sistemas elétricos em geral. 
Recomendado para instalações fixas ou móveis (serviços leves). 

O cabo de comando pode ser fabricado, com ou sem blindagem, quando com 
blindagem pode ser fabricado em fita eletrostática aluminizada, malha de cobre estanhado 
ou nu, fita de cobre, fita de aço, malha de aço. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

 
1.1.4.15.5. CABO MEIO DURO DE COBRE UNIPOLAR, COM ISOLAÇÃO 

EM PVC 0,6/1KV 10MM² 

 
O Cabo Meio Duro é utilizado em linha aéreas para transmissão e distribuição de 

energia. É ideal para malhas de aterramento. É fabricado em cobre e altamente resistente. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.6. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,3 X 0,3 
X 0,3M 

1.1.4.15.7. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM 
CONCRETO E FUNDO EM BRITA, NAS DIMENSÕES DE 0,5 X 0,5 
X 0,5M 

 
Trata-se de um dispositivo de forma de caixas construídos em alvenaria de tijolos 

maciços com tampa e laje de fundo em concreto, executados ao longo da rede de 
drenagem ou de esgotos sanitários, em pontos de interseção de condutores em áreas 
urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutenção da rede e possibilitar mudanças de 
diâmetro, de direção de nível da tubulação. 

Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede 
coletora e com a profundidade do coletor no local da interseção. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 
 

1.1.4.15.8. CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFÁSICO 
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Este corresponde a uma caixa que visa resguardar os componentes que estão no 
seu interior. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.9. CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO  

 
A caixa para medidor de energia é um produto importante para garantir o 

funcionamento correto da rede elétrica. Ela fica na parte exterior da construção próximo à 
rua e no seu interior são guardados os medidores da concessionária de eletricidade, os 
disjuntores, e as conexões entre rede doméstica e os cabos que vêm do poste público. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.10. CCM PARA COMANDO E PROTEÇÃO DE 1 MOTOR DE 10CV 
COM CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE, CONFORME 
FOLHA DE DADOS E DIAGRAMA UNIFILAR 

 
Um Centro de Controle de Motores, é um sistema de manobra e comando 

de motores elétricos de baixa tensão ou de média tensão. 
São constituídos de cubículos elétricos, armários metálicos auto-sustentados, que 

podem ser do tipo TTA, totalmente testados e assegurados (Totally Tested Assembly), ou 
PTTA (Partially Totally Tested Assembly), parcialmente testados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

 
1.1.4.15.11. CONDULETE DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL TIPO I  DN  

3/4" 
 
São caixas fabricadas em alumínio ou PVC desenvolvidas para aplicações em 

instalações elétricas aparentes de baixa tensão em edificações residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.12. CONECTOR PRESSÃO (AMPACT) 
 
Os conectores Ampact são formados por um componente "C" e uma "Cunha", 

ambos feitos em liga de alumínio. São usados para conectar condutores de alumínio ou 
liga de alumínio, sólidos ou multifilares, com ou sem alma de aço. 

Podem também efetuar conexões bimetálicas em condições ambientais não 
corrosivas. 

O conector Ampact pelo seu formato e construção não possui as deficiências dos 
conectores de parafuso, que precisam ser periodicamente reajustados, nem dos tipos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baixa_tens%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_tens%C3%A3o
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compressão que apresentam dificuldades em sua seleção, na sua aplicação, e que, uma 
vez instalados, não podem ser reaproveitados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.13. ELETRODUTO FLEXÍVEL, DN 1 ", FABRICADO COM FITA 

DE AÇO ZINCADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE EM PVC 
 
É uma tubulação flexível, também conhecida como conduíte, destinada ao 

direcionamento e proteção de fios elétricos.  
A vantagem sobre o uso de eletrodutos rígidos é a dispensa de uso de conexões 

adicionais para mudanças de direção e a adaptabilidade a diversas configurações. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.14. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 0,6/1KV 4MM² 
1.1.4.15.15. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 2,5MM² 
1.1.4.15.16. FIO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, COM ISOLAÇÃO EM 

PVC 750V 4MM² 

 
Um fio condutor é formado por um só fio, com uma secção constante metálica em 

que não existe diferença em relação a capacidade de condução de corrente em 
instalações residenciais. 

UNIPOLAR: é o condutor elétrico que tem uma só alma condutora com isolação e 
com ou sem cobertura. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.17. HASTE DE AÇO COBREADO 16 X 2400MM  

 
A haste de aço cobreado é um produto de aço Carbono revestido com cobre que 

serve para proporcionar maior segurança em sistemas elétricos. A função da haste alta 
camada é carregar a corrente para longe de um circuito elétrico e encaminhá-la com 
segurança para o solo. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.18. IGNITOR PARA LÂMPADA VSAP 150W - 220V 
 
Ignitores são equipamentos auxiliares que servem para dar partida às lâmpadas de 

descarga que não possuem acendimento próprio tais como: Lâmpadas a Vapor de Sódio e 
Multivapor Metálico. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

http://www.torcisao.com.br/aco-carbono.php
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1.1.4.15.19. INTERRUPTOR  2 SEÇÕES MONTADO EM TAMPA DE 

CONDULETE DN 3/4  
 
Os interruptores servem para comutar, ligar ou desligar, um circuito, não apenas 

lâmpadas, porém são mais empregados nesta condição. Existem também variações nas 
seções dos interruptores, o interruptor simples, para ligar uma lâmpada ou um conjunto de 
lâmpadas, possui apenas uma seção, e internamente dois parafusos para ligação dos 
cabos (fase e retorno). 

 Existem também os interruptores simples com duas seções, eles são empregados 
para ligar duas lâmpadas distintas e possuem dois parafusos em cada seção, para ligação 
dos fios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.20. LUMINÁRIA FECHADA (IP-65) PARA LÂMPADA VAPOR DE 

SÓDIO 150W 

 
A luminária fechada (luminária vedada, IP65) indicada para uso em ambientes que 

necessitam de luminárias com alto grau de proteção, em temperatura ambiente de -20 °C a 
+ 50°C, como frigoríficos, cozinhas industriais, câmaras frias tipo frost free e laboratórios, 
também indicada e frequentemente utilizada em estacionamentos de shoppings e 
supermercados. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.21. MINIDISJUNTOR MONOPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 10A 

- 5KA 
1.1.4.15.22. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 16A - 

10KA 
1.1.4.15.23. MINIDISJUNTOR TRIPOLAR - PADRÃO VDE - 500V - 40A - 

10KA 
 
A linha de Mini-Disjuntores são equipamentos de alta tecnologia que protegem fios 

e cabos elétricos contra curto-circuitos e sobrecargas de energia, proporcionando 
aplicações seguras e econômicas em instalações elétricas residenciais, comerciais e 
industriais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.4.15.24. PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12 X 150MM 

 
O parafuso tem por finalidade ser o elemento de fixação de duas ou mais 

superfícies, combinadas ou em junções diferentes, como a madeira, parede 
de alvenaria (neste caso com a utilização de bucha de fixação), chapas metálicas ou numa 
matriz de matéria pouco dura ou dura, podendo associar o uso de porcas ou através do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bucha_(fixa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porca
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efeito combinado de rotação e pressão (penetração por progressão retilínea) em um 
orifício destinado exclusivamente para recebê-lo, sulcado em sentido contrário ao espiral 
ou não. 

Sua cabeça também pode ser quadrada ou sextavada para ser utilizada por chave 
de boca ou chave inglesa. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.25. PARAFUSO MÁQUINA 12 X 50MM 
 
- Esses parafusos têm a cabeça quadrada ou hexagonal e são fixados com uma 

chave de boca com porcas quadradas ou hexagonais. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
 

1.1.4.15.26. PORCA Ø16MM GALVANIZADA 

 
Porcas são elementos de máquinas de fixação e estão sempre associadas a 

um fuso ou parafuso. 
Seus tipos variam de acordo com as roscas (que correspondem a do parafuso) e 

formato, sendo os mais comuns as porcas sextavadas, quadradas, recartilhadas (para 
apertos manuais) e borboleta (também conhecidas por "porcas de orelhas") para apertos 
manuais, auto travante e de pressão. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.27. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM PROTEÇÃO GERAL, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO 3F+N+T, 100A - 5KA, 
CAPACIDADE PARA ATÉ 12 DISJUNTORES MONOPOLARES, 
COM PORTA E TRINCO 

 
Nas instalações elétricas, o quadro de distribuição é o componente responsável 

por abrigar um ou mais dispositivos de proteção (e/ou de manobra) e a conexão de 
condutores elétricos interligados a estes elementos, com a finalidade de distribuir a energia 
aos diversos circuitos da edificação.  

É de grande importância que toda instalação elétrica seja dividida em vários 
circuitos, devendo cada um deles ser concebido de forma a poder ser seccionado sem 
risco de realimentação inadvertida. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

1.1.4.15.28. REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT 

 
É um equipamento utilizado para partida e estabilidade da lâmpada, limitando a 

corrente elétrica, ajudando no acendimento e proporcionando uma boa luminosidade. Seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_de_boca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chave_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parafuso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Borboleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o
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uso é obrigatório e indispensável na iluminação com lâmpadas fluorescentes, à vapor de 
sódio, mercúrio e metálico. 

 Dependendo do tipo de lâmpada, os reatores podem ser divididos em dois 
grandes grupos: reatores eletromagnéticos, formados basicamente por uma indutância e 
uma capacitância e os reatores eletrônicos, formados por componentes eletrônicos. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5. EQUIPAMENTOS ELETRO-MECANICOS 
1.1.5.1. CONJUNTOS MOTO-BOMBAS INCL. BASE EM ACO 

ESTRUTURAL, ACOPLAMENTO E CHUMBADORES 
1.1.5.1.1. CJ. MOTO-BOMBA VERTICAL, C/ BOMBA E MOTOR 

SUBMERSOS, MULTIESTAGIO P/ POCOS PROFUNDOS (AGUA) 
1.1.5.1.1.1. BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES 

PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, 
TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE 
DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 
M3/H A 201 M / 3,2 M3/H 

 
As bombas submersas são indicadas para poços artesianos e semi-artesianos, 

operando de forma permanente dentro da água limpa. Auxiliam no abastecimento de água 
para os segmentos doméstico, industrial e agropecuário. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 

 
1.1.5.2. MANOMETRO P/ INSTALAÇÕES DE CLORO 

1.1.5.2.1. MANOMETRO ESCALA 10 KGF/CM2, CAIXA E ANEL EM 
AÇO ESTAMPADO 1020, ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO, DN= 100MM, CONEXÃO DE 
1,2 

 
O manômetro é o indicador responsável por medir e exibir através de um 

mostrador com ponteiro, a exata de pressão no interior de um recipiente ou sistema 
fechado, como: um sistema de ar comprimido, sistema hidráulico, entre outros. Este 
aparelho é um indicador que não necessita de nenhum tipo de alimentação elétrica, ou 
seja, não é necessário ser conectado a nenhum sistema elétrico para funcionar. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN 50 

2.1. PEÇAS E CONEXOES DE PVC 
2.1.1. CONEXOES DE PVC PBA C/ JUNTA ELASTICA (JE) E 

ACESSORIOS 
2.1.1.1. CURVA 22° E CURVA DE 11° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
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2.1.1.1.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.1.2. C11° PVC PBA PB JE DN 50 
2.1.1.2. CURVA 45° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 

2.1.1.2.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 
PARA REDE AGUA (NBR 10351) 

2.1.1.3. CURVA 90° PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.3.1. CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, 

PARA REDE AGUA (NBR 10351) 
 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.1.4. TÊ PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.4.1. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA 

REDE AGUA (NBR 10351) 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.5. REDUÇÃO PVC PBA JE BBB 
2.1.1.6. LUVA PVC PBA JE 

2.1.1.6.1. LUVA PVC PBA JE DN 50 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
2.1.1.7. CRUZETA PVC PBA JE BBB 
2.1.1.8. CRUZETA VERTICAL 90° PVC PBA JE BBB 
2.1.1.9. JUNÇÃO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.10. CAP PVC PBA JE 

2.1.1.10.1. CAP PVC PBA JE DN 50 

 
O Cap em PVC, foi desenvolvido conforme norma ABNT NBR 5688, para 

fechamento da extremidade da tubulação, com muito mais estanqueidade.  
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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2.1.1.11. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE 
2.1.1.11.1. TUBO PVC PBA PONTA E BOLSA JE DN 50 

 
O Tubo PVC PBA é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança 

nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de 
instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 

 
2.1.1.12. ACESSORIOS DE PVC LP P/ POLIETILENO 

2.1.1.12.1. ADAPTADOR PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 X 1/2' 
 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.12.2. REGISTRO DE PASSEIO PVC LP P/ POLIETILENO DN 20 

 
O registro de passeio tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 
 

2.1.1.13. COLAR DE TOMADA C/ TRAVAS E JR PVC LP 
2.1.1.13.1. CT C/ TR. JR PVC LP DN 75 X 1/2' 

 
Sua função é a Derivação de rede, com ou sem carga, para instalação de ramal 

predial em redes de distribuição de água e rede de água em industrias. 
BENEFÍCIOS: 

- Evita rompimentos preservando o recurso natural; 
- Vida útil elevada; 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
2.1.1.14. TUBOS DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) 

2.1.1.14.1. T PVC JS DN 20 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

 
Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

 
2.1.2. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR) E ACESSORIOS 
2.1.2.1. LUVA PVC JR 

2.1.2.1.1. L PVC JR DN 1/2' 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3. CONEXOES DE PVC C/ JUNTA SOLDAVEL (JS) E ACESSORIOS 
2.1.3.1. CURVA 45o PVC JS 

2.1.3.1.1. C45o PVC JS DN 20 

 
 A curva PVC PBA possui a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

2.1.3.2. JOELHO 90o PVC JS 
2.1.3.2.1. JOELHO 90o PVC JS DN 20 

 
O Joelho Soldável de PVC é uma conexão indispensável na construção ou reforma 

de residências, comércios e indústrias, responsável pela mudança na direção da tubulação 
de água fria no ângulo de 90°. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

2.1.3.3. MATERIAIS NAO CODIFICADOS 
2.1.3.3.1. CONJUNTO PORCA TUBETE EM PP CURTO - LONGO 

(90mm) - 1/2"C/ INSERTO METÁLICO 

 
Utilizado na montagem de mangueiras em maçaricos e reguladores de pressão 

dos gases. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

2.1.4. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA 
2.1.4.1. HIDROMETRO UNIJATO MAGNETICO C/ RELOJOARIA SECA, S/ 

OPCAO DE SAIDA P/ TELEMETRIA, CLASSE B, 1,5 M3/H X 1/2" 
 
O Hidrômetro Unijato Magnético é projetado para atender de forma dinâmica as 

normas técnicas, regulamentos e demandas críticas de aplicação, preservando sua 
inviolabilidade. 
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 Funcionamento taquimétrico (velocidade) do tipo Unijato (jato 
único). 

 Transmissão magnética. n Classe metrológica B. 

 Relojoaria seca, giratória 360° com limitador de rotação. 

 Cúpula de alta resistência ao impacto e as intempéries. 

 Leitura direta através de cilindros ciclométricos. 

 Dispositivo indicador de menor velocidade, utilizado para 
calibração eletrônica e detecção de vazamentos. 

 
 

3. SISTEMA DE RESERVAÇÃO 
3.1. RESERVATÓRIO ELEVADO FORN.MAT.HIDR.BARRILETE PARA FUSTE 

C/H=9,00 M, INCLUSIVE RESERVATORIO DE FIBRA CAPACIDADE 10.000L 
3.1.1. TUBOS PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL 
3.1.1.1. ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 

MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 

 
Os tubos e conexões PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também 
recomendados para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.2. ABRACADEIRA TIPO U SIMPLES 2"" 
 
A Abraçadeira Tipo U Simples é indicada para a fixação de cabos elétricos, peças 

de veículos e bicicletas, além de oferecer muito mais resistência em suas aplicações. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.3. COTOVELO FoMa BSP DN 2' 0,734 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.4. L FoMa BSP DN 2' 0,407 kg 
 
As luvas são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água potável à 

temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis pela 
instalação e manutenção de redes de abastecimento. 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
3.1.1.5. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,571 kg 
3.1.1.6. UNIAO-ASSENTO PLANO-FoMa C/ ROSCA BSP DN 2"" 1,099 kg 

 
A união-assento é utilizado em sistemas de adução e distribuição de água potável. 

Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industriais e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

3.1.1.7. TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 P/ AGUA FRIA PREDIAL 2" 
 
O Tubo PVC é feito para transportar a água fria com qualidade e segurança nas 

obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações 
de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 

3.1.1.8. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 

 
O registro de gaveta tem como função promover a condução de água potável em 

trecho de tubulação compreendido entre o ponto de derivação da rede de distribuição de 
água e o hidrômetro. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

3.1.1.9. RESERVATORIO AGUA EM FIBRA VIDRO, TRONCO CONICO 
10.000L - SAIDA DN 3"" 

As Caixas d’água produzidas em fibra de vidro são adequadas para os mais 
diferentes tipos de projeto. Com capacidades que variam entre 310 até 25.000 litros, as 
opções atendem as mais diversas necessidades com segurança e durabilidade. 

 Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
3.1.1.10. FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 

BSP, DE 2" 
3.1.1.11. TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE 

AGUA (NBR 10351)c 
3.1.1.12. TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA 

D'AGUA, 2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO 
 
Os itens acima listados fazem parte do reservatório elevado, tendo assim, cada 

sua função para um bom funcionamento do mesmo. 
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Uma característica do reservatório apoiado e elevado é a retenção de uma reserva 
de equilíbrio. Há um maior fluxo na vazão de entrada, abastecendo o sistema hidráulico do 
reservatório apoiado e elevado durante as horas em que o consumo de água é inferior; 
assim, em picos, como horário de almoço e jantar, o volume acumulado compensa o déficit 
na vazão de entrada, mantendo um abastecimento constante. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 
 

4. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE) 
4.1. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EEAT) 

4.1.1. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL) 
4.1.1.1. TFL10 FoFo DN   80 X 3,15 63,600 kg 
4.1.1.2. TFL10 FoFo DN   80 X 3,00 49,700 kg 
4.1.2. TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP) 
4.1.2.1. TFP10 FoFo DN   80 X 1,00 17,900 kg 
4.1.2.2. TFP10 FoFo DN   80 X 0,80 17,900 kg 
4.1.2.3. TFP10 FoFo DN   80 X 0,15 10,950 kg 
4.1.2.4. TFP10 FoFo DN  100 X 2,00 38,900 kg 

 
Os Tubos de fofo são feitos para transportar a água fria com qualidade e 

segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos 
de instalações de água fria. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.3. CURVA 90o FoFo C/ FLANGES E PE PN 10 
4.1.3.1. CP90FF10 FoFo DN 100 17,000 kg 
4.1.3.2. CP90FF10 FoFo DN 80 14,100 kg 
4.1.3.3. C90 JGS FoFo DN 80 10,200 kg 

 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.4. EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 

10 
4.1.4.1. EPFAV10 FoFo DN 80 17,000 kg 
4.1.4.2. EPFAV10 FoFo DN 100 21,000 kg 

 
Este item é muito utilizado em instalações industriais, em tubulações de recalque, 

em captações e tomado d’água, em barriletes e outros equipamento relacionados à 
captação de água. 

 
Critério de medição 
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A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.5. CRIVO EM CHAPA DE ACO C/ FLANGES DE FoFo DUCTIL PN 10 
4.1.5.1. CRI10 ACO / FoFo DN   75 4,000 kg 

 
Os crivos são peças comumente instaladas  nas partes inferiores das tubulações  

verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna d’água, quando 
houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.6. JUNTA GIBAULT E TIRANTES 
4.1.6.1. JGI DN 80 7,000 kg 

 
A junta gibault são peças utilizadas em reparos nas redes, por encamisamento, e 

em uniões de trechos de tubulações com matérias de diferentes origens. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.7. ADAPTADOR PVC PBA A BOLSA DE FoFo DÚCTIL JUNTA 

ELASTICA 
4.1.7.1. AD PVC PBA X FoFo JE DN 75 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.1.8. TUBOS, PECAS E CONEXOES DE ACO CARBONO 
4.1.8.1. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 300mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.2. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 400mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.3. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1200mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.4. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 1800mm FERRO 

GALVANIZADO 
4.1.8.5. 01 BR TB C/C DIN-2440 NBR-5580 DE 3” X 3,75 X 2000mm FERRO 

GALVANIZADO 
 
Os tubos e conexões são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento, sendo também recomendados 
para instalação da rede central de abastecimento em condomínios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.6. CURVA M FoMa BSP DN 3' 3,215 kg 
 
As curvas 90° fofo possuem a função de conduzir água potável em temperaturas 

ambientes em sistemas enterrados de adução e distribuição de água potável. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

4.1.8.7. COTOVELO FoMa BSP DN 3' 1,643 kg 
 
O cotovelo é largamente utilizado em sistemas de adução e distribuição de água 

potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras residências, industrial e em 
instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.8. TE FoMa BSP DN 3' 2,075 kg 
4.1.8.9. TE RD FoMa BSP DN 3' X 2' 1,650 kg 

 
É um tipo de peça hidráulica que serve para fazer uma conexão com outros 

trechos de uma mesma rede. 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.10. L FoMa BSP DN 3' 1,060 kg 
4.1.8.11. L RD FoMa BSP DN 3' X 1 1/2'' 0,826 kg 
4.1.8.12. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 1' 0,258 kg 
4.1.8.13. L RD FoMa BSP DN 1 1/2' X 3/4' 0,256 kg 

 
As luvas de PVC PBA são aplicados em sistemas de adução e distribuição de 

água potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas 
responsáveis pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.8.14. B RD FoMa BSP DN 2 1/2' X 2' 0,485 kg 
4.1.8.15. NP DP FoMa BSP DN 3/4' 0,103 kg 
4.1.8.16. NP DP FoMa BSP DN 1' 0,175 kg 
4.1.8.17. NP DP FoMa BSP DN 1 1/2' 0,287 kg 
4.1.8.18. NP DP FoMa BSP DN 2' 0,494 kg 
4.1.8.19. NP DP FoMa BSP DN 3' 1,065 kg 

 
As peças B RD Foma e NP DP Foma são utilizados em sistemas de adução e 

distribuição de água potável. Devido sua versatilidade, pode ser utilizado em obras 
residências, industrial e em instalação e manutenção de reservatórios. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
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4.1.8.20. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 2 1/2' 1,336 kg 
4.1.8.21. FLANGE C/ SEXTAVADO FoMa BSP DN 3' 2,038 kg 

As flanges são matérias que se interpõe em uma arruela especial, que é 
comprimida pelo aperto dos parafusos com porcas, o que garante a sua estanqueidade. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
4.1.8.22. UNIAO C/ ASS. CON. BRONZE FoMa NPT CL. 300 DN 3' 4,534 kg 

 
A união com assento é uma peça fabricada em ferro maleável e possui padrão de 

rosca BSP, de acordo com a norma NBR 6943.  Seu uso é ideal para redes hidráulicas de 
combate a incêndio, ar comprimido e vapor. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.1.9. REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 
4.1.9.1. RCFC10 FoFo DN 75 26,000 kg 
4.1.10. REGISTROS DE GAVETA (PASSAGEM) CLASSE 125, CORPO EM 

BRONZE FUNDIDO ASTM B-584 C844, ROSCA FEMEA BSP ABNT PB-
14, HASTE NAO ASCENDENTE, ABNT NBR 8465. PRESSAO DE 
SERVICO: VAPOR 125 LB/POL2 

4.1.10.1. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 2"" 1,80 KG 
4.1.10.2. REGISTRO GAVETA-BRONZE-CLASSE 125 DN 3"" 

 
O registro de gaveta também conhecido como registro geral, é aquele que fica na 

parede e pode ser mexido para “fechar a água”, caso haja algum vazamento ou precise 
realizar algum conserto ou manutenção. O papel do registro é controlar o fluxo de água 
que vai da caixa d’água para toda casa/estabelecimento e é por conta disso essa peça fica 
instalada na tubulação vertical, que é responsável por levar a água para dentro do 
empreendimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.11. VENTOSA TRIPLICE FUNCAO FoFo PN 16 
4.1.11.1. VTF16 FoFo DN 50 52,000 kg 

 
As peças deste item são responsáveis por expelir o ara deslocado pela agua 

durante o enchimento, além de admitir ar durante o esvaziamento da linha e expelir 
continuamente o ara acumulado durante a operação da rede. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.12. VALVULAS DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE C/ 
ROSCAS 
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4.1.12.1. VALV. RETENCAO HORIZ.  BRONZE C/ ROSCAS CL. 125 DN 3' 
4,200 kg 

 
A válvula de retenção é u tipo de válvula que permite que os fluidos escoem em 

uma direção, porem, fecha-se automaticamente para evitar fluxo na direção oposta (contra 
fluxo). As válvulas de retenção são utilizadas em uma ampla variedade de locais. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.13. PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.13.1. PPF10 P/ DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.2. PPF10 P/ DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg 
4.1.13.3. PPF10 P/ DN 50 (16 X 80 mm) 0,175 kg 

 
Estes parafusos têm como principal função dar força a união de elementos, 

garantindo assim a tais elementos, sua perfeita trabalhabilidade. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.14. ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 
4.1.14.1. ABF10 P/ DN  100 0,040 kg 
4.1.14.2. ABF10 P/ DN   80 0,030 kg 
4.1.14.3. ABF10 P/ DN   50 0,020 kg 

 
Estes itens são responsáveis por proporcionar a vedação segura, pratica e 

econômica às tubulações que possuem fluidos em processo. 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.1.15. EQUIPAMENTOS NAO CODIFICADOS 
4.1.15.1. BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, 

DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO 
ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H 

 
A bomba centrifuga são uma subclasse de tubormáquinas de absorção. São 

utilizadas para o transporte de fluidos por meio da conversão de energia cinética de 
rotação para a energia hidrodinâmica do fluxo de fluído. A energia rotacional normalmente 
vem de um motor elétrico. Os usos mais comuns incluem a sucção de água, esgoto e 
petróleo.  

Critério de medição 
A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
 

4.2. MATERIAIS ELÉTRICOS 
4.2.1. ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS 
4.2.1.1. CAIXA PVC 4X2" 
4.2.1.2. CX. DE PASS. DE EMBUTIR EM PVC, QUADRADA, 4"X4" 
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As caixas acima têm como principal finalidade realizar a união de fios e cabos 

elétricos, ou de fazer o ligamento de fios interruptores ou tomadas. Essas caixas também 
organizam a distribuição de fios e cabos quando há necessidade de mudar o seu 
direcionamento. Por meio delas, pode-se realizar a instalação de uma fiação ou ate mesmo 
subdividir uma instalação em partes de segundo grau, o que facilita a manutenção e o 
reparo desses fios quando houver necessidade. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.1.3. LUVA PVC ROSCA 1" 
4.2.1.4. LUVA PVC ROSCA 1.1/2" 
4.2.1.5. LUVA PVC ROSCA 3/4" 

 
As luvas de PVC são aplicados em sistemas de adução e distribuição de água 

potável à temperatura ambiente, destinados à empresas públicas e privadas responsáveis 
pela instalação e manutenção de redes de abastecimento. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.2. CABO UNIPOLAR (COBRE) - ISOL.PVC - ENCH.PVC - 0,6/1KV 
(REF. PIRELLI SINTENAX ECONAX) 

4.2.2.1. 16 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.2. 16 MM² - BRANCO 
4.2.2.3. 16 MM² - PRETO 
4.2.2.4. 16 MM² - VERDE 
4.2.2.5. 16 MM² - VERMELHO 
4.2.2.6. 2.5 MM² - AMARELO 
4.2.2.7. 2.5 MM² - AZUL CLARO 
4.2.2.8. 2.5 MM² - VERMELHO 
4.2.2.9. 4 MM² - BRANCO 
4.2.2.10. 4 MM² - PRETO 
4.2.2.11. 4 MM² - VERDE 
4.2.2.12. 4 MM² - VERMELHO 

 
Estes cabos são constituídos por dois ou mais condutores isolados e dotado no 

mínimo de cobertura. 
 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.3. DISPOSITIVO ELÉTRICO – EMBUTIDO 
4.2.3.1. INTERRUPTOR MONOPOLAR 250V, 10ª 
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No caso deste tipo de interruptor entra fio fase e sai um retorno, isto é, quando 

acionado acenderá todas as lâmpadas que estiverem ligadas à este fio de retorno. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 

 
 

4.2.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
4.2.4.1. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 25 A 
4.2.4.2. DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 63 A 

 
Este tipo de disjuntor é indicado para circuitos de três fases, com 220 ou 380 v. 
 
Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 
 

4.2.4.3. DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 10 A 

 
Como o próprio nome já diz, este é um disjuntor indicado para circuitos com 

apenas uma fase, como os circuitos de iluminação e tomadas de sistema monofásico fase 
de 127 ou 220 v. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (PÇ) de serviço executado. 
 

4.2.5. ELETRODUTO PVC ROSCA 
4.2.5.1. ELETRODUTO RÍGIDO 1" 
4.2.5.2. ELETRODUTO RÍGIDO 1.1/2" 
4.2.5.3. ELETRODUTO RÍGIDO 3/4" 

 
Os eletrodutos rígidos são a escolha acertada para revestimento e condução de 

cabos elétricos. Altamente resistente, ele protege as fiações de cobre contra a umidade, 
corrosões e agentes externos que possam prejudicar a instalação elétrica. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por metro (m) de serviço executado. 
 
 

4.2.6. LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS 
4.2.6.1. LUMINÁRIA P/ ALTA PRESSÃO 150 W 
4.2.7. LÂMPADA DE ALTA PRESSÃO 
4.2.7.1. VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE 150 W 

 



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 
 

É uma luminária blindada em alumínio é indicada pra locais com frequência de 
gases e vapores, pois possui blindagem contra o vapor.  

A Luminária blindada deve ser colocada na parte superior da parede lateral. 
É importante o local de fixação da luminária, pois não deve ser colocada no teto, 

devido à condensação do vapor, e também não é indicado colocar na parede mais baixa 
do local. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 

 
4.2.8. MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO 
4.2.8.1. CX. DE INSPECAO SUSPENSA, P/ SPDA, EM FoFo, P/ 

ELETRODUTO d =1 1/2" 

As caixas de inspeção são elementos de um sistema coletor de esgoto sanitário 
que possuem a função de descontinuar as tubulações, facilitando operações de limpeza e 
desobstrução. Elas são aplicadas em determinados trechos do coletor, sendo sempre 
externas à edificação. 

Critério de medição 

A medição do serviço será por peça (pç) de serviço executado. 
 

4.2.9. QUADRO DISTRIB. EM AÇO – EMBUTIR 
4.2.9.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANNIZADO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN,100ª 

É um componente agregado ao sistema de fornecimento de energia elétrica que 
tem como a função dividir a alimentação elétrica em circuitos subsidiários. Em outas 
palavras, o quadro de distribuição é o responsável por coletar a energia na entrada de uma 
indústria ou residência e subdividir esta energia em subcircuitos. 

Critério de medição 
A medição do serviço será por peças (pç) de serviço executado. 

5. SISTEMA DE TRATAMENTO (COTAÇÃO PARA A ETA COMPLETA) 
5.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA - ETA, CONFORME PROJETOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA 
EMITIDOS PARA TAL FIM A SEREM INSTALADAS PARA ATENDER A 
POPULAÇÃO DAS LOCALIDADES DE SÃO JORGE/ SÃO MIGUEL DE GUAMÁ 
– PA 

 
Estação de tratamento de água ou também abreviado como ETA é um local em 

que realiza a purificação da água captada de alguma fonte para torná-la própria para o 
consumo e assim utilizá-la para abastecer uma determinada população. A captação da 
água bruta é feita em rios ou represas que possam suprir a demanda por água da 
população e das indústrias abastecidas levando em conta o ritmo de crescimento. Antes 
que vá para o sistema de distribuição de água através de adutoras, passa por um processo 
de tratamento com várias etapas. 

 
Critério de medição 

A medição do serviço será por unidade (un) de serviço executado. 
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GENERALIDADES 

 

As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as 

condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO 

DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, bem como fixar as obrigações e direitos não 

tratados no Edital, instruções do contrato: CT 250618.001/2018 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com 

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

Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os 

Projeto Básico anexo. 

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

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

por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam 

às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando 

por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

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



 
 

Praça Licurgo Peixoto, nº 130 – Centro – São Miguel do Guamá – Pará – CEP. 68.660-000 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

 

Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

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

a obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

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

de validade vencido; 

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

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado 

deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

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

a serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

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

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

que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

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

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 
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Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 

mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez 

e segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 

construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, 

durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, 

assim em razão dos materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de 

garantia da construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

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

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

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

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

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

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e 

Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 
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 Diário de Obra 

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

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

pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da 

mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido 

limpo e desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, 

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

condições encontradas no local. 

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

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a 

ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

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

rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

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

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

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer 

serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que 

não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de 

acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

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

todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento 

dos serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

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

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

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

se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir 

aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, 

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

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

instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com 
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previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em 

relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e 

instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

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

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

fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços em é de 360 (trezentos e sessenta) 

dias corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 

execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; 

os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados 

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

da determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

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

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

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

aos serviços executados no período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

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

qualquer modificação. 
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Os itens descritos neste documento visam contemplar TODAS as 

especificações técnicas referentes à IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ – 

PA. 

0. AS BUILT E CADASTROS 

0.1 AS BUILT E CADASTROS 

1. CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1.1. MÃO DE OBRA INDIRETA – CANTEIRO DE OBRA 

1.1.1.1. ENGENHEIRO DE OBRA 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados diariamente 

por um Engenheiro Civil. A função deste profissional deverá constar da A.R.T. 

respectiva. 

O critério de medição será por hora contabilizada do engenheiro em obra. É 

exigido 1h diárias durante a execução do projeto. 

Critério de medição 

O critério de medição será por hora (H) de serviço trabalhada. 

1.1.1.2. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

O Assistente Administrativo é o profissional que presta assistência na área 

administrativa de uma empresa, auxiliando o administrador em suas atividades 

rotineiras e no controle de gestão financeira, administração, organização de 

arquivos, gerência de informações, revisão de documentos entre outras atividades. 

Um Assistente Administrativo controla os recebimentos e remessas de 

correspondências e documentos, coordenando as atividades administrativas, 

financeiras e de logística da unidade, organizando os arquivos e gerenciando 

informações. 
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Está sob a responsabilidade de um Assistente Administrativo receber e 

remessar correspondências e documentos, controlar as contas a pagar, controlar os 

recebimentos da empresa, emitir notas fiscais, preparar e encaminhar documentos, 

tirar cópias, coordenar trabalho de logística da empresa, enviar documentos para o 

departamento contábil e fiscal, atender telefonemas e esclarecer dúvidas sobre o 

financeiro, elaborar e apresentar relatório financeiro coordenando o departamento de 

compras e sempre manter organizados arquivos e cadastros da empresa. 

O Assistente Administrativo deve estar em constante atualização relacionada 

à área ter conhecimentos de informática, além de boa comunicação, 

responsabilidade, saber administrar bem o tempo, saber lidar com números, boa 

comunicação, boa memória, bom humor, paciência e confiabilidade. 

Critério de medição 

O critério de medição será por hora (H) de serviço trabalhada. 

1.1.1.3. MESTRE DE OBRA 

A CONTRATADA deverá dispor diariamente na obra um mestre de obras, 

profissional responsável por fiscalizar e supervisionar a construção de uma 

determinada obra, desde o seu início até a sua conclusão. Para fim desta obra, foi 

previamente definido que este profissional deverá permanecer integralmente no 

canteiro, a fim de controlar a execução e prestar esclarecimentos à Fiscalização da 

CONTRATANTE. 

 A obra não poderá ser executada se tal profissional não estiver presente no 

canteiro. O cumprimento da permanência do profissional no canteiro de obras será 

atestado pela Fiscalização da CONTRATANTE e comprovada por meio da folha de 

pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de medição, ficando a 

CONTRATADA passível das punições cabíveis e glosa de pagamentos caso não 

disponha integralmente do profissional na obra. 

Critério de medição 

O critério de medição será por hora (H) de serviço trabalhada. 
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1.1.1.4. ENCARREGADO DE PRODUÇÃO 

É o profissional responsável por acompanhar o desempenho dos operadores 

e orientá-los quando necessário para que os mesmos mantenham o ritmo, qualidade 

e produtividade de trabalho. O mesmo é responsável por analisar os relatórios 

diários de produção e identifica desvios dos padrões de processo. 

Critério de medição 

O critério de medição será por hora (H) de serviço trabalhada. 

1.1.1.5. PORTEIRO / VIGILANTE 

Porteiro, ou  encarregado de portaria, é a designação da profissão onde o 

trabalhador deve ficar na entrada de um estabelecimento para proteger a entrada 

indevida de estranhos. 

Já no que diz respeito ao vigilante, este profissional é responsável por 

proteger patrimônios ou pessoas, que se encontra nos limites da obra, com a 

finalidade de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do 

patrimônio local. 

Critério de medição 

O critério de medição será por hora (H) de serviço trabalhada. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Profiss%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edif%C3%ADcio

