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ESPECIFICAÇÕES TECNICAS

1. CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ALENQUER - PARÁ 
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
1.1.1. ENGENHEIRO CIVIL 

Engenheiro Civil 
Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados diariamente por um 

Engenheiro Civil de obras Junior (mínimo de 12h por mês). Este item previsto com todos os 
encargos complementares. A função deste profissional deverá constar da A.R.T. respectiva e 
acompanhamentos regulares na obra. 

 
1.1.2. ENCARREGADO GERAL 

 

Encarregado Geral 
O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários necessários, um 

Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no canteiro de obras, durante o 
período de execução dos serviços e que deverá estar sempre presente para prestar quaisquer 
esclarecimentos necessários à Fiscalização. A obra não poderá ser executada se tal 
profissional não estiver presente no canteiro. Item previsto com todos os encargos 
complementares. 

Para fim desta obra, foi previamente definido que este profissional deverá 
permanecer no canteiro, tempo suficiente a fim de controlar a execução e prestar 
esclarecimentos à Fiscalização da CONTRATANTE. 

O mínimo previsto de horas são 6horas diárias de tal profissional. 
O cumprimento da permanência de cada 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. 

A medição será em mês de serviço executado. 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.2.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADA 
Deverá ser afixada placa identificadora de obra (modelo do CONCEDENTE), em 

local preferencial frontal à obra de maneira a não interromper o trânsito de operários e 
materiais, em local com boa visibilidade. 

A placa deverá conter os principais dados da obra (convênio, volume, custo, 
construtor, engenheiro responsável, etc.) e ser confeccionada em chapa galvanizada por 
dimensões de 2,50 m x 4,00 m a ser colocada a uma altura de 2,20 m do solo. 

A placa deverá seguir as proporções do modelo abaixo, assim como cores e 
indicações de logomarca. 

 
A medição será em m² de serviço executado. 
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1.2.2. EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 
Serão construídas instalações provisórias destinadas a funcionar como almoxarifado 

em canteiro de obras, em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras.  
Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução do almoxarifado 

do canteiro de obra em chapa de madeira compensada estão incluídos na composição 
principal e possuem código no SIPCI/SINAPI, inclusive as prateleiras em madeira. 

Foi elaborado projeto de almoxarifado referencial com 49,50 m2, em vão único, com 
prateleiras para disposição dos materiais e espaço separado para o profissional responsável.  

A Figura 1 apresenta o layout de referência do almoxarifado. Para aferição dos 
quantitativos, foram consideradas as seguintes técnicas construtivas e materiais:  

Fundação composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm); 
Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada 

(E=10mm); 
Pé direito de 2,5m; Esquadrias: porta de ferro tipo veneziana e janelas 

basculante em chapa de aço; Piso em lastro de concreto não estrutural;  
Forro de PVC em toda edificação; Cobertura com telha de fibrocimento 

ondulada (E=6mm); Instalações elétricas: previsão de pontos de elétrica, com instalação de 
lâmpadas, luminárias e interruptores. 

Mobiliário composto por prateleiras de madeira. 
Execução: 
 Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da 

obra: 
 

de bloco de concreto, e reaterro da vala;  
 interna e na calçada ao redor da edificação; 

  
 

até duas águas, e assentamento de telhas de fibrocimento; 
ão das instalações elétricas; 
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Figura 1- Layout de referência de almoxarifado em canteiro de obra, em chapa de 
madeira compensada, utilizado para fins de especificação, medindo 12m². Podendo ser 
reajustado conforme dimensões disponíveis previstas. 

Deverá atender às condições necessárias para o armazenamento dos materiais, 
constituídos por prateleiras ou não. Ao término da obra a área onde foi instalado o canteiro 
deverá ser devolvida recuperada conforme foi entregue. 
A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
1.3. ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E 

COMPLEMENTARES 

1.3.1. PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA/IMPLANTAÇÃO 
O projeto de arquitetura consiste na implantação, planta baixa completa de todos os 

pavimentos, corte longitudinal, corte transversal, todas elevações, planta cobertura, quadro 
de áreas, detalhes de pérgolas, detalhe de eventual dômus, detalhe de revestimentos e 
acabamentos e detalhe das ações de acessibilidade universal, tudo dentro das normas 
vigentes. O projeto de Implantação deverá conter a representação da cobertura da edificação 
e seguir demais representações segundo normas vigentes.

 

1.3.2. PROJETO EXECUTIVO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 
O Projeto de Fundações deverá ser desenvolvido com base em relatório do 

especialista, levantamento de sondagem e deverá seguir as diretrizes da ABNT NBR 
6122:1996 e normas pertinentes; I. Planta de locação e formas das fundações e suas 
respectivas cargas, com os detalhes construtivos; II. Plantas de formas e armação, em escala 
adequada, das vigas e dos blocos de fundação. Nas plantas também deverão constar: o 
volume total de concreto, o fck do concreto, tipo de aço e os quadros de ferros (total e resumo); 
III. Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos; IV. Relatório técnico, onde serão 
apresentadas as seguintes informações: Justificativa do tipo de fundação adotada e do seu 
método construtivo, que levará em conta as cargas atuantes no terreno, características do 
solo e a eliminação de riscos de danos em edificações vizinhas; Justificativas técnicas dos 
dimensionamentos, tensões e cargas admissíveis, cálculo estimativo dos recalques totais, 
diferenciais e distorções angulares e comparação com os valores admissíveis, considerações 
sobre o comportamento das fundações ao longo do tempo; Especificações técnicas de 
materiais, serviços e equipamentos necessidade de contenções, arrimos e outros. 

Elaboração de relatórios técnicos, onde deverão ser apresentadas informações 
como: ações consideradas no cálculo estrutural, os critérios de dimensionamento de cada 
peça estrutural, consumo de concreto, aço e formas por pavimento e sequência executiva 
obrigatória se for requerida pelo esquema. Informar também no relatório: tipo de cimento 
utilizado, traço do concreto caso ele seja preparado na obra, aditivos empregados no 
concreto, tempo de cura, abatimento, dimensão máxima do agregado e período de desforma; 
Desenhos de formas contendo: Planta, em escala apropriada, de todos os pavimentos, 
rampas e escadas; Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura; 
Detalhes de juntas de dilatação, impermeabilizações, nichos; Indicação, por parcelas, do 
carregamento permanente considerado em cada laje, com exceção do peso próprio; Indicação 
da resistência característica do concreto fck; Indicação do esquema executivo obrigatório 
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quando assim o sugerir o esquema estrutural; Indicação das contra-flechas; Planta de locação 
e cargas para execução do projeto de fundação; Planta com detalhe da forma das caixas 

-se 
apresentar o plano de protenção. 

Desenhos de armações contendo: Detalhamento, em escala apropriada, de todas as 
peças do esquema estrutural; Especificação do tipo de aço; Tabela e resumo de armação por 
folha de desenho; Detalhes de armaduras especiais; Quantitativos de materiais, serviços e 
equipamentos. Do projeto de estruturas metálicas : Projeto relativo a possíveis elementos 
existentes no projeto de Arquitetura e especificados por ele como: estrutura de cobertura da 
edificação, escadas, etc.; Relatórios técnicos, onde deverão ser apresentadas informações 
como: todas ações e consideradas no cálculo de cada peça estrutural; o esquema de cálculo 
que originou o carregamento mais desfavorável de cada peça ou conjunto de peças 
estruturais; o esquema de cálculo dos esforços em cada peça ou conjunto de peças 
estruturais; Os critérios de dimensionamento de cada peça estrutural e nos casos específicos, 
a justificativa da necessidade de obediência à determinada sequência de montagem; Planta 
de todas as estruturas do sistema, incluindo as dimensões principais, locações, níveis e contra 
flechas; Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura; Indicação do 
esquema executivo obrigatório se for requerido pelo esquema estrutural; Quantitativos de 
materiais, serviços e equipamentos; Tanto o projeto de fundações como de estrutura, deverá 
conter a justificativa de aplicação de seus elementos com base no relatório do especialista e 
análise de viabilidade de sua aplicação. 

Assim como relatório de estudo com base na sondagem e estudo do solo que se faça 
necessário, o levantamento básico de sondagem será fornecido pela contratante; caso jugue-
se necessário demais pontos de sondagem assim como estudo especifico do solo, será de 
responsabilidade da Contratada. 

 
1.3.3. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO 

Plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:100, e das áreas 
externas em escala adequada, indicando: Localização dos pontos de consumo (comuns e 
estabilizados) com respectiva carga, seus comandos e indicações dos circuitos pelos quais 
são alimentados; Localização e detalhes dos quadros de distribuição (comuns e estabilizados) 
e dos quadros gerais de entrada, com suas respectivas cargas; Traçado dos condutores, 
localização de caixas e suas dimensões dos sistemas comuns e estabilizados; Traçado, 
dimensionamento e previsão de cargas dos circuitos de distribuição, dos circuitos terminais e 
dispositivos de manobra e proteção dos sistemas comuns e estabilizados; Tipos de aparelhos 
de iluminação e outros equipamentos, com todas suas características como carga. 
Alimentação de instalações especiais; Detalhes de todos os furos necessários nos elementos 
de estrutura, para passagem e suporte da instalação; Quantitativos de materiais, serviços e 
equipamentos; Memorial descritivo, contendo especificações técnicas de materiais, serviços 
e equipamentos. Utilização de soluções de custo de manutenção e operação compatíveis com 
o custo de instalação do sistema; 

Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos; Memorial descritivo, contendo 
especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos. Não será permitido nenhum 
tipo de tubulação aparente. 
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1.3.4. PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
O Projeto Hidrossanitário deverá ter dimensionamento e distribuição de Rede de 

Tubulação de água fria, esgoto sanitário, e galeria de águas pluviais. O projeto deve seguir as 
diretrizes da ABNT NBR 5626:1998; Deverá conter: relatórios técnicos, conforme práticas de 
projeto; Planta de situação indicando a localização de todas as tubulações externas e as redes 
existentes das concessionárias e demais equipamentos como cavalete para hidrômetro e 
outros; Planta de cada nível da edificação, preferencialmente em escala 1:100, com cortes e 
detalhes e contendo indicação das tubulações quanto a comprimentos, material, diâmetro e 
elevação, quer horizontais ou verticais, localização precisa dos aparelhos sanitários e pontos 
de consumo, reservatórios, poço, bombas, equipamentos e outros; Plantas dos conjuntos de 
sanitários ou ambientes com consumo de agua, com o detalhamento das instalações; 
Desenho da instalação de água fria em representação isométrica, referente aos grupos de 
sanitários e a rede geral, com indicação de diâmetro e comprimento dos tubos, vazões, 
pressões nos pontos principais ou críticos, cotas, conexões, registros, válvulas e outros 
elementos; Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura, para 
passagem e suporte da instalação; Quantitativos de materiais, serviços e equipamentos; 
Memorial descritivo, contendo especificações técnicas de materiais, serviços e equipamentos.  

 
2. ARQUIBANCADA 1 
2.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 
2.3.3. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
Deverá a locação da obra ser feita rigorosamente conforme o projetos e 

levantamentos topográficos. Todos os níveis deverão ser determinados antes que se iniciem 
os trabalhos e no transcorrer dos mesmos, sempre que necessário e/ou solicitado pela 
fiscalização. 

A locação da obra será a marcação no solo, dos elementos constitutivos da 
edificação que estão nos desenhos em escala reduzida, através de gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas a cada 1,50 m.

Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente 
niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente 
do prédio a construir. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de 
coordenadas serão marcadas com fios estirados os alinhamentos. Marcarão os cantos ou os 
eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcação 
dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 

Na   eventualidade   de   qualquer   divergência   ou   necessidade   de adaptação 
dos níveis da praça aos níveis do entorno, deverão ser consultados a fiscalização e o autor 
do projeto. 

Somente após a determinação de todos os níveis e conferência da fiscalização, 
deverá ser iniciada a execução. A locação prevista será convencional com tábuas corridas 
pontaletadas reaproveitadas.

O nivelamento da área será executado por aparelho e de maneira a garantir uma leve 
inclinação para as laterais da praça afim de garantir o escoamento das águas das chuvas. 

Durante o desenvolvimento da obra, se julgar necessário, a fiscalização poderá 
solicitar a confirmação dos níveis. 
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A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 
 
 

2.4. ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
2.4.3. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017.
  Considera equipamento e mão de obra para execução manual do serviço. Os 
coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da 
vala e esgotamento. Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo 
de até 20%.  

 Volume medido no corte (m3).
 Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão 

empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação 
oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:  

- escoamento ou ruptura do terreno das fundações,  

- descompressão do terreno da fundação, 

- descompressão do terreno pela água.  

 Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como 
segue: 

- material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação que se apresenta, compreende 
a terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos 
rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm;  

- material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica 
inferior à do granito;  

- material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual 
ou superior à do granito.  

 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 

 NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
 

2.4.4. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016. 

 Volume medido pela camada acabada (m3).  
 Os serviços complementares que se fizerem necessárias para compensar 

irregularidades da superfície do terreno, junto à obra, também se encontram neste 
grupo de serviços. 

 Os aterros poderão ser compactados ou não, a depender das características do 
serviço, e do fim a que se destinam.  

 As operações de execução de aterros compreendem a descarga, espalhamento, 
homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando 
prevista em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo de outras 
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escavações, de empréstimos de jazidas ou da própria escavação. Sua execução 
obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela Fiscalização e 
constantes das notas de serviço apresentadas no projeto executivo. A operação será 
precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da 
escavação. Deverá ser feita a determinação da umidade do solo, para definir a 
necessidade de aeração ou umedecimento. Quando necessária, deverá ser procedida, 
também, a escarificação e ou umedecimento da camada existente, visando-se sua boa 
aderência à camada de aterro.  

 O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura 
da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e 
compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) 
não deverá ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura não deverá 
ultrapassar 0,20 m.  

 A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de 
torrões secos, remoção de material conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha 
alterada e de matéria orgânica. Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as 
camadas do solo deverão sofrer compactação de maneira conveniente até se obter, 
na umidade ótima, a massa específica aparente seca correspondente ao Grau de 
Compactação de projeto - 95% ou 100% da massa específica aparente máxima seca 
(Ensaio de Proctor Normal) - mais ou menos 3% de tolerância.  

 Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 
escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente 
compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida. Em regiões 
onde houver ocorrência predominante de materiais rochosos será admitida a execução 
de aterros com o emprego destes, desde que previsto em projeto.  

 Deverá ser obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. O diâmetro 
máximo das pedras será limitado pela espessura da camada. O tamanho admitido 
para a maior dimensão da pedra será de 2/3 da espessura da camada. Em regiões 
onde houver ocorrência predominante de areia será admitida a execução de aterros 
com o emprego da mesma, desde que previsto em projeto.  

 Junto a estruturas em concreto, os aterros ou reaterros só poderão ser iniciados depois 
de decorrido o prazo previsto para o desenvolvimento de sua resistência de projeto, 
devendo ser executados após ou em paralelo com a remoção dos escoramentos. 
Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas com 
0,20 a 0,40 m de espessura.  

 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 

 NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção NBR5681-
Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações  
Mão de obra para lançamento do material, espalhamento em camadas com 
apiloamento manual.  

 Aterro consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando -se 
material de empréstimo, para elevação de greide ou de cotas de terraplenos. 
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 Compactação consiste na redução do índice de vazios, manual ou mecanicamente, 
do material de aterro, com energia suficiente para atingir graus de eficiência previstos 
em projeto.  

 Equipamentos para Aterros  
 Na execução dos serviços deverá ser prevista a utilização de equipamentos 

apropriados, de acordo com as condições locais e as produtividades exigidas para o 
cumprimento dos prazos.  

 Em aterros de valas, cavas, fundações ou escavações de pequenos volumes, serão 
usadas soquetes manuais, compactadores pneumáticos, placas vibratórias ou rolos 
compactadores de pequeno porte, com dimensões apropriadas. 

 
2.5. INFRAESTRUTURA 
2.5.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017. 
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa 

de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75.  

Utilizar o volume de concreto magro para execução de lastro, dado pela área de 
projeção da peça multiplicada pela espessura definida na composição. 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço. 

O cálculo dos coeficientes foi realizado considerando uma espessura de 
aproximadamente 3 cm para o lastro.  

Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a 
frente de trabalho.  

 Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.  
 Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização 

ou previsto em projeto.  
Nivelar a superfície final. 

 Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.  

 Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações especiais de 
carga e geometria que possam introduzir deformações iniciais à geometria destes 
elementos estruturais. 

 
2.5.4. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 

 Locar as estacas com piquetes; 
 Centrar o trado a partir do piquete e iniciar a perfuração com equipamento compatível 

com as características acima especificadas;
Perfurar até a profundidade prevista no projeto, confirmada pelos instrumentos de 

monitoramento da perfuratriz;
 Lançar o concreto direto do caminhão betoneira, com auxílio de um funil até um 

diâmetro acima da cota de arrasamento; 



     
      ESTADO DO PARÁ 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
      PODER EXECUTIVO 

     CNPJ Nº 04.838.793/0001-73 

Praça Eloy Simões N.º 751  Centro - Alenquer-Pará  
CEP. 68200-000 3526-1496, 3526-1119 e 3526-1122 

 Com a armação pronta (cortada), posicionar no furo manualmente. 
 

2.5.5. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das formas em madeira 
serrada, espessura 25mm; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das 
posições dos cortes.  

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a marcação das 
faces para auxílio na montagem das fôrmas. O formato, a função, a aparência e a durabilidade 
de uma estrutura de concreto não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com 
as formas, o escoramento ou sua remoção.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, 
devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. As formas devem ter solidez 
garantida. 

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. Quando 
agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser aplicados 
exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não prejudicar a 
superfície do concreto. 

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

A medição será em m² de serviço executado. 

 

2.5.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

 Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 
canteiro.  

 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. Critérios para 

quantificação dos serviços  

 Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, 
utilizadas na montagem da armadura de pilares e vigas em edifícios de múltiplos 
pavimentos 

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto 
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.  

 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e prédobradas, resultando 
em perda nula de aço.
Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

 Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 
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2.5.7. CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 

Lançamento (NBR-6118 e NB-1) 

 Deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO com antecedência de um dia, a hora de 
início da concretagem e o tempo previsto para execução. Não será permitido o 
lançamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregação. 

 O intervalo de tempo máximo entre o término do emassamento do concreto e o seu 
lançamento não deverá exceder a 01 (uma) hora, salvo com o uso de concreto 
remisturado. 

 Onde houver presença de água deverão ser adotadas providências para que o 
concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não 
possa ser levado pela água de infiltração. 

 Não será permitido o arrastamento do concreto a distâncias muito grandes, durante o 
espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesão aos locais de passagem 
pelo deslocamento da mistura com a enxada. 
O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos 
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na 
massa de concreto. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do 
concreto após o início da pega. 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado 
contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência. O 
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos 
das fôrmas. 

 Deve ser evitada a manipulação excessiva do concreto, como processos de vibração 
muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a segregação do 
material e a migração do material fino e da água para a superfície (exsudação), 
prejudicando a qualidade da superfície final com o consequente aparecimento de 
efeitos indesejáveis. 

2.6. SUPERESTRUTURA 
2.6.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

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

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das formas em madeira 
serrada, espessura 25mm; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das 
posições dos cortes.  

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a marcação das 
faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto não 
devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua 
remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, 
devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida. 
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As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 
Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser 

aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não 
prejudicar a superfície do concreto. 

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

A medição será em m² de serviço executado. 
 

2.6.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICDA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira 
serrada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes.  

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a marcação das 
faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto não 
devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua 
remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, 
devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.
As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 
Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser 

aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não 
prejudicar a superfície do concreto. 

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

A medição será em m² de serviço executado. 
2.6.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

2.6.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 

2.6.7. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Para a infraestrutura do monumento será utilizado aço CA-50 de 10.0 mm e 12.5 mm 
e aço CA-60 de 5.0, mm conforme pedido em projeto estrutural que deve ser seguido 
rigidamente as informações de posicionamento, espaçamento e tamanhos da armação. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

Utilizar espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado, com 
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 
mínimo indicado em projeto. 
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Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

A medição será em kg de serviço executado. 
 

2.6.8. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015. 

2.6.9. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

2.6.10. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Serão utilizadas peças de aço CA-50 com 10.0 mm e 16.0 mm de diâmetro, e aço 
CA-60 com 5.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame 
recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e Espaçador de plástico industrializado circular para 
concreto armado. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

 
2.6.11. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM  MONTAGEM. AF 12/2015. 

Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas. Para 
esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 
dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas 
podem variar.

 Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 
perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).  

 Executar a montagem das ferragens. 
 Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.  
 Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se 
apresentar. 

 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 

 NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 
 NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
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2.6.12. CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_05/2021. 

O traço deve ser de 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/areia média/seixo rolado), 
a mudança desse traço deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência de 30 Mpa. 

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às normas Técnicas da 
ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de 
qualquer parte da estrutura. 

Para concretos com preparo mecânico em canteiro deverá ser com betoneira 
convencional de funcionamento automático ou semi-automático que garanta a medição e a 
exata proporção dos ingredientes. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, 
através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados 
especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover 
adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0m. 
Cuidados complementares: 

Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento não 
devem ser utilizados; 

O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a 
eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes 
espessuras; 

A cura deverá continuar durante 7 dias após o lançamento; 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e 
protegido contra agentes prejudiciais. 

A medição será em m³ de serviço executado. 
 

2.6.13. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021. 

O traço deve ser de 1:2,3:2,7. (em massa seca de cimento/areai média/brita1), a 
mudança desse traço deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência de 25 Mpa. 

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às normas Técnicas da 
ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de 
qualquer parte da estrutura. 

Para concretos com preparo mecânico em canteiro deverá ser com betoneira 
convencional de funcionamento automático ou semi-automático que garanta a medição e a 
exata proporção dos ingredientes. 

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 
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especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover 
adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0m. 
Cuidados complementares: 
Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento não devem ser 

utilizados; 
O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação de 

vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 
A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes espessuras; 
A cura deverá continuar durante 7 dias após o lançamento; 
Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e 

protegido contra agentes prejudiciais. 
A medição será em m³ de serviço executado. 

 
2.6.14. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015. 

Lançamento (NBR-6118 e NB-1) 

 Deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO com antecedência de um dia, a hora de 
início da concretagem e o tempo previsto para execução. Não será permitido o 
lançamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregação. 

 O intervalo de tempo máximo entre o término do emassamento do concreto e o seu 
lançamento não deverá exceder a 01 (uma) hora, salvo com o uso de concreto 
remisturado. 

 Onde houver presença de água deverão ser adotadas providências para que o 
concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não 
possa ser levado pela água de infiltração. 

 Não será permitido o arrastamento do concreto a distâncias muito grandes, durante o 
espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesão aos locais de passagem 
pelo deslocamento da mistura com a enxada. 

 O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos 
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na 
massa de concreto. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do 
concreto após o início da pega. 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado 
contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência. O 
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos 
das fôrmas. 

 Deve ser evitada a manipulação excessiva do concreto, como processos de vibração 
muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a segregação do 
material e a migração do material fino e da água para a superfície (exsudação), 
prejudicando a qualidade da superfície final com o consequente aparecimento de 
efeitos indesejáveis. 

 
2.7. PAREDES E PAINÉIS 
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2.7.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. 

 As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 
horizontal 9x19x29cm, (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento 
e areia media não peneirada), 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. 

A medição será em m² de serviço executado.
 

2.7.4. DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021 

 Marcar na parede a posição da abertura; 
Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira;

 Posicionar (sem fixar) a placa na parede; 
Marcar no piso a abertura;

 Cortar o piso com serra circular e retirar resíduos com talhadeira;
Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisória;

 Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; 
 Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; 
 Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa; 
 Aplicar argamassa na abertura do piso e fixar a testeira; 
 Retirar o excesso de argamassa e adesivo.

 
2.8. IMPERMEABILIZAÇÃO
2.8.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de óleos, graxas e partículas soltas de 
qualquer natureza. 



     
      ESTADO DO PARÁ 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
      PODER EXECUTIVO 

     CNPJ Nº 04.838.793/0001-73 

Praça Eloy Simões N.º 751  Centro - Alenquer-Pará  
CEP. 68200-000 3526-1496, 3526-1119 e 3526-1122 

Executar a regularização da superfície com argamassa desempenada de cimento e areia, no 
traço 1:3 com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos. Arredondar cantos vivos e 
arestas. 
Aplicar papel kraft betuminado em sentido transversal nas áreas, iniciando sempre pelo 
arremates, cantos e encontros, iniciando pela região mais baixa (ralos), fazendo as emendas 
no sentido do caimento. 
Aplicar uma demão de selante a base asfáltica para vedação sobre a superfície regularizada 
e seca. Aguardar a secagem.

 
2.9. REVESTIMENTO 
2.9.3. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 

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.

A medição será em M² de serviço executado.

2.9.4. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014. 

 
 Taliscar a base e executar as mestras;  
 Lançar a massa com colher de pedreiro; 
 Comprimir a camada com o dorso da colher de pedreiro; 
 Sarrafear a camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-

se o excesso; 
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 Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de madeira (para as 
composições de emboço); 

 Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de madeira e 
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares (para as 
composições de massa única). 

 
2.9.5. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma 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 
 

2.10. ESQUADRIAS 
2.10.3. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; 
 Pregar a travessa nos dois montantes; 

Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois 
pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o 
esquadro da estrutura;
Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com 
previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; 

 Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar 
pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um 

 
 Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando 

uma camada de proteção; 

 Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; 
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 Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do 
marco com a face da parede; 

 Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; 
-seca), sendo bem 

apiloada entre o marco e o contorno do vão;  
 No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher 

os  
2.10.4. FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação de fechaduras; 

 Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de 
fechaduras; 

 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, instalada em portas de 
madeira e com padrão de acabamento do tipo popular. 

 Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a 
altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta; 

 Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a altura 
(em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalação 
da maçaneta e do cilindro; 

 A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de 
furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo 
da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos 
locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o 
cilindro da fechadura;

 Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno 
da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / 
batente;

 Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos na 
folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da 
fechadura, respectivamente; 

 Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingüeta e 
do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado; 
Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

 Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar 
com parafusos; 

 Travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto. 

 
2.10.5. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
 Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação portas 

metálicas;
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 Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas 
metálicas;

 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, com guarnição, acabamento em alumínio 
anodizado natural; 

 Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão 
de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 

 Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços 
e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; 

 Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, 
prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

 Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão;  
 Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando 

broca de vídia com diâmetro de 10mm; 
 Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as 

buchas de nailón; 
 Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, 

repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; 
 Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre 

o vão e o marco. 
 

2.10.6. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019
 Posicionar a tarjeta na esquadria e no batente onde será instalado e aprumá-la; 

Fazer marcações nos locais onde devem ser fixados os parafusos;
 Executar furação e fixação simultânea dos parafusos nos locais demarcados 

Utilizar a quantidade de tarjeta livre/ ocupado para portas/janelas.
 

2.10.7. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior 
do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no 
topo e na base; 

 Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, 
marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; 

 Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; 
 Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material 

vedante;  
 Aparafusar a esquadria no contramarco;  
  Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu 

funcionamento. 
 Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de 

acabamento no perímetro da janela. 

 
2.11. RODAPÉ-SOLEIRA-PEITORIL
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2.11.3. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo 
AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

 Argamassa para rejunte. 
 Utilizar o perímetro do ambiente que receberá rodapé cerâmico. Todos os vãos devem 

ser descontados (portas, etc.).
 Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura. 
 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, 

seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme 
de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite a colocação das placa 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. 

 Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. 
 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.

2.11.4. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020 
 Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da 

soleira.
 Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da soleira. 

Soleira em granito, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento 
conforme situação: material que compõe a soleira.

 Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação. 
Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura;

 Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de 
assentamento; 

 Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre 
a peça de granito; 
Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente 
para garantir a fixação.
 

2.11.5. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

 Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, assentamento e controle do 
peitoril de mármore ou granito; 
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 Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o 
oficial em todas as tarefas; 

 Peitoril em mármore, largura de 15cm, comprimento de até 2,00 m, com pingadeira, 
corte reto;

 Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume de cimento e areia 
úmida: para aumentar a aderência ao substrato, preparo mecânico em betoneira de 
400 litros.

 Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril; 
 Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, 

poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da argamassa; 
 Molhar toda a superfície utilizando broxa; 
 Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar 

desempenadeira dentada; 
 Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo;
 Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 
 Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril; 
 Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores 

e granitos; 
 Conferir alinhamento e nível; 
 Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 

Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução 
da fachada. 
 

2.12. PISO 
2.12.3. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 
CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014 

Para execução dos serviços serão utilizados argamassa traço 1:4 (cimento e areia 
média) para contrapiso com preparo mecânico e cimento Portland CP II - 32 que será 
polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e água para ponte de aderência 
entre impermeabilização e contrapiso. 

Antes do início da execução dos serviços deve-se definir os níveis do contrapiso para 
então assentar taliscas sobre a camada impermeabilização. A espessura máxima deve ser de 
3 cm. 

Deve-se molhar a base e polvilhar o cimento. A aplicação da argamassa de 
contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de 
mestras e posterior atuação no resto do ambiente. Essa etapa exige cuidado para não 
danificar a camada de impermeabilização. 

O acabamento superficial deve ser sarrafeado, desempenado ou alisado. 

  A medição do serviço será em m² de serviço executado. 
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2.12.4. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 

2.12.5. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

O piso cimentado deverá ser executado com argamassa no traço de 1:3 (cimento e 
areia), com preparo mecânico em betoneira de 400l, em área especificada em projeto com 
espessura de 2 cm, acabamento liso. 

Para a execução do piso é importante que seja construído anteriormente um bom 
contrapiso. O contrapiso deve estar nivelado corretamente, livre de todo tipo de sujeira e deve 
ter superfície áspera. Em situações onde o contrapiso esteja muito liso é necessário a 
aplicação do chapisco para garantir a aspereza necessária à superfície. 

 
Posicionamento de taliscas: 

Para auxiliar a perfeita execução do piso é indicado a utilização de taliscas para 
garantir que a espessura do piso e a inclinação do piso estejam corretas. 
As taliscas podem ser posicionadas a cada 1,0 metro de distância e podem ser unidas por 
linhas ou mestras. A utilização das taliscas é um bom artifício para um piso bem nivelado. 

 
Instalação de juntas de dilatação: 

Para evitar o aparecimento de trincas é necessário a utilização de juntas de dilatação 
a cada 2,0 m² de piso. Estas juntas podem ser de plástico, madeira ou até mesmo compostas 
por piso cerâmico, fazendo pequenos quadros que servirão como decoração e como juntas 
para o piso. 

 
Preparar a argamassa do piso de cimento queimado: 

O próximo passo é preparar a argamassa. Não existe uma única receita para a 
preparação da argamassa, em cada região do Brasil ou cada pedreiro experiente possui um 
traço que considera o melhor para este tipo de piso. 
 

É comum adotar um traço de cimento e areia de 1:3. O importante na argamassa é 
sua consistência, que fica cremosa, bem próxima de uma nata. Por isso, a água deve ser 
adicionada com cuidado e a massa deve ser misturada constantemente. 

 
Aplicação da argamassa: 

O próximo passo de como fazer o piso de cimento queimado é aplicar a argamassa 
nos quadros divididos pelas juntas de dilatação. A espessura da argamassa é de 1,3 
centímetros, na maioria dos casos. Utilize taliscas e linhas para garantir um perfeito 
nivelamento. 

 

Queima do piso: 
Apesar do nome, este processo não envolve o fogo. A queima do cimento é feita com 

a aplicação de pó de cimento sobre a argamassa ainda em estado fresco e o desempeno da 
superfície com desempenadeira metálica. 



     
      ESTADO DO PARÁ 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
      PODER EXECUTIVO 

     CNPJ Nº 04.838.793/0001-73 

Praça Eloy Simões N.º 751  Centro - Alenquer-Pará  
CEP. 68200-000 3526-1496, 3526-1119 e 3526-1122 

Caso você queira um piso colorido é possível fazer isso utilizando uma mistura de 
cimento com o famoso pó xadrez. Esta mistura de pó xadrez com cimento é de 1:10, na 
maioria dos casos, mas existem muitas práticas e cada construtor faz da maneira que mais 
agrada. Para uma boa queima a argamassa ainda deve estar úmida, mas com certa 
capacidade de suportar o movimento do profissional sobre o piso. 

 
Cura do cimento queimado: 

A cura do piso é muitas vezes desprezada, mas é um passo essencial para garantir 
qualidade final do piso. Uma boa cura pode evitar o aparecimento de pequenas fissuras. 

A cura deve ser realizada durante 3 a 4 dias com a aspersão de água sobre o piso. 
Não utilize água corrente, pois assim danificará a superfície. 

 
Acabamento final: 

O último passo é o acabamento final do piso. Após a cura o piso deve ser lavado com 
água e sabão de coco. 

Para impermeabilizar o piso utilize uma camada de resina acrílica. Para garantir o 
brilho você pode utilizar cera incolor sobre o piso todo. 

 
2.12.6. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO 

 Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a 
argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de 
espessura, formando sulcos na argamassa;

 Assentar as placas de piso podotátil, batenda-os com martelo de borracha; 
 Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento. 

 
2.13. PINTURA 
2.13.3. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
 Massa acrílica  massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, 

para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348 
 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 
 A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação;
Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com recomendações 
do fabricante;

 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 
desejado;  

 Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para 
posterior aplicação da pintura.
 

2.13.4. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
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Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações 
técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante, devendo ser 1ª linha, 
nas cores especificadas. Não sendo permitido o uso de corantes em bisnaga. 

Execução: 
Observar 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. 

Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como 
Premium, 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. s e/ou diluição 
de tinta no selador. 

 
2.13.5. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações 

técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante, devendo ser 1ª linha, 
nas cores especificadas. Não sendo permitido o uso de corantes em bisnaga. 

Execução: 
Observar 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. 

Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como 
Premium, 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. s e/ou diluição 
de tinta no selador. 
2.13.6. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
 Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; 
 Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor;
 Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; 

Diluir fundo preparador com água, 10% do volume;
 Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã; 

Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;
 Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após 

aplicação do fundo preparador); 
 Fazer retoques e cantos com trincha;
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 Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 
horas após aplicação da 1ª demão); 

 Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); 
 Remover fitas após secagem. 

 
2.13.7. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 
 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 
 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo 

 
2.14. GUARDA CORPO 
2.14.3. GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 

 Conferir medidas na obra; - Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; 
 Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos perfis e 

chapas, eliminando todas as rebarbas; 
 Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores 

mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a distância mínima de 
5cm da borda do concreto; 

 Soldar as peças horizontais do gradil e em seguida todas as verticais, conforme 
projeto; 

 Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, 
se necessário;

 Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos. 
 

3. ARQUIBANCADA 2
3.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 
3.3.3. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
Deverá a locação da obra ser feita rigorosamente conforme o projetos e 

levantamentos topográficos. Todos os níveis deverão ser determinados antes que se iniciem 
os trabalhos e no transcorrer dos mesmos, sempre que necessário e/ou solicitado pela 
fiscalização. 

A locação da obra será a marcação no solo, dos elementos constitutivos da 
edificação que estão nos desenhos em escala reduzida, através de gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas a cada 1,50 m.

Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente 
niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente 
do prédio a construir. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de 
coordenadas serão marcadas com fios estirados os alinhamentos. Marcarão os cantos ou os 
eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcação 
dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 
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Na   eventualidade   de   qualquer   divergência   ou   necessidade   de adaptação 
dos níveis da praça aos níveis do entorno, deverão ser consultados a fiscalização e o autor 
do projeto. 

Somente após a determinação de todos os níveis e conferência da fiscalização, 
deverá ser iniciada a execução. A locação prevista será convencional com tábuas corridas 
pontaletadas reaproveitadas.

O nivelamento da área será executado por aparelho e de maneira a garantir uma leve 
inclinação para as laterais da praça afim de garantir o escoamento das águas das chuvas. 

Durante o desenvolvimento da obra, se julgar necessário, a fiscalização poderá 
solicitar a confirmação dos níveis. 

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

3.4. ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
3.4.3. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017.
  Considera equipamento e mão de obra para execução manual do serviço. Os 
coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da 
vala e esgotamento. Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo 
de até 20%.  

 Volume medido no corte (m3).
 Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão 

empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação 
oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:  

- escoamento ou ruptura do terreno das fundações,  

- descompressão do terreno da fundação,  

- descompressão do terreno pela água.  

 Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como 
segue:  

- material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação que se apresenta, compreende 
a terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos 
rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm;  

- material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica 
inferior à do granito;  

- material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual 
ou superior à do granito.  

 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 
NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

 
3.4.4. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016. 
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 Volume medido pela camada acabada (m3).  
 Os serviços complementares que se fizerem necessárias para compensar 

irregularidades da superfície do terreno, junto à obra, também se encontram neste 
grupo de serviços.  

 Os aterros poderão ser compactados ou não, a depender das características do 
serviço, e do fim a que se destinam.  

 As operações de execução de aterros compreendem a descarga, espalhamento, 
homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando 
prevista em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo de outras 
escavações, de empréstimos de jazidas ou da própria escavação. Sua execução 
obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela Fiscalização e 
constantes das notas de serviço apresentadas no projeto executivo. A operação será 
precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da 
escavação. Deverá ser feita a determinação da umidade do solo, para definir a 
necessidade de aeração ou umedecimento. Quando necessária, deverá ser procedida, 
também, a escarificação e ou umedecimento da camada existente, visando-se sua boa 
aderência à camada de aterro.  

 O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura 
da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e 
compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) 
não deverá ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura não deverá 
ultrapassar 0,20 m. 

 A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de 
torrões secos, remoção de material conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha 
alterada e de matéria orgânica. Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as 
camadas do solo deverão sofrer compactação de maneira conveniente até se obter, 
na umidade ótima, a massa específica aparente seca correspondente ao Grau de 
Compactação de projeto - 95% ou 100% da massa específica aparente máxima seca 
(Ensaio de Proctor Normal) - mais ou menos 3% de tolerância. 

 Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 
escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente 
compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida. Em regiões 
onde houver ocorrência predominante de materiais rochosos será admitida a execução 
de aterros com o emprego destes, desde que previsto em projeto.  

 Deverá ser obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. O diâmetro 
máximo das pedras será limitado pela espessura da camada. O tamanho admitido 
para a maior dimensão da pedra será de 2/3 da espessura da camada. Em regiões 
onde houver ocorrência predominante de areia será admitida a execução de aterros 
com o emprego da mesma, desde que previsto em projeto.  

 Junto a estruturas em concreto, os aterros ou reaterros só poderão ser iniciados depois 
de decorrido o prazo previsto para o desenvolvimento de sua resistência de projeto, 
devendo ser executados após ou em paralelo com a remoção dos escoramentos. 
Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas com 
0,20 a 0,40 m de espessura.  
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 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 

 NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção NBR5681-
Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações  

 Mão de obra para lançamento do material, espalhamento em camadas com 
apiloamento manual.  

 Aterro consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando -se 
material de empréstimo, para elevação de greide ou de cotas de terraplenos. 

 Compactação consiste na redução do índice de vazios, manual ou mecanicamente, 
do material de aterro, com energia suficiente para atingir graus de eficiência previstos 
em projeto.  

 Equipamentos para Aterros  
 Na execução dos serviços deverá ser prevista a utilização de equipamentos 

apropriados, de acordo com as condições locais e as produtividades exigidas para o 
cumprimento dos prazos.  

 Em aterros de valas, cavas, fundações ou escavações de pequenos volumes, serão 
usadas soquetes manuais, compactadores pneumáticos, placas vibratórias ou rolos 
compactadores de pequeno porte, com dimensões apropriadas. 

 
 

3.5. INFRAESTRUTURA 
5.3.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017.
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa 

de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75.  
Utilizar o volume de concreto magro para execução de lastro, dado pela área de 
projeção da peça multiplicada pela espessura definida na composição.  

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço. 

 O cálculo dos coeficientes foi realizado considerando uma espessura de 
aproximadamente 3 cm para o lastro.  

 Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a 
frente de trabalho.  

 Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita. 
 Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização 

ou previsto em projeto.  
Nivelar a superfície final. 

 Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.  
 Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações especiais de carga 

e geometria que possam introduzir deformações iniciais à geometria destes elementos 
estruturais. 
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5.3.2. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 
25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 

 Locar as estacas com piquetes; 
 Centrar o trado a partir do piquete e iniciar a perfuração com equipamento compatível 

com as características acima especificadas;
 Perfurar até a profundidade prevista no projeto, confirmada pelos instrumentos de 

monitoramento da perfuratriz; 
 Lançar o concreto direto do caminhão betoneira, com auxílio de um funil até um 

diâmetro acima da cota de arrasamento; 
 Com a armação pronta (cortada), posicionar no furo manualmente. 

 
5.3.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira 
serrada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes.  

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a marcação das 
faces para auxílio na montagem das fôrmas.

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto não 
devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua 
remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, 
devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. As formas devem ter solidez 
garantida. 

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 
Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser 
aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não 
prejudicar a superfície do concreto. 

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

A medição será em m² de serviço executado. 
 

5.3.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

 Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 
canteiro.  

 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. Critérios para 

quantificação dos serviços  

 Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, 
utilizadas na montagem da armadura de pilares e vigas em edifícios de múltiplos 
pavimentos 
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 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto 
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.  

 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e prédobradas, resultando 
em perda nula de aço.

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

 Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

 
5.3.5. CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 

Lançamento (NBR-6118 e NB-1) 

 Deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO com antecedência de um dia, a hora de 
início da concretagem e o tempo previsto para execução. Não será permitido o 
lançamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregação.

 O intervalo de tempo máximo entre o término do emassamento do concreto e o seu 
lançamento não deverá exceder a 01 (uma) hora, salvo com o uso de concreto 
remisturado. 

 Onde houver presença de água deverão ser adotadas providências para que o 
concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não 
possa ser levado pela água de infiltração.

 Não será permitido o arrastamento do concreto a distâncias muito grandes, durante o 
espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesão aos locais de passagem 
pelo deslocamento da mistura com a enxada. 

 O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos 
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na 
massa de concreto. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do 
concreto após o início da pega. 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado 
contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência. O 
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos 
das fôrmas. 

 Deve ser evitada a manipulação excessiva do concreto, como processos de vibração 
muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a segregação do 
material e a migração do material fino e da água para a superfície (exsudação), 
prejudicando a qualidade da superfície final com o consequente aparecimento de 
efeitos indesejáveis. 

5.4. SUPERESTRUTURA 
5.4.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017. 
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A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das formas em madeira 
serrada, espessura 25mm; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das 
posições dos cortes.  

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a marcação das 
faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto não 
devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua 
remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, 
devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida. 
As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 
Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser 

aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não 
prejudicar a superfície do concreto. 

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

A medição será em m² de serviço executado. 
 

5.4.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICDA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira 
serrada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes.  

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a marcação das 
faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto não 
devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua 
remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, 
devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.
As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 
Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser 

aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não 
prejudicar a superfície do concreto. 

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

A medição será em m² de serviço executado. 
 
5.4.3. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
 

5.4.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
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5.4.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
Para a infraestrutura do monumento será utilizado aço CA-50 de 10.0 mm e 12.5 mm 

e aço CA-60 de 5.0, mm conforme pedido em projeto estrutural que deve ser seguido 
rigidamente as informações de posicionamento, espaçamento e tamanhos da armação. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

Utilizar espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado, com 
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 
mínimo indicado em projeto. 

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

A medição será em kg de serviço executado. 
 

5.4.6. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015. 

5.4.7. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

5.4.8. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Serão utilizadas peças de aço CA-50 com 10.0 mm e 16.0 mm de diâmetro, e aço 
CA-60 com 5.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame 
recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e Espaçador de plástico industrializado circular para 
concreto armado. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

 
5.4.9. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM  MONTAGEM. AF 12/2015. 

Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas. Para 
esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 
dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas 
podem variar. 

 Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 
perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).  

 Executar a montagem das ferragens. 
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 Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.  
 Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se 
apresentar. 

 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 

 NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 
 NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

 
5.4.10. CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 
L. AF_05/2021. 

O traço deve ser de 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/areia média/seixo rolado), 
a mudança desse traço deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência de 30 Mpa. 

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às normas Técnicas da 
ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de 
qualquer parte da estrutura.

Para concretos com preparo mecânico em canteiro deverá ser com betoneira 
convencional de funcionamento automático ou semi-automático que garanta a medição e a 
exata proporção dos ingredientes. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, 
através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados 
especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover 
adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0m.
Cuidados complementares: 

Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento não 
devem ser utilizados;

O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a 
eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes 
espessuras; 

A cura deverá continuar durante 7 dias após o lançamento; 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e 
protegido contra agentes prejudiciais. 

A medição será em m³ de serviço executado. 

5.4.11. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021. 

O traço deve ser de 1:2,3:2,7. (em massa seca de cimento/areai média/brita1), a 
mudança desse traço deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência de 25 Mpa. 
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A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às normas Técnicas da 
ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de 
qualquer parte da estrutura. 

Para concretos com preparo mecânico em canteiro deverá ser com betoneira 
convencional de funcionamento automático ou semi-automático que garanta a medição e a 
exata proporção dos ingredientes. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, 
através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados 
especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover 
adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0m. 
Cuidados complementares: 
Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento não devem ser 

utilizados; 
O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação de 

vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 
A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes espessuras; 
A cura deverá continuar durante 7 dias após o lançamento; 
Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e 

protegido contra agentes prejudiciais. 
A medição será em m³ de serviço executado. 

5.4.12. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015. 

Lançamento (NBR-6118 e NB-1) 

 Deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO com antecedência de um dia, a hora de 
início da concretagem e o tempo previsto para execução. Não será permitido o 
lançamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregação. 

 O intervalo de tempo máximo entre o término do emassamento do concreto e o seu 
lançamento não deverá exceder a 01 (uma) hora, salvo com o uso de concreto 
remisturado. 
Onde houver presença de água deverão ser adotadas providências para que o 
concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não 
possa ser levado pela água de infiltração. 

 Não será permitido o arrastamento do concreto a distâncias muito grandes, durante o 
espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesão aos locais de passagem 
pelo deslocamento da mistura com a enxada. 
O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos 
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na 
massa de concreto. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do 
concreto após o início da pega. 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado 
contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência. O 
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adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos 
das fôrmas. 

 Deve ser evitada a manipulação excessiva do concreto, como processos de vibração 
muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a segregação do 
material e a migração do material fino e da água para a superfície (exsudação), 
prejudicando a qualidade da superfície final com o consequente aparecimento de 
efeitos indesejáveis. 

 
5.5. PAREDES E PAINÉIS 
5.5.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. 

 As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 
horizontal 9x19x29cm, (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento 
e areia media não peneirada), 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. 

A medição será em m² de serviço executado. 
 

5.5.2. DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021 

 Marcar na parede a posição da abertura; 
 Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira; 
 Posicionar (sem fixar) a placa na parede; 
 Marcar no piso a abertura; 
 Cortar o piso com serra circular e retirar resíduos com talhadeira;
 Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisória; 
 Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; 
 Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; 
 Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa; 
 Aplicar argamassa na abertura do piso e fixar a testeira; 
 Retirar o excesso de argamassa e adesivo.
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5.6. IMPERMEABILIZAÇÃO
5.6.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de óleos, graxas e partículas soltas de 
qualquer natureza. 
Executar a regularização da superfície com argamassa desempenada de cimento e areia, no 
traço 1:3 com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos. Arredondar cantos vivos e 
arestas. 
Aplicar papel kraft betuminado em sentido transversal nas áreas, iniciando sempre pelo 
arremates, cantos e encontros, iniciando pela região mais baixa (ralos), fazendo as emendas 
no sentido do caimento. 
Aplicar uma demão de selante a base asfáltica para vedação sobre a superfície regularizada 
e seca. Aguardar a secagem.

 
5.7. REVESTIMENTO
5.7.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 

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.

A medição será em M² de serviço executado. 

5.7.2. COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014. 
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 Taliscar a base e executar as mestras;  
 Lançar a massa com colher de pedreiro; 
 Comprimir a camada com o dorso da colher de pedreiro; 
 Sarrafear a camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-

se o excesso; 
 Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de madeira (para as 

composições de emboço); 
 Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares (para as 
composições de massa única). 

 
5.7.3. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma 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 
 

 
5.8. ESQUADRIAS 
5.8.1. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro;

 Pregar a travessa nos dois montantes; 
Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois 
pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o 
esquadro da estrutura;
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 Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com 
previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; 

 Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar 
pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um 

 
 Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando 

uma camada de proteção; 
 Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; 
 Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do 

marco com a face da parede; 
 Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; 

a argamassa deve ser aplicada com consis -seca), sendo bem 
apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

 No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher 
os  
 

5.8.2. FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação de fechaduras; 

 Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de 
fechaduras; 

 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, instalada em portas de 
madeira e com padrão de acabamento do tipo popular.

 Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a 
altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta; 

 Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a altura 
(em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalação 
da maçaneta e do cilindro; 

 A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de 
furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo 
da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos 
locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o 
cilindro da fechadura;

 Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno 
da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / 
batente; 

 Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos na 
folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da 
fechadura, respectivamente; 

 Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingüeta e 
do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado; 

 Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa; 
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 Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar 
com parafusos; 

 Travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto. 

 
5.8.3. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
 Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação portas 

metálicas;
 Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas 

metálicas;
 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, com guarnição, acabamento em alumínio 

anodizado natural; 
 Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão 

de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 
 Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços 

e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; 
Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, 
prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

 Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão;  
 Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando 

broca de vídia com diâmetro de 10mm; 
 Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as 

buchas de nailón;
 Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, 

repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; 
 Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre 

o vão e o marco. 
5.8.4. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 

 Posicionar a tarjeta na esquadria e no batente onde será instalado e aprumá-la; 
 Fazer marcações nos locais onde devem ser fixados os parafusos; 
 Executar furação e fixação simultânea dos parafusos nos locais demarcados 
 Utilizar a quantidade de tarjeta livre/ ocupado para portas/janelas. 

 
5.8.5. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior 
do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no 
topo e na base; 
Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, 
marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; 

 Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; 
 Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material 

vedante;  
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 Aparafusar a esquadria no contramarco;  
  Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu 

funcionamento. 
 Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de 

acabamento no perímetro da janela. 

 
5.9. RODAPÉ-SOLEIRA-PEITORIL
5.9.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020 

 Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da 
soleira. 

 Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da soleira. 
 Soleira em granito, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento 

conforme situação: material que compõe a soleira.
 Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação. 
 Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; 

Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de 
assentamento; 

 Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre 
a peça de granito; 

 Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente 
para garantir a fixação.
 

5.9.2. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

 Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, assentamento e controle do 
peitoril de mármore ou granito;

 Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o 
oficial em todas as tarefas; 

 Peitoril em mármore, largura de 15cm, comprimento de até 2,00 m, com pingadeira, 
corte reto;
Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume de cimento e areia 
úmida: para aumentar a aderência ao substrato, preparo mecânico em betoneira de 
400 litros.

 Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril; 
 Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, 

poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da argamassa; 
Molhar toda a superfície utilizando broxa;

 Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar 
desempenadeira dentada; 

 Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo;
 Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 
 Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril; 
 Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores 

e granitos; 
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 Conferir alinhamento e nível; 
 Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 
 Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução 

da fachada. 
 

5.10. PISO 
5.10.1. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 
CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014 

Para execução dos serviços serão utilizados argamassa traço 1:4 (cimento e areia 
média) para contrapiso com preparo mecânico e cimento Portland CP II - 32 que será 
polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e água para ponte de aderência 
entre impermeabilização e contrapiso. 

Antes do início da execução dos serviços deve-se definir os níveis do contrapiso para 
então assentar taliscas sobre a camada impermeabilização. A espessura máxima deve ser de 
3 cm. 

Deve-se molhar a base e polvilhar o cimento. A aplicação da argamassa de 
contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de 
mestras e posterior atuação no resto do ambiente. Essa etapa exige cuidado para não 
danificar a camada de impermeabilização. 

O acabamento superficial deve ser sarrafeado, desempenado ou alisado. 

A medição do serviço será em m² de serviço executado.
 
5.10.2. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 
5.10.3. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 

O piso cimentado deverá ser executado com argamassa no traço de 1:3 (cimento e 
areia), com preparo mecânico em betoneira de 400l, em área especificada em projeto com 
espessura de 2 cm, acabamento liso. 

Para a execução do piso é importante que seja construído anteriormente um bom 
contrapiso. O contrapiso deve estar nivelado corretamente, livre de todo tipo de sujeira e deve 
ter superfície áspera. Em situações onde o contrapiso esteja muito liso é necessário a 
aplicação do chapisco para garantir a aspereza necessária à superfície. 

Posicionamento de taliscas: 
Para auxiliar a perfeita execução do piso é indicado a utilização de taliscas para 

garantir que a espessura do piso e a inclinação do piso estejam corretas. 
As taliscas podem ser posicionadas a cada 1,0 metro de distância e podem ser unidas por 
linhas ou mestras. A utilização das taliscas é um bom artifício para um piso bem nivelado. 
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Instalação de juntas de dilatação: 

Para evitar o aparecimento de trincas é necessário a utilização de juntas de dilatação 
a cada 2,0 m² de piso. Estas juntas podem ser de plástico, madeira ou até mesmo compostas 
por piso cerâmico, fazendo pequenos quadros que servirão como decoração e como juntas 
para o piso. 

 
Preparar a argamassa do piso de cimento queimado: 

O próximo passo é preparar a argamassa. Não existe uma única receita para a 
preparação da argamassa, em cada região do Brasil ou cada pedreiro experiente possui um 
traço que considera o melhor para este tipo de piso. 
 

É comum adotar um traço de cimento e areia de 1:3. O importante na argamassa é 
sua consistência, que fica cremosa, bem próxima de uma nata. Por isso, a água deve ser 
adicionada com cuidado e a massa deve ser misturada constantemente. 

 
Aplicação da argamassa: 

O próximo passo de como fazer o piso de cimento queimado é aplicar a argamassa 
nos quadros divididos pelas juntas de dilatação. A espessura da argamassa é de 1,3 
centímetros, na maioria dos casos. Utilize taliscas e linhas para garantir um perfeito 
nivelamento. 

 
Queima do piso: 

Apesar do nome, este processo não envolve o fogo. A queima do cimento é feita com 
a aplicação de pó de cimento sobre a argamassa ainda em estado fresco e o desempeno da 
superfície com desempenadeira metálica. 

Caso você queira um piso colorido é possível fazer isso utilizando uma mistura de 
cimento com o famoso pó xadrez. Esta mistura de pó xadrez com cimento é de 1:10, na 
maioria dos casos, mas existem muitas práticas e cada construtor faz da maneira que mais 
agrada. Para uma boa queima a argamassa ainda deve estar úmida, mas com certa 
capacidade de suportar o movimento do profissional sobre o piso. 

 
Cura do cimento queimado: 

A cura do piso é muitas vezes desprezada, mas é um passo essencial para garantir 
qualidade final do piso. Uma boa cura pode evitar o aparecimento de pequenas fissuras. 

A cura deve ser realizada durante 3 a 4 dias com a aspersão de água sobre o piso. 
Não utilize água corrente, pois assim danificará a superfície. 

 
Acabamento final: 

O último passo é o acabamento final do piso. Após a cura o piso deve ser lavado com 
água e sabão de coco. 

Para impermeabilizar o piso utilize uma camada de resina acrílica. Para garantir o 
brilho você pode utilizar cera incolor sobre o piso todo. 
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5.10.4. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL, LADRILHO HIDRÁULICO 
 Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a 

argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de 
espessura, formando sulcos na argamassa;

 Assentar as placas de piso podotátil, batenda-os com martelo de borracha; 
 Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento. 

 
5.11. PINTURA 
5.11.1. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
 Massa acrílica  massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, 

para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348 
 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 
 A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação;
 Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com recomendações 

do fabricante; 
 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 

desejado;  
 Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para 

posterior aplicação da pintura.
 

5.11.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações 

técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante, devendo ser 1ª linha, 
nas cores especificadas. Não sendo permitido o uso de corantes em bisnaga. 

Execução:
Observar 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. 

Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como 
Premium, 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. s e/ou diluição 
de tinta no selador. 

 
5.11.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações 

técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante, devendo ser 1ª linha, 
nas cores especificadas. Não sendo permitido o uso de corantes em bisnaga. 
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Execução: 
Observar 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. 

Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como 
Premium, 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. s e/ou diluição 
de tinta no selador. 
5.11.4. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
 Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; 
 Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor; 

 Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; 
 Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; 
 Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã; 
 Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após 
aplicação do fundo preparador); 

 Fazer retoques e cantos com trincha;
 Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 

horas após aplicação da 1ª demão); 
Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada);

 Remover fitas após secagem. 
 

5.11.5. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 
Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;

 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 
 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo 

 
5.12. GUARDA CORPO 
5.12.1. GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 

Conferir medidas na obra; - Cortar e perfurar as peças, conforme projeto;
 Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos perfis e 

chapas, eliminando todas as rebarbas; 
 Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores 

mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a distância mínima de 
5cm da borda do concreto; 
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 Soldar as peças horizontais do gradil e em seguida todas as verticais, conforme 
projeto; 

 Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, 
se necessário; 

 Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos. 

 
6. CENTRO DE EVENTOS FECHADO 
6.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
6.1.1. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
Deverá a locação da obra ser feita rigorosamente conforme o projetos e 

levantamentos topográficos. Todos os níveis deverão ser determinados antes que se iniciem 
os trabalhos e no transcorrer dos mesmos, sempre que necessário e/ou solicitado pela 
fiscalização. 

A locação da obra será a marcação no solo, dos elementos constitutivos da 
edificação que estão nos desenhos em escala reduzida, através de gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas a cada 1,50 m.

Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente 
niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente 
do prédio a construir. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de 
coordenadas serão marcadas com fios estirados os alinhamentos. Marcarão os cantos ou os 
eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcação 
dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 

Na   eventualidade   de   qualquer   divergência   ou   necessidade   de adaptação 
dos níveis da praça aos níveis do entorno, deverão ser consultados a fiscalização e o autor 
do projeto. 

Somente após a determinação de todos os níveis e conferência da fiscalização, 
deverá ser iniciada a execução. A locação prevista será convencional com tábuas corridas 
pontaletadas reaproveitadas.

O nivelamento da área será executado por aparelho e de maneira a garantir uma leve 
inclinação para as laterais da praça afim de garantir o escoamento das águas das chuvas. 

Durante o desenvolvimento da obra, se julgar necessário, a fiscalização poderá 
solicitar a confirmação dos níveis. 

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

6.2. ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
6.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017.
  Considera equipamento e mão de obra para execução manual do serviço. Os 
coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da 
vala e esgotamento. Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo 
de até 20%.  

 Volume medido no corte (m3).
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 Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão 
empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação 
oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:  

- escoamento ou ruptura do terreno das fundações,  

- descompressão do terreno da fundação,  

- descompressão do terreno pela água.  

 Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como 
segue:  

- material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação que se apresenta, compreende 
a terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos 
rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm;  

- material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica 
inferior à do granito;  

- material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual 
ou superior à do granito.  

 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 

 NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
 

6.2.2. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016. 

 Volume medido pela camada acabada (m3).  
 Os serviços complementares que se fizerem necessárias para compensar 

irregularidades da superfície do terreno, junto à obra, também se encontram neste 
grupo de serviços.  

 Os aterros poderão ser compactados ou não, a depender das características do 
serviço, e do fim a que se destinam. 

 As operações de execução de aterros compreendem a descarga, espalhamento, 
homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando 
prevista em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo de outras 
escavações, de empréstimos de jazidas ou da própria escavação. Sua execução 
obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela Fiscalização e 
constantes das notas de serviço apresentadas no projeto executivo. A operação será 
precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da 
escavação. Deverá ser feita a determinação da umidade do solo, para definir a 
necessidade de aeração ou umedecimento. Quando necessária, deverá ser procedida, 
também, a escarificação e ou umedecimento da camada existente, visando-se sua boa 
aderência à camada de aterro.  

 O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura 
da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e 
compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) 
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não deverá ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura não deverá 
ultrapassar 0,20 m.  

 A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de 
torrões secos, remoção de material conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha 
alterada e de matéria orgânica. Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as 
camadas do solo deverão sofrer compactação de maneira conveniente até se obter, 
na umidade ótima, a massa específica aparente seca correspondente ao Grau de 
Compactação de projeto - 95% ou 100% da massa específica aparente máxima seca 
(Ensaio de Proctor Normal) - mais ou menos 3% de tolerância.  

 Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 
escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente 
compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida. Em regiões 
onde houver ocorrência predominante de materiais rochosos será admitida a execução 
de aterros com o emprego destes, desde que previsto em projeto.  

 Deverá ser obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. O diâmetro 
máximo das pedras será limitado pela espessura da camada. O tamanho admitido 
para a maior dimensão da pedra será de 2/3 da espessura da camada. Em regiões 
onde houver ocorrência predominante de areia será admitida a execução de aterros 
com o emprego da mesma, desde que previsto em projeto.  

 Junto a estruturas em concreto, os aterros ou reaterros só poderão ser iniciados depois 
de decorrido o prazo previsto para o desenvolvimento de sua resistência de projeto, 
devendo ser executados após ou em paralelo com a remoção dos escoramentos. 
Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas com 
0,20 a 0,40 m de espessura.  

 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 

 NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção NBR5681-
Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações  

 Mão de obra para lançamento do material, espalhamento em camadas com 
apiloamento manual.  
Aterro consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando -se 
material de empréstimo, para elevação de greide ou de cotas de terraplenos. 

 Compactação consiste na redução do índice de vazios, manual ou mecanicamente, 
do material de aterro, com energia suficiente para atingir graus de eficiência previstos 
em projeto. 

 Equipamentos para Aterros  
Na execução dos serviços deverá ser prevista a utilização de equipamentos 
apropriados, de acordo com as condições locais e as produtividades exigidas para o 
cumprimento dos prazos.  
Em aterros de valas, cavas, fundações ou escavações de pequenos volumes, serão 
usadas soquetes manuais, compactadores pneumáticos, placas vibratórias ou rolos 
compactadores de pequeno porte, com dimensões apropriadas. 
 

 
6.3. INFRAESTRUTURA 
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6.3.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017. 

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa 
de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75.  

Utilizar o volume de concreto magro para execução de lastro, dado pela área de 
projeção da peça multiplicada pela espessura definida na composição.  

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço.  

O cálculo dos coeficientes foi realizado considerando uma espessura de 
aproximadamente 3 cm para o lastro.  

Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a 
frente de trabalho.  

 Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.  
 Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização 

ou previsto em projeto.  
 Nivelar a superfície final.  

Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. 

 Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações especiais de 
carga e geometria que possam introduzir deformações iniciais à geometria destes 
elementos estruturais. 

6.3.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das formas em 
madeira serrada, espessura 25mm; em obediência ao projeto, observar perfeita 
marcação das posições dos cortes.  

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a 
marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. O formato, a função, a 
aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto não devem ser prejudicados 
devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões 
indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. As formas 
devem ter solidez garantida.

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 
Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser 
aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a 
não prejudicar a superfície do concreto. 

A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência 
de ressaltos. 
   A medição será em m² de serviço executado. 
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6.3.3. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

6.3.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

6.3.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 

 Peças de aço CA-60 com 5.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 
canteiro.  

 Peças de aço CA-50 com 8.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 
canteiro.  

 Peças de aço CA-50 com 10.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 
canteiro. 

 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. Critérios para 

quantificação dos serviços  
 Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, 

utilizadas na montagem da armadura de pilares e vigas em edifícios de múltiplos 
pavimentos 

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto 
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.  

 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e prédobradas, resultando 
em perda nula de aço.

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 
Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

 
6.3.6. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. 

O traço deve ser de 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1), a 
mudança desse traço deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência de 25 Mpa.

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às normas Técnicas da 
ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de 
qualquer parte da estrutura. 

Para concretos com preparo mecânico em canteiro deverá ser com betoneira 
convencional de funcionamento automático ou semi-automático que garanta a medição e a 
exata proporção dos ingredientes. 

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.
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Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0m. 
Cuidados complementares: 

Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento não 
devem ser utilizados; 

O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a 
eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes 
espessuras; 

A cura deverá continuar durante 7 dias após o lançamento; 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e 
protegido contra agentes prejudiciais. 

A medição será em m³ de serviço executado. 
 
6.3.7. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015. 

Lançamento (NBR-6118 e NB-1) 

 Deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO com antecedência de um dia, a hora de 
início da concretagem e o tempo previsto para execução. Não será permitido o 
lançamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregação. 

 O intervalo de tempo máximo entre o término do emassamento do concreto e o seu 
lançamento não deverá exceder a 01 (uma) hora, salvo com o uso de concreto 
remisturado. 

 Onde houver presença de água deverão ser adotadas providências para que o 
concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não 
possa ser levado pela água de infiltração. 

 Não será permitido o arrastamento do concreto a distâncias muito grandes, durante o 
espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesão aos locais de passagem 
pelo deslocamento da mistura com a enxada. 

 O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos 
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na 
massa de concreto. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do 
concreto após o início da pega. 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado 
contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência. O 
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos 
das fôrmas. 
Deve ser evitada a manipulação excessiva do concreto, como processos de vibração 
muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a segregação do 
material e a migração do material fino e da água para a superfície (exsudação), 
prejudicando a qualidade da superfície final com o consequente aparecimento de 
efeitos indesejáveis. 
 

6.4. SUPERESTRUTURA 
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6.4.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICDA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira 
serrada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes.  

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a marcação das 
faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto não 
devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua 
remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, 
devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.
As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 
Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser 

aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não 
prejudicar a superfície do concreto. 

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

A medição será em m² de serviço executado. 
 
6.4.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015. 

6.4.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

6.4.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Serão utilizadas peças de aço CA-50 com 10.0 mm e 8.0 mm de diâmetro, e aço CA-
60 com 5.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido 
nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e Espaçador de plástico industrializado circular para concreto 
armado. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

 
6.4.5. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021. 
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O traço deve ser de 1:2,3:2,7, (em massa seca de cimento/areai média/brita1), a 
mudança desse traço deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência de 25 Mpa. 

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às normas Técnicas da 
ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de 
qualquer parte da estrutura. 

Para concretos com preparo mecânico em canteiro deverá ser com betoneira 
convencional de funcionamento automático ou semi-automático que garanta a medição e a 
exata proporção dos ingredientes. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, 
através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados 
especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover 
adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0m. 
Cuidados complementares: 
Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento não devem ser 

utilizados; 
O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação de 

vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 
A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes espessuras; 
A cura deverá continuar durante 7 dias após o lançamento; 
Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e 

protegido contra agentes prejudiciais. 
A medição será em m³ de serviço executado. 

 
6.4.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, 
providenciando apoios intermediários com escoras metálicas, de acordo com 
o indicado no projeto; 

 Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para 
que não ocorram folgas (verificar prumo e nível); 

 Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla, para 
facilitar a desfôrma;

 Travar o conjunto com viga metálica e barras de ancoragem distanciadas 
conforme indicação do projeto; 

 Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a 
face interna da fôrma;  

 Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma;  
 Promover a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto 

estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir 
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;

 Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma 
adequada para impedir o empenamento. 
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6.4.7. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015. 

Lançamento (NBR-6118 e NB-1) 

 Deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO com antecedência de um dia, a hora de 
início da concretagem e o tempo previsto para execução. Não será permitido o 
lançamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregação. 

 O intervalo de tempo máximo entre o término do emassamento do concreto e o seu 
lançamento não deverá exceder a 01 (uma) hora, salvo com o uso de concreto 
remisturado. 

 Onde houver presença de água deverão ser adotadas providências para que o 
concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não 
possa ser levado pela água de infiltração. 

 Não será permitido o arrastamento do concreto a distâncias muito grandes, durante o 
espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesão aos locais de passagem 
pelo deslocamento da mistura com a enxada. 

 O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos 
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na 
massa de concreto. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do 
concreto após o início da pega. 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado 
contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência. O 
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos 
das fôrmas.

 Deve ser evitada a manipulação excessiva do concreto, como processos de vibração 
muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a segregação do 
material e a migração do material fino e da água para a superfície (exsudação), 
prejudicando a qualidade da superfície final com o consequente aparecimento de 
efeitos indesejáveis. 
 

6.5. PAREDES E PAINÉIS
6.5.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. 

 As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 
horizontal 9x19x29cm, (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento 
e areia media não peneirada), 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.
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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. 

A medição será em m² de serviço executado. 
 

6.5.2. DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021 

 Marcar na parede a posição da abertura; 
 Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira; 
 Posicionar (sem fixar) a placa na parede; 
 Marcar no piso a abertura; 
 Cortar o piso com serra circular e retirar resíduos com talhadeira;
 Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisória; 
 Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; 

Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira;
 Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa; 

Aplicar argamassa na abertura do piso e fixar a testeira; 
 Retirar o excesso de argamassa e adesivo.

6.6. IMPERMEABILIZAÇÃO
6.6.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de óleos, graxas e partículas soltas de 
qualquer natureza. 
Executar a regularização da superfície com argamassa desempenada de cimento e areia, no 
traço 1:3 com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos. Arredondar cantos vivos e 
arestas.
Aplicar papel kraft betuminado em sentido transversal nas áreas, iniciando sempre pelo 
arremates, cantos e encontros, iniciando pela região mais baixa (ralos), fazendo as emendas 
no sentido do caimento. 
Aplicar uma demão de selante a base asfáltica para vedação sobre a superfície regularizada 
e seca. Aguardar a secagem.

 
6.7. REVESTIMENTO
6.7.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 



     
      ESTADO DO PARÁ 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
      PODER EXECUTIVO 

     CNPJ Nº 04.838.793/0001-73 

Praça Eloy Simões N.º 751  Centro - Alenquer-Pará  
CEP. 68200-000 3526-1496, 3526-1119 e 3526-1122 

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.

A medição será em M² de serviço executado. 

5.7.2. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014. 

 
 Taliscar a base e executar as mestras;  
 Lançar a massa com colher de pedreiro; 
 Comprimir a camada com o dorso da colher de pedreiro; 
 Sarrafear a camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-

se o excesso; 
 Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de madeira (para as 

composições de emboço); 
 Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares (para as 
composições de massa única). 

 
5.7.3. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 

5.7.4. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE 10X10 CM, PADRÃO MÉDIO, PARA EDIFICAÇÕES 
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HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. 
AF_11/2014 

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma 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

 
6.8. ESQUADRIAS 
6.8.1. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; 
 Pregar a travessa nos dois montantes; 

Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois 
pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o 
esquadro da estrutura;
Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com 
previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; 

 Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar 
pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um 

 Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando 
uma camada de proteção; 

 Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; 
 Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do 

marco com a face da parede; 

 Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; 
a argamassa deve ser aplicada com consistência de -seca), sendo bem 
apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

 No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher 
os  
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6.8.2. FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação de fechaduras; 

 Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de 
fechaduras; 

 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, instalada em portas de 
madeira e com padrão de acabamento do tipo popular. 

 Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a 
altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta; 

 Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a altura 
(em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalação 
da maçaneta e do cilindro; 

 A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de 
furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo 
da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos 
locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o 
cilindro da fechadura; 

 Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno 
da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / 
batente; 

 Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos na 
folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da 
fechadura, respectivamente; 

 Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingüeta e 
do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado; 
Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

 Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar 
com parafusos; 

 Travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto. 

 
6.8.3. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
 Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação portas 

metálicas;
 Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de portas 

metálicas;
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, com guarnição, acabamento em alumínio 
anodizado natural; 

 Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão 
de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; 
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 Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços 
e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; 

 Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, 
prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; 

 Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão;  
 Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando 

broca de vídia com diâmetro de 10mm; 
 Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as 

buchas de nailón; 
 Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, 

repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; 
 Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre 

o vão e o marco. 
6.8.4. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 

 Posicionar a tarjeta na esquadria e no batente onde será instalado e aprumá-la; 
 Fazer marcações nos locais onde devem ser fixados os parafusos; 
 Executar furação e fixação simultânea dos parafusos nos locais demarcados 
 Utilizar a quantidade de tarjeta livre/ ocupado para portas/janelas. 

 
6.8.5. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior 
do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no 
topo e na base; 

 Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, 
marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; 
Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco;

 Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material 
vedante;  

 Aparafusar a esquadria no contramarco;  
 Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu 

funcionamento. 
 Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de 

acabamento no perímetro da janela. 
 

6.8.6. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior 
do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no 
topo e na base; 
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 Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, 
marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; 

 Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; 
 Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material 

vedante;  
 Aparafusar a esquadria no contramarco;  
  Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu 

funcionamento. 
 Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de 

acabamento no perímetro da janela. 
 

6.8.7. ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM 
 Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior 

do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no 
topo e na base; 

 Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, 
marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; 

 Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material 
vedante;  

 Aparafusar a esquadria no contramarco;  
 Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu 

funcionamento. 
 
6.9. RODAPÉ-SOLEIRA-PEITORIL
6.9.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020 

 Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da 
soleira. 

 Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da soleira. 
Soleira em granito, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento 
conforme situação: material que compõe a soleira.

 Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação. 
 Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; 
 Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de 

assentamento; 
 Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre 

a peça de granito; 
Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente 
para garantir a fixação.
 

6.9.2. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 
ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

 Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, assentamento e controle do 
peitoril de mármore ou granito; 
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 Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o 
oficial em todas as tarefas; 

 Peitoril em mármore, largura de 15cm, comprimento de até 2,00 m, com pingadeira, 
corte reto;

 Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume de cimento e areia 
úmida: para aumentar a aderência ao substrato, preparo mecânico em betoneira de 
400 litros.

 Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril; 
 Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, 

poeira ou outros materiais que dificultam a aderência da argamassa; 
 Molhar toda a superfície utilizando broxa; 
 Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar 

desempenadeira dentada; 
 Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo;
 Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 
 Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril; 
 Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores 

e granitos; 
 Conferir alinhamento e nível; 
 Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 

Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução 
da fachada. 
 

6.9.3. RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

 Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo 
AC I, preparada conforme indicação do fabricante; 

 Argamassa para rejunte. 
 Utilizar o perímetro do ambiente que receberá rodapé cerâmico. Todos os vãos devem 

ser descontados (portas, etc.).
 Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura. 
 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, 

seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme 
de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite a colocação das placa 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. 

 Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. 
 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. 
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 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.
 
 

6.10. PISO 
6.10.1. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 
CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014 

Para execução dos serviços serão utilizados argamassa traço 1:4 (cimento e areia 
média) para contrapiso com preparo mecânico e cimento Portland CP II - 32 que será 
polvilhado durante o preparo da base com uso de cimento e água para ponte de aderência 
entre impermeabilização e contrapiso. 

Antes do início da execução dos serviços deve-se definir os níveis do contrapiso para 
então assentar taliscas sobre a camada impermeabilização. A espessura máxima deve ser de 
3 cm. 

Deve-se molhar a base e polvilhar o cimento. A aplicação da argamassa de 
contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de 
mestras e posterior atuação no resto do ambiente. Essa etapa exige cuidado para não 
danificar a camada de impermeabilização. 

O acabamento superficial deve ser sarrafeado, desempenado ou alisado. 

A medição do serviço será em m² de serviço executado.
 
6.10.2. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_06/2014

 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 
SINAPI - Caderno Técnico do Grupo Revestimento Cerâmico Interno Lote 1 Página 
| 20 de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se 
espaçadores previamente gabaritados. 
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 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.
 

6.11. PINTURA 
6.11.1. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
 Massa acrílica  massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, 

para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348 
 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 
 A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação;
 Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com recomendações 

do fabricante; 

 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 
desejado;  

 Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para 
posterior aplicação da pintura.
 

6.11.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações 

técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante, devendo ser 1ª linha, 
nas cores especificadas. Não sendo permitido o uso de corantes em bisnaga. 

Execução: 

Observar 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. 

Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como 
Premium, 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. s e/ou diluição 
de tinta no selador. 

6.11.3. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
Massa acrílica massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, 
para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348 

 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 
 A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação;



     
      ESTADO DO PARÁ 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
      PODER EXECUTIVO 

     CNPJ Nº 04.838.793/0001-73 

Praça Eloy Simões N.º 751  Centro - Alenquer-Pará  
CEP. 68200-000 3526-1496, 3526-1119 e 3526-1122 

 Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com recomendações 
do fabricante; 

 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 
desejado;  

 Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para 
posterior aplicação da pintura.
 

6.11.4. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações 

técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante, devendo ser 1ª linha, 
nas cores especificadas. Não sendo permitido o uso de corantes em bisnaga. 

Execução: 
Observar 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. 

Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como 
Premium, 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. s e/ou diluição 
de tinta no selador. 

6.12. COBERTURA 
6.12.1. ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA EM ARCO-VÃO 20M

A estrutura metálica será de treliças para vãos de até 20m, não sendo considerados 
neste item os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, 
as telhas de cobertura e pinturas de acabamento.

A estrutura metálica para telhado, são vigas metálicas, formada pelo sistema de perfis 
de aço galvanizado. As peças devem ser aparafusadas e/ou soldada (ver projeto) entre si 
para dar sustentação às telhas da cobertura da edificação, caso sejam parafusadas, os 
parafusos devem ser também galvanizados ou feitos em aço inoxidável. 

A estrutura serve a todos os tipos de telha (cerâmicas, de concreto, de fibrocimento 
etc.), desde que respeitadas as declividades mínimas, as medidas máximas dos vãos e as 
exigências de sobreposição das telhas. Recomendações: 1) A montagem pode ser feita 
diretamente sobre a edificação ou no chão, com posterior transporte para o teto. 2) Possíveis 
quebras nas telhas ou infiltrações devem ser imediatamente corrigida. 3) A eventual 
condensação de vapor de água na estrutura também pode criar um ambiente mais agressivo 
do ponto de vista da corrosão, além de causar gotejamento de água no forro. 

Execução: 
 Verificar as dimensões das peças que compõem a treliça;
 Realizar os cortes das peças; 



     
      ESTADO DO PARÁ 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
      PODER EXECUTIVO 

     CNPJ Nº 04.838.793/0001-73 

Praça Eloy Simões N.º 751  Centro - Alenquer-Pará  
CEP. 68200-000 3526-1496, 3526-1119 e 3526-1122 

 Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da treliça e 
posteriormente os montantes e as diagonais. As ligações entre as peças deverão ser 
executadas por meio de soldas com eletrodo E7018; 

 Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da treliça. Estes 
perfis serão soldados nas abas do banzo inferior (uma cantoneira de cada lado);  

 Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, 
paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas; 

 Fixar a treliça com o auxílio de cantoneiras de aço já previstas na treliça (uma em cada 
lado da linha da treliça, na parte central e nas extremidades), conforme e chumbadores 
Parabolt dispostos no apoio central e em cada apoio das extremidades, conforme 
projeto; 

 Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham 
sido previstas), com o emprego de cantoneiras de aço. 
A medição será por metro de estrutura devidamente executada (conforme projeto). 
 

PERFIL UDC 
Para a execução das terças da estrutura metálica para cobertura utilizar perfil UDC 

e=3mm. Colocadas de acordo com projeto de cobertura. 
A medição será em kg de perfil instalado. 
 

CHUMBAMENTO DAS TRELIÇAS NOS PILARES
As treliças deverão ser fixadas junto aos pilares por meio de peça em chapa de aço 

galvanizado nas dimensões de 400x170mm utilizando parafusos do tipo parabolt (Ver 
detalhes em projeto). 

A medição será pelo conjunto executado. Considerando um conjunto todos os 
chumbamentos previstos. 

 
CHUMBAMENTO DO ENCONTRO DAS TRELIÇAS 

O encontro das treliças na parte frontal da cobertura será fixada em chapa dupla de 
aço galvanizado de espessura 0,50mm (4Kg/m²), utilizando parafuso 16mm em aço 
galvanizado comprimento de 450mm, rosca máquina cabeça quadrada, com arruela e porca 
zincada (conforme projeto de detalhamento da cobertura). 

A medição será feita em unidade de conjunto executado. 
 

CONTRAVENTAMETO
Serão utilizados para execução dos contraventamentos da cobertura, aço CA-25 de 

DN 10mm e 12mm, fixadas em diagonais estratégicas conforme detalhamentos em projeto de 
estrutura de cobertura. 

A medição será feita por conjunto executado, considerando conjunto toda a área a ser 
contraventada. 

 
TIRANTES 

A ancoragem dos tirantes da cobertura será feita nos pilares que sustentarão a 
estrutura metálica do telhado. 
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Os tirantes, serão montados no comprimento, quantidade de cordoalhas, qualidade do 
aço CP-190RB com grouteamento da cabeça, conforme especificado em projeto. 

O esticador deverá seguir os parâmetros descritos nos detalhes do projeto. Do tipo 
ganchos com olhal de 16mm. E utilizar grampos metálicos de 1/2".

A medição será em unidade de tirantes instalados.
 

6.12.2. COBERTURA  TELHA TELHATERMOACUSTICA
 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 
acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; 

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as 
tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;  

 Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as 
disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e 
outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender 
ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo 
estabelecido pelo fabricante das telhas; 
A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal 
(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, 
sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento 
predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); 

 Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando 
parafuso autoperfurante (terça em perfil aço galvanizado) ou haste reta com gancho 
em aço galvanizado; 

 Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, 
que venha a amassar a telha metálica. 
 

7. PALCO 
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 
Deverá a locação da obra ser feita rigorosamente conforme o projetos e 

levantamentos topográficos. Todos os níveis deverão ser determinados antes que se iniciem 
os trabalhos e no transcorrer dos mesmos, sempre que necessário e/ou solicitado pela 
fiscalização. 

A locação da obra será a marcação no solo, dos elementos constitutivos da 
edificação que estão nos desenhos em escala reduzida, através de gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas a cada 1,50 m.

Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente 
niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente 
do prédio a construir. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de 
coordenadas serão marcadas com fios estirados os alinhamentos. Marcarão os cantos ou os 
eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcação 
dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 



     
      ESTADO DO PARÁ 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
      PODER EXECUTIVO 

     CNPJ Nº 04.838.793/0001-73 

Praça Eloy Simões N.º 751  Centro - Alenquer-Pará  
CEP. 68200-000 3526-1496, 3526-1119 e 3526-1122 

Na   eventualidade   de   qualquer   divergência   ou   necessidade   de adaptação 
dos níveis da praça aos níveis do entorno, deverão ser consultados a fiscalização e o autor 
do projeto. 

Somente após a determinação de todos os níveis e conferência da fiscalização, 
deverá ser iniciada a execução. A locação prevista será convencional com tábuas corridas 
pontaletadas reaproveitadas.

O nivelamento da área será executado por aparelho e de maneira a garantir uma leve 
inclinação para as laterais da praça afim de garantir o escoamento das águas das chuvas. 

Durante o desenvolvimento da obra, se julgar necessário, a fiscalização poderá 
solicitar a confirmação dos níveis. 

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

7.2. ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
7.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017.
  Considera equipamento e mão de obra para execução manual do serviço. Os 
coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da 
vala e esgotamento. Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo 
de até 20%.  

 Volume medido no corte (m3).
 Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão 

empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação 
oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:  

- escoamento ou ruptura do terreno das fundações,  

- descompressão do terreno da fundação,  

- descompressão do terreno pela água.  

 Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como 
segue:  

- material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação que se apresenta, compreende 
a terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos 
rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm;  

- material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica 
inferior à do granito;  

- material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual 
ou superior à do granito.  

 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 
NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

 
7.2.2. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016. 
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 Volume medido pela camada acabada (m3).  
 Os serviços complementares que se fizerem necessárias para compensar 

irregularidades da superfície do terreno, junto à obra, também se encontram neste 
grupo de serviços.  

 Os aterros poderão ser compactados ou não, a depender das características do 
serviço, e do fim a que se destinam.  

 As operações de execução de aterros compreendem a descarga, espalhamento, 
homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando 
prevista em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo de outras 
escavações, de empréstimos de jazidas ou da própria escavação. Sua execução 
obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela Fiscalização e 
constantes das notas de serviço apresentadas no projeto executivo. A operação será 
precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da 
escavação. Deverá ser feita a determinação da umidade do solo, para definir a 
necessidade de aeração ou umedecimento. Quando necessária, deverá ser procedida, 
também, a escarificação e ou umedecimento da camada existente, visando-se sua boa 
aderência à camada de aterro.  

 O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura 
da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e 
compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) 
não deverá ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura não deverá 
ultrapassar 0,20 m. 

 A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de 
torrões secos, remoção de material conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha 
alterada e de matéria orgânica. Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as 
camadas do solo deverão sofrer compactação de maneira conveniente até se obter, 
na umidade ótima, a massa específica aparente seca correspondente ao Grau de 
Compactação de projeto - 95% ou 100% da massa específica aparente máxima seca 
(Ensaio de Proctor Normal) - mais ou menos 3% de tolerância. 

 Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 
escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente 
compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida. Em regiões 
onde houver ocorrência predominante de materiais rochosos será admitida a execução 
de aterros com o emprego destes, desde que previsto em projeto.  

 Deverá ser obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. O diâmetro 
máximo das pedras será limitado pela espessura da camada. O tamanho admitido 
para a maior dimensão da pedra será de 2/3 da espessura da camada. Em regiões 
onde houver ocorrência predominante de areia será admitida a execução de aterros 
com o emprego da mesma, desde que previsto em projeto.  

 Junto a estruturas em concreto, os aterros ou reaterros só poderão ser iniciados depois 
de decorrido o prazo previsto para o desenvolvimento de sua resistência de projeto, 
devendo ser executados após ou em paralelo com a remoção dos escoramentos. 
Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas com 
0,20 a 0,40 m de espessura.  
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 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 

 NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção NBR5681-
Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações  

 Mão de obra para lançamento do material, espalhamento em camadas com 
apiloamento manual.  

 Aterro consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando -se 
material de empréstimo, para elevação de greide ou de cotas de terraplenos. 

 Compactação consiste na redução do índice de vazios, manual ou mecanicamente, 
do material de aterro, com energia suficiente para atingir graus de eficiência previstos 
em projeto.  

 Equipamentos para Aterros  
 Na execução dos serviços deverá ser prevista a utilização de equipamentos 

apropriados, de acordo com as condições locais e as produtividades exigidas para o 
cumprimento dos prazos.  

 Em aterros de valas, cavas, fundações ou escavações de pequenos volumes, serão 
usadas soquetes manuais, compactadores pneumáticos, placas vibratórias ou rolos 
compactadores de pequeno porte, com dimensões apropriadas. 

 
7.3. INFRAESTRUTURA 
7.3.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017. 
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa 

de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75.  
Utilizar o volume de concreto magro para execução de lastro, dado pela área de 

projeção da peça multiplicada pela espessura definida na composição.  
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 

que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço.  
O cálculo dos coeficientes foi realizado considerando uma espessura de 

aproximadamente 3 cm para o lastro.  
Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a 

frente de trabalho.  
Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita. 

 Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização 
ou previsto em projeto.  

 Nivelar a superfície final.  

 Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.  

 Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações especiais de carga e 
geometria que possam introduzir deformações iniciais à geometria destes elementos 
estruturais. 
 

7.3.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
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7.3.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das formas em madeira 
serrada, espessura 25mm; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das 
posições dos cortes.  

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a marcação das 
faces para auxílio na montagem das fôrmas. O formato, a função, a aparência e a durabilidade 
de uma estrutura de concreto não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com 
as formas, o escoramento ou sua remoção.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, 
devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. As formas devem ter solidez 
garantida. 

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. Quando 
agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser aplicados 
exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não prejudicar a 
superfície do concreto. 

A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência de 
ressaltos.
   A medição será em m² de serviço executado. 

 
7.3.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 
7.3.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 
7.3.6. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 
Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 
canteiro.  

 Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 
canteiro.  

 Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 
canteiro. 
Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm 

 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. Critérios para 
quantificação dos serviços  

 Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, 
utilizadas na montagem da armadura de pilares e vigas em edifícios de múltiplos 
pavimentos 

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto 
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.  

 Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e prédobradas, resultando 
em perda nula de aço.
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 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

 Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

 
7.3.7. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. 

O traço deve ser de 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1), a 
mudança desse traço deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência de 25 Mpa. 

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às normas Técnicas da 
ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de 
qualquer parte da estrutura. 

Para concretos com preparo mecânico em canteiro deverá ser com betoneira 
convencional de funcionamento automático ou semi-automático que garanta a medição e a 
exata proporção dos ingredientes. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, 
através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados 
especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover 
adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0m. 
Cuidados complementares: 

Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento não 
devem ser utilizados; 

O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a 
eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos.

A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes 
espessuras; 

A cura deverá continuar durante 7 dias após o lançamento; 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e 
protegido contra agentes prejudiciais. 

A medição será em m³ de serviço executado. 
 
7.3.8. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015. 

Lançamento (NBR-6118 e NB-1) 

 Deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO com antecedência de um dia, a hora de 
início da concretagem e o tempo previsto para execução. Não será permitido o 
lançamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregação. 
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 O intervalo de tempo máximo entre o término do emassamento do concreto e o seu 
lançamento não deverá exceder a 01 (uma) hora, salvo com o uso de concreto 
remisturado. 

 Onde houver presença de água deverão ser adotadas providências para que o 
concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não 
possa ser levado pela água de infiltração. 

 Não será permitido o arrastamento do concreto a distâncias muito grandes, durante o 
espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesão aos locais de passagem 
pelo deslocamento da mistura com a enxada. 

 O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos 
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na 
massa de concreto. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do 
concreto após o início da pega. 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado 
contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência. O 
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos 
das fôrmas. 

 Deve ser evitada a manipulação excessiva do concreto, como processos de vibração 
muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a segregação do 
material e a migração do material fino e da água para a superfície (exsudação), 
prejudicando a qualidade da superfície final com o consequente aparecimento de 
efeitos indesejáveis. 
 

7.4. SUPERESTRUTURA 
7.4.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICDA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira 
serrada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes. 

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a marcação das 
faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto não 
devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua 
remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, 
devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.
As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.
Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser 

aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não 
prejudicar a superfície do concreto. 

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

A medição será em m² de serviço executado. 
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7.4.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015. 

7.4.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

7.4.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Serão utilizadas peças de aço CA-50 com 10,0 mm e 8,0 mm de diâmetro, e aço CA-
60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido 
nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e Espaçador de plástico industrializado circular para concreto 
armado. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

 
7.4.5. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021. 

O traço deve ser de 1:2,3:2,7, (em massa seca de cimento/areai média/brita1), a 
mudança desse traço deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência de 25 Mpa. 

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às normas Técnicas da 
ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de 
qualquer parte da estrutura. 

Para concretos com preparo mecânico em canteiro deverá ser com betoneira 
convencional de funcionamento automático ou semi-automático que garanta a medição e a 
exata proporção dos ingredientes. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, 
através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados 
especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover 
adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0m. 
Cuidados complementares: 
Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento não devem ser 

utilizados; 
O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação de 

vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 
A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes espessuras; 
A cura deverá continuar durante 7 dias após o lançamento; 
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Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e 
protegido contra agentes prejudiciais. 

A medição será em m³ de serviço executado. 

 
7.4.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, 
providenciando apoios intermediários com escoras metálicas, de acordo com 
o indicado no projeto; 

 Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para 
que não ocorram folgas (verificar prumo e nível); 

 Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla, para 
facilitar a desfôrma; 

 Travar o conjunto com viga metálica e barras de ancoragem distanciadas 
conforme indicação do projeto; 

 Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a 
face interna da fôrma;  

 Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma;  
 Promover a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto 

estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir 
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; 
Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma 
adequada para impedir o empenamento. 
 

7.4.7. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Serão utilizadas peças de aço CA-50 com 10.0 mm e 8.0 mm de diâmetro, e aço CA-
60 com 5.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido 
nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e Espaçador de plástico industrializado circular para concreto 
armado. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

 
7.4.8. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM  MONTAGEM. AF 12/2015. 
7.4.9. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
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Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas. Para 
esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que 
dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas 
podem variar. 

 Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de 
perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).  

 Executar a montagem das ferragens. 
 Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.  
 Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se 
apresentar. 

 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 

 NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 
 NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

 
7.4.10. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 

AF_09/2020 
 A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte 

das tábuas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto.
 Observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica 

calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico 
de ângulo, etc. 

 
7.4.11. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015. 

Lançamento (NBR-6118 e NB-1) 

 Deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO com antecedência de um dia, a hora de 
início da concretagem e o tempo previsto para execução. Não será permitido o 
lançamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregação. 

 O intervalo de tempo máximo entre o término do emassamento do concreto e o seu 
lançamento não deverá exceder a 01 (uma) hora, salvo com o uso de concreto 
remisturado. 

 Onde houver presença de água deverão ser adotadas providências para que o 
concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não 
possa ser levado pela água de infiltração. 

 Não será permitido o arrastamento do concreto a distâncias muito grandes, durante o 
espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesão aos locais de passagem 
pelo deslocamento da mistura com a enxada. 
O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos 
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na 
massa de concreto. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do 
concreto após o início da pega. 
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 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado 
contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência. O 
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos 
das fôrmas. 

 Deve ser evitada a manipulação excessiva do concreto, como processos de vibração 
muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a segregação do 
material e a migração do material fino e da água para a superfície (exsudação), 
prejudicando a qualidade da superfície final com o consequente aparecimento de 
efeitos indesejáveis. 

 
 
7.5. PAREDES E PAINÉIS 
7.5.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. 

 As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 
horizontal 9x19x29cm, (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento 
e areia media não peneirada), 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. 

A medição será em m² de serviço executado. 

7.6. COBERTURA 
7.6.1. ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA 2 ÁGUAS-VÃO 20M 

A estrutura metálica será de treliças para vãos de até 20m, não sendo considerados 
neste item os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, 
as telhas de cobertura e pinturas de acabamento.

A estrutura metálica para telhado, são vigas metálicas, formada pelo sistema de perfis 
de aço galvanizado. As peças devem ser aparafusadas e/ou soldada (ver projeto) entre si 
para dar sustentação às telhas da cobertura da edificação, caso sejam parafusadas, os 
parafusos devem ser também galvanizados ou feitos em aço inoxidável.  

A estrutura serve a todos os tipos de telha (cerâmicas, de concreto, de fibrocimento 
etc.), desde que respeitadas as declividades mínimas, as medidas máximas dos vãos e as 
exigências de sobreposição das telhas. Recomendações: 1) A montagem pode ser feita 
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diretamente sobre a edificação ou no chão, com posterior transporte para o teto. 2) Possíveis 
quebras nas telhas ou infiltrações devem ser imediatamente corrigida. 3) A eventual 
condensação de vapor de água na estrutura também pode criar um ambiente mais agressivo 
do ponto de vista da corrosão, além de causar gotejamento de água no forro. 

Execução: 
 Verificar as dimensões das peças que compõem a treliça;
 Realizar os cortes das peças; 
 Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da treliça e 

posteriormente os montantes e as diagonais. As ligações entre as peças deverão ser 
executadas por meio de soldas com eletrodo E7018; 

 Fixar perfis tipo cantoneira ao banzo inferior nas extremidades e meio da treliça. Estes 
perfis serão soldados nas abas do banzo inferior (uma cantoneira de cada lado);  

 Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando espaçamento, 
paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas; 

 Fixar a treliça com o auxílio de cantoneiras de aço já previstas na treliça (uma em cada 
lado da linha da treliça, na parte central e nas extremidades), conforme e chumbadores 
Parabolt dispostos no apoio central e em cada apoio das extremidades, conforme 
projeto; 

 Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso tenham 
sido previstas), com o emprego de cantoneiras de aço.
A medição será por metro de estrutura devidamente executada (conforme projeto). 
 

PERFIL UDC 
Para a execução das terças da estrutura metálica para cobertura utilizar perfil UDC 

e=3mm. Colocadas de acordo com projeto de cobertura. 
A medição será em kg de perfil instalado. 

CHUMBAMENTO DAS TRELIÇAS NOS PILARES 
As treliças deverão ser fixadas junto aos pilares por meio de peça em chapa de aço 

galvanizado nas dimensões de 400x170mm utilizando parafusos do tipo parabolt (Ver 
detalhes em projeto). 

A medição será pelo conjunto executado. Considerando um conjunto todos os 
chumbamentos previstos. 

 
CHUMBAMENTO DO ENCONTRO DAS TRELIÇAS 

O encontro das treliças na parte frontal da cobertura será fixada em chapa dupla de 
aço galvanizado de espessura 0,50mm (4Kg/m²), utilizando parafuso 16mm em aço 
galvanizado comprimento de 450mm, rosca máquina cabeça quadrada, com arruela e porca 
zincada (conforme projeto de detalhamento da cobertura).

A medição será feita em unidade de conjunto executado. 
 

CONTRAVENTAMETO
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Serão utilizados para execução dos contraventamentos da cobertura, aço CA-25 de 
DN 10mm e 12mm, fixadas em diagonais estratégicas conforme detalhamentos em projeto de 
estrutura de cobertura. 

A medição será feita por conjunto executado, considerando conjunto toda a área a ser 
contraventada. 
TIRANTES 

A ancoragem dos tirantes da cobertura será feita nos pilares que sustentarão a 
estrutura metálica do telhado. 

Os tirantes, serão montados no comprimento, quantidade de cordoalhas, qualidade do 
aço CP-190RB com grouteamento da cabeça, conforme especificado em projeto. 

O esticador deverá seguir os parâmetros descritos nos detalhes do projeto. Do tipo 
ganchos com olhal de 16mm. E utilizar grampos metálicos de 1/2".

A medição será em unidade de tirantes instalados.
 

7.6.2. COBERTURA  TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM
 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 
acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; 

 Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as 
tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;  

 Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as 
disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e 
outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender 
ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo 
estabelecido pelo fabricante das telhas; 

 A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal 
(fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, 
sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento 
predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); 

 Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando 
parafuso autoperfurante (terça em perfil aço galvanizado) ou haste reta com gancho 
em aço galvanizado; 

 Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, 
que venha a amassar a telha metálica. 

 
7.7. REVESTIMENTO
7.7.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 

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. 
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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.

A medição será em M² de serviço executado. 

7.7.2. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014. 

 
Taliscar a base e executar as mestras; 

 Lançar a massa com colher de pedreiro; 
 Comprimir a camada com o dorso da colher de pedreiro; 
 Sarrafear a camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-

se o excesso; 
 Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de madeira (para as 

composições de emboço); 
 Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares (para as 
composições de massa única). 

 
7.8. PISO 
7.8.1. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020

O piso cimentado deverá ser executado com argamassa no traço de 1:3 (cimento e 
areia), com preparo mecânico em betoneira de 400l, em área especificada em projeto com 
espessura de 2 cm, acabamento liso. 

Para a execução do piso é importante que seja construído anteriormente um bom 
contrapiso. O contrapiso deve estar nivelado corretamente, livre de todo tipo de sujeira e deve 
ter superfície áspera. Em situações onde o contrapiso esteja muito liso é necessário a 
aplicação do chapisco para garantir a aspereza necessária à superfície.

Posicionamento de taliscas: 
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Para auxiliar a perfeita execução do piso é indicado a utilização de taliscas para 
garantir que a espessura do piso e a inclinação do piso estejam corretas. 
As taliscas podem ser posicionadas a cada 1,0 metro de distância e podem ser unidas por 
linhas ou mestras. A utilização das taliscas é um bom artifício para um piso bem nivelado. 

 
Instalação de juntas de dilatação: 

Para evitar o aparecimento de trincas é necessário a utilização de juntas de dilatação 
a cada 2,0 m² de piso. Estas juntas podem ser de plástico, madeira ou até mesmo compostas 
por piso cerâmico, fazendo pequenos quadros que servirão como decoração e como juntas 
para o piso. 

 
Preparar a argamassa do piso de cimento queimado: 

O próximo passo é preparar a argamassa. Não existe uma única receita para a 
preparação da argamassa, em cada região do Brasil ou cada pedreiro experiente possui um 
traço que considera o melhor para este tipo de piso. 
 

É comum adotar um traço de cimento e areia de 1:3. O importante na argamassa é 
sua consistência, que fica cremosa, bem próxima de uma nata. Por isso, a água deve ser 
adicionada com cuidado e a massa deve ser misturada constantemente.

 
Aplicação da argamassa: 

O próximo passo de como fazer o piso de cimento queimado é aplicar a argamassa 
nos quadros divididos pelas juntas de dilatação. A espessura da argamassa é de 1,3 
centímetros, na maioria dos casos. Utilize taliscas e linhas para garantir um perfeito 
nivelamento. 

 
Queima do piso: 

Apesar do nome, este processo não envolve o fogo. A queima do cimento é feita com 
a aplicação de pó de cimento sobre a argamassa ainda em estado fresco e o desempeno da 
superfície com desempenadeira metálica. 

Caso você queira um piso colorido é possível fazer isso utilizando uma mistura de 
cimento com o famoso pó xadrez. Esta mistura de pó xadrez com cimento é de 1:10, na 
maioria dos casos, mas existem muitas práticas e cada construtor faz da maneira que mais 
agrada. Para uma boa queima a argamassa ainda deve estar úmida, mas com certa 
capacidade de suportar o movimento do profissional sobre o piso. 

 
Cura do cimento queimado: 

A cura do piso é muitas vezes desprezada, mas é um passo essencial para garantir 
qualidade final do piso. Uma boa cura pode evitar o aparecimento de pequenas fissuras. 

A cura deve ser realizada durante 3 a 4 dias com a aspersão de água sobre o piso. 
Não utilize água corrente, pois assim danificará a superfície. 

 
Acabamento final: 
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O último passo é o acabamento final do piso. Após a cura o piso deve ser lavado com 
água e sabão de coco. 

Para impermeabilizar o piso utilize uma camada de resina acrílica. Para garantir o 
brilho você pode utilizar cera incolor sobre o piso todo. 

 
7.9. PINTURA 
7.9.1. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
 Massa acrílica  massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, 

para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348 
 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 
 A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação;
 Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com recomendações 

do fabricante; 
 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 

desejado;  
 Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para 

posterior aplicação da pintura.
7.9.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Naquilo que for aplicável ao caso e rigorosamente de acordo com as especificações 

técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante, devendo ser 1ª linha, 
nas cores especificadas. Não sendo permitido o uso de corantes em bisnaga. 

Execução:
Observar 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.

Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como 
Premium, 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. s e/ou diluição 
de tinta no selador.

 
7.9.3. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

 Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; 
 Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou bolor; 
 Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; 
 Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; 
 Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã; 
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 Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 
 Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após 

aplicação do fundo preparador); 
 Fazer retoques e cantos com trincha;
 Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 

horas após aplicação da 1ª demão); 
 Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada); 
 Remover fitas após secagem. 

 
7.9.4. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 
 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 
 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo 

 
7.10. GUARDA CORPO 
7.10.1. GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"

 Conferir medidas na obra; - Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; 
 Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos perfis e 

chapas, eliminando todas as rebarbas; 
 Fixar o montante vertical no substrato de concreto através de chumbadores 

mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a distância mínima de 
5cm da borda do concreto; 

 Soldar as peças horizontais do gradil e em seguida todas as verticais, conforme 
projeto;

 Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, 
se necessário; 

 Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos. 
 

8. FACHADA E PATIO DE APRESENTAÇÃO 
8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
8.1.1. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
Deverá a locação da obra ser feita rigorosamente conforme o projetos e 

levantamentos topográficos. Todos os níveis deverão ser determinados antes que se iniciem 
os trabalhos e no transcorrer dos mesmos, sempre que necessário e/ou solicitado pela 
fiscalização.

A locação da obra será a marcação no solo, dos elementos constitutivos da 
edificação que estão nos desenhos em escala reduzida, através de gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas a cada 1,50 m.

Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente 
niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente 
do prédio a construir. Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de 
coordenadas serão marcadas com fios estirados os alinhamentos. Marcarão os cantos ou os 
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eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcação 
dos eixos deverá ser feita com cota acumulada. 

Na   eventualidade   de   qualquer   divergência   ou   necessidade   de adaptação 
dos níveis da praça aos níveis do entorno, deverão ser consultados a fiscalização e o autor 
do projeto. 

Somente após a determinação de todos os níveis e conferência da fiscalização, 
deverá ser iniciada a execução. A locação prevista será convencional com tábuas corridas 
pontaletadas reaproveitadas.

Durante o desenvolvimento da obra, se julgar necessário, a fiscalização poderá 
solicitar a confirmação dos níveis. 

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

8.2. ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
8.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017.
  Considera equipamento e mão de obra para execução manual do serviço. Os 
coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da 
vala e esgotamento. Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo 
de até 20%.  

 Volume medido no corte (m3).
 Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão 

empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação 
oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:  

- escoamento ou ruptura do terreno das fundações,  

- descompressão do terreno da fundação,  

- descompressão do terreno pela água.  

 Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como 
segue:  

- material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação que se apresenta, compreende 
a terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos 
rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm;  

- material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica 
inferior à do granito;  

- material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual 
ou superior à do granito.  

 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 
NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

 
8.2.2. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016. 
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 Volume medido pela camada acabada (m3).  
 Os serviços complementares que se fizerem necessárias para compensar 

irregularidades da superfície do terreno, junto à obra, também se encontram neste 
grupo de serviços.  

 Os aterros poderão ser compactados ou não, a depender das características do 
serviço, e do fim a que se destinam.  

 As operações de execução de aterros compreendem a descarga, espalhamento, 
homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação quando 
prevista em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo de outras 
escavações, de empréstimos de jazidas ou da própria escavação. Sua execução 
obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela Fiscalização e 
constantes das notas de serviço apresentadas no projeto executivo. A operação será 
precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da 
escavação. Deverá ser feita a determinação da umidade do solo, para definir a 
necessidade de aeração ou umedecimento. Quando necessária, deverá ser procedida, 
também, a escarificação e ou umedecimento da camada existente, visando-se sua boa 
aderência à camada de aterro.  

 O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura 
da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e 
compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) 
não deverá ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura não deverá 
ultrapassar 0,20 m. 

 A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de 
torrões secos, remoção de material conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha 
alterada e de matéria orgânica. Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as 
camadas do solo deverão sofrer compactação de maneira conveniente até se obter, 
na umidade ótima, a massa específica aparente seca correspondente ao Grau de 
Compactação de projeto - 95% ou 100% da massa específica aparente máxima seca 
(Ensaio de Proctor Normal) - mais ou menos 3% de tolerância. 

 Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 
escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente 
compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida. Em regiões 
onde houver ocorrência predominante de materiais rochosos será admitida a execução 
de aterros com o emprego destes, desde que previsto em projeto.  

 Deverá ser obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. O diâmetro 
máximo das pedras será limitado pela espessura da camada. O tamanho admitido 
para a maior dimensão da pedra será de 2/3 da espessura da camada. Em regiões 
onde houver ocorrência predominante de areia será admitida a execução de aterros 
com o emprego da mesma, desde que previsto em projeto.  

 Junto a estruturas em concreto, os aterros ou reaterros só poderão ser iniciados depois 
de decorrido o prazo previsto para o desenvolvimento de sua resistência de projeto, 
devendo ser executados após ou em paralelo com a remoção dos escoramentos. 
Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas com 
0,20 a 0,40 m de espessura.  
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 Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). 

 NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção NBR5681-
Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações  

 Mão de obra para lançamento do material, espalhamento em camadas com 
apiloamento manual.  

 Aterro consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando -se 
material de empréstimo, para elevação de greide ou de cotas de terraplenos. 

 Compactação consiste na redução do índice de vazios, manual ou mecanicamente, 
do material de aterro, com energia suficiente para atingir graus de eficiência previstos 
em projeto.  

 Equipamentos para Aterros  
 Na execução dos serviços deverá ser prevista a utilização de equipamentos 

apropriados, de acordo com as condições locais e as produtividades exigidas para o 
cumprimento dos prazos.  

 Em aterros de valas, cavas, fundações ou escavações de pequenos volumes, serão 
usadas soquetes manuais, compactadores pneumáticos, placas vibratórias ou rolos 
compactadores de pequeno porte, com dimensões apropriadas. 

 
8.3. INFRAESTRUTURA 
8.3.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017. 
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa 

de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75.  
Utilizar o volume de concreto magro para execução de lastro, dado pela área de 

projeção da peça multiplicada pela espessura definida na composição.  
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 

que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço.  
O cálculo dos coeficientes foi realizado considerando uma espessura de 

aproximadamente 3 cm para o lastro.  
Os valores calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a 

frente de trabalho.  
Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita. 

 Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização 
ou previsto em projeto.  

 Nivelar a superfície final.  

 Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro.  

 Quando necessário, deverá ser reforçado para suportar situações especiais de carga e 
geometria que possam introduzir deformações iniciais à geometria destes elementos 
estruturais. 
 

8.3.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 
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A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das formas em madeira 
serrada, espessura 25mm; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das 
posições dos cortes.  

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a marcação das 
faces para auxílio na montagem das fôrmas. O formato, a função, a aparência e a durabilidade 
de uma estrutura de concreto não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com 
as formas, o escoramento ou sua remoção.

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, 
devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. As formas devem ter solidez 
garantida. 

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. Quando 
agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser aplicados 
exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não prejudicar a 
superfície do concreto. 

A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência de 
ressaltos.
   A medição será em m² de serviço executado. 

 
8.3.3. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,00 MM - MONTAGEM. AF_06/2017. 
8.3.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017.
 Peças de aço CA-60 com 5.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 

canteiro.  
 Peças de aço CA-50 com 10.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no 

canteiro. 
 Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm  
 Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. Critérios para 

quantificação dos serviços  

 Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, 
utilizadas na montagem da armadura de pilares e vigas em edifícios de múltiplos 
pavimentos 

 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários 
envolvidos diretamente com a montagem da armação da estrutura de concreto 
armado, após o recebimento/fabricação das peças pré-cortadas/dobradas no canteiro.  
Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e prédobradas, resultando 
em perda nula de aço.

 Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

 Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

 Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 
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8.3.5. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. 

O traço deve ser de 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1), a 
mudança desse traço deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência de 15 Mpa. 

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às normas Técnicas da 
ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de 
qualquer parte da estrutura. 

Para concretos com preparo mecânico em canteiro deverá ser com betoneira 
convencional de funcionamento automático ou semi-automático que garanta a medição e a 
exata proporção dos ingredientes. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, 
através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados 
especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover 
adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0m. 
Cuidados complementares: 

Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento não 
devem ser utilizados; 

O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a 
eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes 
espessuras; 

A cura deverá continuar durante 7 dias após o lançamento; 

Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e 
protegido contra agentes prejudiciais. 

A medição será em m³ de serviço executado. 
 
8.3.6. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015. 

Lançamento (NBR-6118 e NB-1) 

 Deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO com antecedência de um dia, a hora de 
início da concretagem e o tempo previsto para execução. Não será permitido o 
lançamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregação. 

 O intervalo de tempo máximo entre o término do emassamento do concreto e o seu 
lançamento não deverá exceder a 01 (uma) hora, salvo com o uso de concreto 
remisturado. 

 Onde houver presença de água deverão ser adotadas providências para que o 
concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não 
possa ser levado pela água de infiltração. 

 Não será permitido o arrastamento do concreto a distâncias muito grandes, durante o 
espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesão aos locais de passagem 
pelo deslocamento da mistura com a enxada. 
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 O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos 
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na 
massa de concreto. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do 
concreto após o início da pega. 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado 
contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência. O 
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos 
das fôrmas. 

 Deve ser evitada a manipulação excessiva do concreto, como processos de vibração 
muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a segregação do 
material e a migração do material fino e da água para a superfície (exsudação), 
prejudicando a qualidade da superfície final com o consequente aparecimento de 
efeitos indesejáveis. 
 

8.4. SUPERESTRUTURA 
8.4.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

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

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das formas em madeira 
serrada, espessura 25mm; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das 
posições dos cortes.  

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a marcação das 
faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto não 
devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua 
remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, 
devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida. 
As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 
Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser 

aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não 
prejudicar a superfície do concreto. 

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

A medição será em m² de serviço executado. 
 

8.4.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICDA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020. 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira 
serrada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes.  

Executar os dispositivos de travamento do sistema de fôrmas e fazer a marcação das 
faces para auxílio na montagem das fôrmas. 
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O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto não 
devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua 
remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, 
devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.

As formas devem ter solidez garantida.
As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 
Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser 

aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não 
prejudicar a superfície do concreto. 

A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência de 
ressaltos.
8.4.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, 
providenciando apoios intermediários com escoras metálicas, de acordo com 
o indicado no projeto; 

 Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para 
que não ocorram folgas (verificar prumo e nível); 

 Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla, para 
facilitar a desfôrma; 

 Travar o conjunto com viga metálica e barras de ancoragem distanciadas 
conforme indicação do projeto; 
Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a 
face interna da fôrma;  

 Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma;  
 Promover a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto 

estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente quando o concreto atingir 
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; 

 Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma 
adequada para impedir o empenamento.

A medição será em m² de serviço executado. 
 

8.4.4. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,00 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

8.4.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,00 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Para a infraestrutura do monumento será utilizado aço CA-60 de 5.00 mm e CA-50 
de 8.00, mm conforme pedido em projeto estrutural que deve ser seguido rigidamente as 
informações de posicionamento, espaçamento e tamanhos da armação. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

Utilizar espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado, com 
afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento 
mínimo indicado em projeto. 
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Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

A medição será em kg de serviço executado. 
 
8.4.6. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015. 

8.4.7. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

8.4.8. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 800 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

Serão utilizadas peças de aço CA-50 com 10.0 mm e 8.0 mm de diâmetro, e aço CA-
60 com 5.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido 
nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e Espaçador de plástico industrializado circular para concreto 
armado. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando 
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los 
à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 
deslocamento durante a concretagem. 

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

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021. 

O traço deve ser de 1:2,7:3, (em massa seca de cimento/areai média/brita1), a 
mudança desse traço deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 
condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência de 20 Mpa.

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente às normas Técnicas da 
ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada a resistência e a estabilidade de 
qualquer parte da estrutura. 

Para concretos com preparo mecânico em canteiro deverá ser com betoneira 
convencional de funcionamento automático ou semi-automático que garanta a medição e a 
exata proporção dos ingredientes. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, 
através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados 
especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover 
adensamento antes do lançamento da camada seguinte.

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0m. 
Cuidados complementares: 
Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento não devem ser 

utilizados; 
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O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação de 
vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

A espessura deve ocorrer de 20 em 20cm para concretos de grandes espessuras; 
A cura deverá continuar durante 7 dias após o lançamento; 
Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e 

protegido contra agentes prejudiciais. 
A medição será em m³ de serviço executado. 

 
8.4.10. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015. 

Lançamento (NBR-6118 e NB-1) 

 Deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO com antecedência de um dia, a hora de 
início da concretagem e o tempo previsto para execução. Não será permitido o 
lançamento de altura superior a 2m, evitando-se assim a segregação. 

 O intervalo de tempo máximo entre o término do emassamento do concreto e o seu 
lançamento não deverá exceder a 01 (uma) hora, salvo com o uso de concreto 
remisturado. 
Onde houver presença de água deverão ser adotadas providências para que o 
concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco, não 
possa ser levado pela água de infiltração. 
Não será permitido o arrastamento do concreto a distâncias muito grandes, durante o 
espalhamento, evitando-se a perda da argamassa por adesão aos locais de passagem 
pelo deslocamento da mistura com a enxada. 
O concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos 
componentes embutidos previstos no projeto, sejam adequadamente envolvidos na 
massa de concreto. Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do 
concreto após o início da pega. 

 Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado 
contínua e energicamente com equipamento adequado à sua consistência. O 
adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos 
das fôrmas. 

 Deve ser evitada a manipulação excessiva do concreto, como processos de vibração 
muito demorados ou repetidos em um mesmo local, que provoca a segregação do 
material e a migração do material fino e da água para a superfície (exsudação), 
prejudicando a qualidade da superfície final com o consequente aparecimento de 
efeitos indesejáveis.

 
8.5. PAREDES E PAINÉIS 
8.5.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021. 
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 As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 
horizontal 9x19x29cm, (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento 
e areia media não peneirada), 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. 

A medição será em m² de serviço executado.
 

8.6. REVESTIMENTO 
8.6.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 

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.

A medição será em M² de serviço executado. 
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8.6.2. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014. 

 
 Taliscar a base e executar as mestras;  
 Lançar a massa com colher de pedreiro; 
 Comprimir a camada com o dorso da colher de pedreiro; 
 Sarrafear a camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-

se o excesso; 
 Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de madeira (para as 

composições de emboço); 
 Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares (para as 
composições de massa única). 
 

8.6.3. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE 10X10 CM, PADRÃO MÉDIO, PARA EDIFICAÇÕES 
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. 
AF_11/2014

 Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma 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 

8.7. ESQUADRIAS 
8.7.1. PORTÃO DE FERRO EM METALON (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) 
8.7.2. PORTÃO DE FERRO EM METALON (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) 

 
 Na instalação do portão de ferro deve ser observado o seu alinhamento, nível e prumo. 
 As folgas deverá ser mínimas, evitando o atrito, visando seu perfeito funcionamento. 
 A fixação em alvenaria deve ser feito com grampos chumbados ou com parafusos.  
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 As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem 
folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. Deverão ser verificadas 
as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradiças, 
que devem ser eficientemente robustas, de forma a suportarem com folga o regime de 
trabalho a que venham a ser submetidas 
 

8.8. PISO 
8.8.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016 

8.8.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016 

 Concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico 
com betoneira 400L. AF_07/2016. Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 10 cm, 
Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região Peça de madeira nativa/regional 2,5 
x 7,0 cm (sarrafo para forma)  

 Execução: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- 
se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;  

 Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e 
desempeno do concreto;  

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

 Por último, são feitas as juntas de dilatação. 
 A execução de juntas ocorre a cada 2 m. 

 
8.9. PINTURA 
8.9.1. APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
 Massa acrílica  massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, 

para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348
 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 
 A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação;
 Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com recomendações 

do fabricante; 

 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 
desejado;  
Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para 
posterior aplicação da pintura.
 

8.9.2. PVA SOBRE MURO 
 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou 

bolor antes de qualquer aplicação; 
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 Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 
 Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 

desejado;
 Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; 
 Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

 
8.9.3. PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

 Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 
 Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 
 Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo 

 
9. INSTALAÇÃO ELETRICA 
9.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES 
9.1.1. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
9.1.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
9.1.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Os disjuntores são termomagnéticos monopolares padrão nema. Os detalhamentos 
devem ser seguidos rigorosamente conforme projeto elétrico. 

Os interruptores a corrente diferencial-residual, ou simplesmente, dispositivos DR, 
devem ser instalados nos quadros de distribuição, fixados em trilho DIN 35mm, protegendo 
os circuitos a ele associados contra correntes de sobrecarga e curtocircuito (igualmente aos 
tradicionais disjuntores termomagnéticos) e ainda, contra os efeitos de contatos indiretos com 
partes energizadas de equipamentos de utilização.

A instalação, posicionamento e características técnicas dos dispositivos de manobra 
e proteção satisfarão as Normas da ABNT atinentes ao assunto e serão definidas no Projeto 

 
A medição será por unidade de serviço fornecido e instalado. 

9.1.4. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

9.1.5. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

9.1.6. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

9.1.7. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  
 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado;  
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 Coloca-se o terminal no pólo;  
 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

 
9.1.8. DISJUNTOR 3P  125A A 225A  PADRÃO DIN 
9.1.9. DISJUNTOR 3P  300ª 

 Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  
 Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado;  

 Coloca-se o terminal no pólo;  
 O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

 
9.1.10. PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II,1P,20KA,175V 

Dispositivo monopolar, Classe II, para proteção de aparelhos eletroeletrônicos 
conectados à rede elétrica contra raios e surtos elétricos. Desenvolvido para ser aplicado em 
quadros secundários de distribuição de energia. Esse mecanismo facilita e agiliza o trabalho 
do instalador na hora da manutenção e reduz custos, além de proporcionar mais segurança 
ao profissional responsável pela manutenção elétrica. Reposição conectável, que simplifica e 
reduz o tempo de manutenção, segurança na substituição das peças de reposição, fixação 
em treilho DIN 35 ou com garras padrão NEMA, Sinalização eletromecânica de status de 
operação. 

Conexão direta aos barramentos dos quadros de distribuição, Sinalização remota 
(recurso opcional), Caixa poliamida vermelha, reforçada com fibra de vidro UL 94 V0. 

 
9.1.11. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

9.1.12. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

9.1.13. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 

150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

9.1.14. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

O centro de distribuição constará de um quadro de distribuição de energia em 
chapa de aço galvanizado com 18 disjuntores din 100 a. 

O centro de distribuição constará de um quadro de distribuição de energia em 
chapa de aço galvanizado com 24 disjuntores din 100 a. 
O centro de distribuição constará de um quadro de distribuição de energia em 
chapa de aço galvanizado com 30 disjuntores din 150 a. 
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O centro de distribuição constará de um quadro de distribuição de energia em 
chapa de aço galvanizado com 40 disjuntores din 100 a. 

O quadro de distribuição / quadros de força deve ser montado conforme indicado em 
projeto, contendo os dispositivos de proteção, manobra e comando instalados e ligados 
segundo as instruções fornecidas pelo fabricante. 

Devem atender à ABNT NBR IEC 60439-1, no mínimo, resultar em níveis de 
desempenho e segurança equivalentes aos definidos por esta, respeitando-se sempre a 
distância mínima entre partes vivas nuas de polaridades distintas de 10mm e entre partes 
vivas nuas e outras partes condutivas (massa, invólucros) de 20mm. 
 
9.2. CABOS E FIOS 
9.2.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

9.2.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

9.2.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

9.2.4. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

9.2.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

9.2.6. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do 
cabo. E auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação 
do cabo. 

Verificar o comprimento do trecho da instalação;  
Cortar o comprimento necessário do cabo; 
Posicionar o cabo nos postes; 
Esticar o cabo até atingir a flecha do projeto;  
Fixar o cabo no isolador;  
Deixar as extremidades livres para posterior conexão. 
 

9.2.7. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

9.2.8. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

9.2.9. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
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Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 
passagem dos cabos;

Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, 
recomenda-se a utilização de fita guia; 

Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o 
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora 
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

A medição será por metro de cabo passado.

 
9.2.10. CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
9.2.11. CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
Utilizar os comprimentos retilíneos de cabos de cobre nu, seção de 50 mm², sem 

isolador, instalados em trechos enterrados. 
Execução: 

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
 Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 
 Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados. 
 A medição será por metro de cabo instalado. 

 
9.2.12. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
Verifica-se o local da instalação; 
O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 
A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 
A medição será por unidade de haste aterrada.
 

9.3. LUMINARIAS 
9.3.1. RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 
 Relé fotoelétrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base; 
  Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m: utilizado 

para isolar as emendas entre os cabos do relé e os cabos da rede existente.
 Verificar o local da instalação; 
 Conectar os cabos do relé; 
 Encaixar o relé no local estabelecido.

 
9.3.2. LUMINÁRIA DE LED 600 W ILUMINAÇÃO EXTERNA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN) 
Verificar o local da instalação; 
Conectar os cabos da luminária nos cabos da rede existente; 
Encaixar luminária no braço para iluminação pública. 
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9.3.3. REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 Verifica-se o local da instalação; 
 Encaixa-se a lâmpada ao refletor; 
 Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao reator; 
 Em seguida, conecta-se o reator ao refletor;
 Parafusa-se o refletor no local definido. 
 A medição será em unidade de refletores executados 

 
9.3.4. LUMINÁRIA TIPO ARANDELA 

 Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  
 Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao plafon;  
 Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 
9.3.5. LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  
 Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao plafon;  
 Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 
9.4. CAIXAS, ELETRODUTOS E ELETROCALHAS 
9.4.1. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
9.4.2. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de 
passagem dos cabos. Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, utilizando fita 
guia em trechos longos. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, 
inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. 

Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora 
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

 
 A princípio, as caixas serão embutidas nas paredes, lajes e piso ou onde se fizerem 

necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 
 O assentamento das caixas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 

alinhamento.
 Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na 

abertura de rasgo, no assentamento da caixa e conexão aos eletrodutos e na sua 
chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia. 
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 Os cortes necessários ao embutimento das caixas deverão ser efetuados com o 
máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já 
concluídos. 

 Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de 
qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

 As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de 
energia como as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de 
potência e baixa taxa de distorção harmônica.  

 A medição será feita em unidade de caixa instalada. 
 

9.4.3. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

 Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, assentar as paredes 
de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, colocar a tampa pré-
moldada;

 Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 
 Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita 

no fundo da cava; 
 Tijolo cerâmico maciço 9 x 19 x 19 cm: utilizado para a execução da alvenaria da 

caixa; 
 Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da alvenaria e para o 

revestimento com reboco; 
Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;

 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição 
utilizada para execução da tampa da caixa.
Execução:

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 
preparar o fundo com lastro de brita; 

 Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, 
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; 

 Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e 
reboco e externamente somente com chapisco;

 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 
A medição será por unidade de caixa executada. 

 
9.4.4. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020 

 Para passagem dos cabos elétricos serão executadas caixas de passagem com 
dimensões internas de 40x40x40 cm. 

 As caixas serão de blocos de vedação de concreto com dimensões 9x19x39cm. 
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 A caixa deverá ser chapiscada com argamassa 1:4 (cimento e areia grossa) e será 
revestida com argamassa 1:3 (cimento e areia média). 

 Será colocada no fundo de cada caixa de passagem uma camada de 5 cm pedra 
britada n. 3 (38 a 50mm). 

 A medição será por unidade de caixa de passagem executada.
 

9.4.5. SUPORTE PARA ELETROCALHAS 
9.4.6. ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 50 - 3M 
9.4.7. ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 75 - 3M 
9.4.8. TAMPA DE PRESSÃO PARA PERFILADO 38MM - 3M 

 A princípio, os suportes, eletrocalhas e tampas de pressão serão embutidas nas 
paredes, lajes e piso ou onde se fizerem necessárias, a menos que especificado de 
outra forma em projeto. 

 O assentamento dos mesmos deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 
alinhamento. 

 Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na 
abertura de rasgo, no assentamento dos suportes, eletrocalhas e tampas de pressão e 
na sua chumbação no rasgo, com argamassa de cimento e areia. 

 Os cortes necessários ao embutimento dos suportes, eletrocalhas e tampas de pressão 
deverão ser efetuados com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor 
dano possível aos serviços já concluídos. 

 
9.4.9. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

Todos os eletrodutos plásticos devem atender a NBR 15465  Sistemas de 
eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão  requisitos de desempenho. 
O serviço consistirá na abertura de rasgos, assentamento dos eletrodutos e suas conexões, 
na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação e na chumbação nos rasos 
com argamassa de cimento e areia, traço 1:5. 

 Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados 
com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível a edificação. 

Deverá ser passado, antes do chumbamento, pelo menos um fio de arame em 
cada eletroduto de forma que suas extremidades fiquem livres e aparentes nas caixas de 
passagem e tomadas no mínimo 50cm. 

 A medição será feita em metro de eletroduto instalado. 

9.4.10. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

9.4.11. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
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9.4.12. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

9.4.13. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

9.4.14. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

9.4.15. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 

 Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico;  
 Corta-se o comprimento necessário de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o 

eletroduto no local definido, utilizando abraçadeiras (quando instalado na parede);  

 Executa-se marcação para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de 
acordo com marcação prévia utilizando marreta e talhadeira;  

 Lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e 
desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos; 

 Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a junção das pontas dos 
cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, 
inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra 
extremidade;  

 Utilizando os trechos de cabos elétricos disponíveis nos pontos de fornecimento de 
energia, ligam-se os cabos ao interruptor (módulo). Em seguida, fixa-se o módulo ao 
suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte. 
 

9.5.  TOMADAS E INTERRUPTORES 
9.5.1. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
9.5.2. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
9.5.3. INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e 
estarem de acordo com as normas brasileiras. A colocação dos interruptores deverá ser 
precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da 
cobertura e da colocação de portas, janelas e vidro. 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de 
fornecedor idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso 
apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação.

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de 
acordo com o projeto, normas da concessionaria de energia e com as normas da ABNT. 

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já 
tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. 

Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo 
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e 
proteções. 
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 A medição será feita em unidade de interruptor instalado. 

9.5.4. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, 
ligam-se os cabos às tomadas (módulo); 

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 
 
9.5.5. TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA 
 A princípio, as tampas cegas serão embutidas nas paredes, lajes e piso ou onde se 

fizerem necessárias, a menos que especificado de outra forma em projeto. 
 O assentamento das tampas deverá obedecer ao projeto elétrico em nível, prumo e 

alinhamento. 
 Quando se tratarem de instalações embutidas em alvenaria, o serviço consistirá na 

abertura de rasgo, no assentamento das tampas cegas e na sua chumbação no rasgo, 
com argamassa de cimento e areia. 

 Os cortes necessários ao embutimento das tampas cegas deverão ser efetuados com 
o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível aos serviços já 
concluídos. 

 
9.5.6. INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

Os interruptores deverão ter as seguintes características nominais: 10A/250V e 
estarem de acordo com as normas brasileiras. A colocação dos interruptores deverá ser 
precedida da conclusão dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, da conclusão da 
cobertura e da colocação de portas, janelas e vidro. 

Todos os dispositivos a serem instalados deverão ser novos e ter procedência de 
fornecedor idôneo e reconhecido no mercado. Deverão ser testados e substituídos, caso 
apresentem defeitos de fabricação ou danos de instalação 

Todos os serviços necessários à instalação dos pontos deverão ser realizados de 
acordo com o projeto, normas da concessionaria de energia e com as normas da ABNT 

A execução das instalações só poderá ser feita por pessoal especializado, que já 
tenha executado obras similares, ficando a CONTRATADA responsável pela equipe indicada. 

Toda a instalação será inspecionada e testada tão logo seja concluída, sendo 
verificada a continuidade e o isolamento dos circuitos e o funcionamento dos interruptores e 
proteções. 

A medição será feita em unidade de interruptor instalado. 
 

9.6. POSTES 
9.6.1. POSTE DE AÇO CARBONO CONTINUO DE 14 METROS COM SUPORTE PARA 6 

REFLETORES - INCLUSIVE PINTURA 
9.6.2. POSTE DE AÇO CARBONO CONTINUO DE 7 METROS COM SUPORTE PARA 6 

REFLETORES - INCLUSIVE PINTURA 
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O Poste é fabricado em aço carbono, com tamanho de 14 e 7 metros com solda 
longitudinal. Pode ser aplicado em rodovias, avenidas, ruas, praças, quadras, aeroportos e 
estacionamentos. Para o seu projeto, pode ter pintura eletrostática em diversas cores, e sua 
instalação pode ser feita com fixação através de flange com chumbadores ou engastado ao 
solo.  Contando com suporte para 6 refletores. 

 
9.7. SPDA 
9.7.1. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 
Verifica-se o local da instalação; 
O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; 
A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 
A medição será por unidade de haste aterrada. 
 

9.7.2. CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 
Utilizar os comprimentos retilíneos de cabos de cobre nu, seção de 35 mm², com 

isolador, instalados em trechos enterrados.
Execução: 

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;
 Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 
 Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados. 
 A medição será por metro de cabo instalado. 

 
9.7.3. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

Todos os eletrodutos plásticos devem atender a NBR 15465  Sistemas de 
eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão  requisitos de desempenho. 
O serviço consistirá na abertura de rasgos, assentamento dos eletrodutos e suas conexões, 
na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação e na chumbação nos rasos 
com argamassa de cimento e areia, traço 1:5. 

 Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados 
com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível a edificação. 

Deverá ser passado, antes do chumbamento, pelo menos um fio de arame em 
cada eletroduto de forma que suas extremidades fiquem livres e aparentes nas caixas de 
passagem e tomadas no mínimo 50cm. 

 A medição será feita em metro de eletroduto instalado. 

 
9.7.4. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 

DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020 
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 Para passagem dos cabos elétricos serão executadas caixas de passagem com 
dimensões internas de 40x40x40 cm. 

 As caixas serão de blocos de vedação de concreto com dimensões 9x19x39cm. 
 A caixa deverá ser chapiscada com argamassa 1:4 (cimento e areia grossa) e será 

revestida com argamassa 1:3 (cimento e areia média). 
 Será colocada no fundo de cada caixa de passagem uma camada de 5 cm pedra 

britada n. 3 (38 a 50mm). 
 A medição será por unidade de caixa de passagem executada.

 
9.7.5. CONECTOR DE EMENDA PARA CABO 35 MM² 

Fornecimento e instalação de conector de emenda para cabo de 35mm², conforme 
indicado em projeto. 

 
9.7.6. TERMINAL AEREO FERRO ZINCADO A FOGO PARA ATERRAMENTO 

Captor tipo terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h=30cm conforme 
indicado no projeto (TERMOTÉCNICA, AMERION, GAMATEC ou equivalente do mesmo 
padrão de qualidade); 
 
9.7.7. CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

O captador "Franklin" é o mais utilizado por ter eficácia de 90%. O modelo é composto 
por uma haste metálica, onde se situam os captadores e um cabo de condução, sendo que 
este vai até o solo e a energia da descarga elétrica é dissipada por meio do aterramento.  

10. HIDROSSANITÁRIO 
10.1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
10.1.1. CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 
M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

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

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

 Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com 
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a 
altura da tampa fixa;  
Em seguida, posicionar e assentar o septo pré-moldado; 

 Revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e, o fundo com argamassa;  
Após a execução do revestimento, posicionar e assentar a tampa fixa com argamassa; 

 Continuar assentando a alvenaria, do lado do tubo de entrada, até o nível do terreno, 
descontando a espessura da tampa; 

 Concluída a alvenaria da caixa, revestir o restante das paredes internamente com 
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco;  
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 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 
 

10.1.2. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar 
o fundo com lastro de areia;  

 Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto;  
 Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

 
10.1.3. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 Limpar o local de instalação da caixa;  
 Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou 

fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência 
interna;  

 Fazer o acabamento final com lima meia-cana;  
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  
 As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar 

a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo);  
A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha 
e pasta lubrificante. 
 

10.1.4. RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014 

 Limpar o local de instalação do ralo; 
 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento 

superfícies a serem 
soldadas;  

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; SINAPI - Caderno Técnico das 
Composições de Instalações de Caixas Sifonadas e Ralos - Lote 2 Página | 12  

 O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 
espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 
estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

10.1.5. SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

10.1.6. SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

10.1.7. SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 1/4 X 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 
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 Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o tipo de 
lavatório, pia ou tanque;  

 Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a manutenção do 
fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do fabricante 
para altura máxima do tubo prolongador;  

 Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula;  
 Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando 

a porca inferior. Obtida a posição desejada, apertar manualmente a porca a fim de 
obter perfeita estanqueidade;  

 Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto;  
 Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diâmetro do tubo 

ou conexão de esgoto e encaixá-lo completamente. 
 

10.1.8. VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 
LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 Desrosquear a porca de aperto;  
 Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque 

(parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso 
não utilize as vedações;  

 Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, 
apenas com aperto manual, até a completa vedação. 

10.1.9. CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

10.1.10. CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  
Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações 
expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca 
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e movimentação da 
junta;

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do 
sifonamento (teste de fumaça). 
 

10.1.11. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento 

soldadas;  
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 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 
 O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais 

espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 
estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.  

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 
 

10.1.12. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;  
 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  
 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações 

expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca 
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e movimentação da 
junta; 

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do 
sifonamento (teste de fumaça). 
 

10.1.13. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

10.1.14. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

10.1.15. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

10.1.16. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

10.1.17. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
- 1 1/2, COM ANEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;  
 Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  
 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; SINAPI - Caderno Técnico 
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Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações 
expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca 
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e movimentação da 
junta;  
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 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do 
sifonamento (teste de fumaça). 
 

10.1.18. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

10.1.19. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

10.1.20. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;  
 Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  
 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; SINAPI - Caderno Técnico 

das Composições de Inst. Hidráulicas de Esgoto - Lote 2 Página | 101. 

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 
 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações 

expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca 
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e movimentação da 
junta;

 A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do 
sifonamento (teste de fumaça). 
 

10.1.21. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

10.1.22. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

10.1.23. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com 
lixa  

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  
 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção 

das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não 
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de 
serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
 

10.1.24. TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
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10.1.25. TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

10.1.26. TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com 
lixa  

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; SINAPI - 
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 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção 
das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não 
movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de 
serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
 

10.1.27. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;  
 Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  
 Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; SINAPI - Caderno Técnico 

das Composições de Inst. Hidráulicas de Esgoto - Lote 2 Página | 35  
 Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  
 Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso de tubulações 

expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca 
previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e movimentação da 
junta;  
A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e verificação do 
sifonamento (teste de fumaça). 
 

10.1.28. FOSSA SEPTICA EM CONC.ARM.D=2M, P=3M CAP=75 PESSOAS
10.1.29. FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M 
10.1.30. SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 75 

PESSOAS 

 Escolha um local seco e abaixo do nível do vaso sanitário para instalar a fossa, filtro e 
sumidouro; 

 Realize a escavação dos buracos, que receberam as instalações; 
 Deixe a borda superior da caixa cinco centímetros acima do nível do solo 
 As tampas das caixas devem ter um sistema de alívio de gases
 Realizar a pintura das estrutura com impermeabilizantes; 
 Realizar escavação para instalação da tubulação que liga o imóvel até a fossa, filtro e 

sumidouro. 
 
10.2. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS



     
      ESTADO DO PARÁ 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
      PODER EXECUTIVO 

     CNPJ Nº 04.838.793/0001-73 

Praça Eloy Simões N.º 751  Centro - Alenquer-Pará  
CEP. 68200-000 3526-1496, 3526-1119 e 3526-1122 

10.2.1. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

10.2.2. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 Verificar o local da instalação;  
 Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do 

fornecedor;  
 As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a 

completa vedação. 
 

10.2.3. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

10.2.4. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 Verificar o local da instalação;  
 Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do 

fornecedor;  
 As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a 

completa vedação; - Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; 

 Fixar a manopla. 
 

10.2.5. REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 Verificar o local da instalação;  
 Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do 

fornecedor; 
 As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a 

completa vedação. 

10.2.6. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

10.2.7. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

10.2.8. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

10.2.9. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento 
m solução desengordurante das superfícies a serem 

soldadas;  
 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 
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 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 
(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 
adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 
minutos;  

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de 
serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
 

10.2.10. BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 

10.2.11. BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 

 As peças (tubos e conexões) devem ser soldadas por meio do processo de 
termofusão;  

 Antes de iniciar o processo se faz necessária a limpeza da termofusora com um com 
pano embebido em álcool.  

 O tubo deve ser cortado com tesoura apropriada para evitar rebarbas. Recomenda-se 
limpar a ponta do tubo e o interior da bolsa da conexão; 

 Marcar a profundidade de inserção na ponta do tubo (verificar a medida específica 
para cada diâmetro no Catálogo do fabricante do produto utilizado);  

 Introduzir simultaneamente o tubo e a conexão em seus respectivos bocais, de forma 
perpendicular à placa termofusora. Observar a marca de profundidade feita; SINAPI - 
Caderno Técnico de Instalações Hidráulicas em PPR - Lote 2 Página | 97  

 Passado o tempo mínimo determinado pelo fabricante para a fusão, retirar o tubo e a 
conexão da termofusora e, imediatamente, proceder a união das peças (tubo e 
conexão);  
Deixar a junta em repouso até atingir o esfriamento total (verificar o tempo mínimo de 
resfriamento para cada diâmetro no Catálogo do fabricante do produto utilizado). 

10.2.12. CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

10.2.13. CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento 

soldadas; 
 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 
(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 
adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 
minutos;  

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de 
serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
 

10.2.14. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
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10.2.15. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

10.2.16. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento 

soldadas;  
 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 
 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 
adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 
minutos;  

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de 
serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
 

10.2.17. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

10.2.18. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

10.2.19. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

10.2.20. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

 
 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com 

 
 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora;  
 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade 

do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter 
a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de 
serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
 

10.2.21. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

10.2.22. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

10.2.23. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

10.2.24. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

10.2.25. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
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10.2.26. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

10.2.27. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

10.2.28. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

10.2.29. JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, 
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

10.2.30. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento 

soldadas;  

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 
O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 
(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 
adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 
minutos;  

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de 
serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.
 

10.2.31. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

 Verificar o local da instalação;  
 Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do 

fornecedor;  
 As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a 

completa vedação.

10.2.32. CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1.000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

 Verificar o local da instalação;  
 Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do 

fornecedor; 
 As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a 

completa vedação. 

10.3. APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 
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10.3.1. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

10.3.2. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 Coloca-se o tubos na saída de esgoto do vaso;  
 O vaso é encaixado à saída de esgoto no piso;  
 Fixa-se o vaso no piso através dos parafusos e buchas;  
 A caixa de descarga é conectada à parede e em seguida encaixada ao vaso. 

 
10.3.3. ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 
 Posicionar os parafusos no local adequado;  
 Encaixar o assento sobre o vaso sanitário;  
  Apertar as porcas 

 
10.3.4. MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
Coloca-se o espude na saída de esgoto do mictório;  
O mictório é encaixado à saída de esgoto na parede;  
Fixa-se o mictório na parede através dos parafusos;  
A válvula de descarga é conectada à parede e em seguida encaixada ao 
mictório. 
 

10.3.5. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa 
destinado ao seu encaixe;  
Fixar por baixo da bancada com a porca.

10.3.6. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

 Marcar os pontos para furação;  
Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

 Verificar pontos de água. 

 
10.3.7. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
10.3.8. BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  
 Marcar os pontos para furação;  
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 Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 
10.3.9. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os 
pontos de fixação, em seguida, fazer as furações; 

 Posicionar a louça, nivelar e parafusar;  
 Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

 
10.3.10. TAMPO EM MARMORE BRANCO E=2CM 

 Marcar o ponto de perfuração; 
 Verificar o nível do tampo;  

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível

 
10.3.11. ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 

 Marcar o ponto de perfuração; 
 Verificar o nível do espelho;  
 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento do espelho 

 
10.3.12. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 
Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;

 Marcar os pontos para furação;  
Instalar, de maneira nivelada e parafusar

 
10.3.13. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 
 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  

Marcar os pontos para furação; 
 Instalar, de maneira nivelada e parafusar 

Instalar, reservatório para sabonete liquido.

 
10.3.14. DUCHA HIGIENICA CROMADA 

 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
 Marcar os pontos para furação;  
 Instalar, de maneira nivelada e parafusar; 
 Verificar pontos de água; 
 Verificar ponto e altura para suporte da ducha. 



     
      ESTADO DO PARÁ 

        PREFEITURA MUNICIPAL DE ALENQUER 
      PODER EXECUTIVO 

     CNPJ Nº 04.838.793/0001-73 

Praça Eloy Simões N.º 751  Centro - Alenquer-Pará  
CEP. 68200-000 3526-1496, 3526-1119 e 3526-1122 

 
10.3.15. PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/TORN., SIFAO E VALV.(1,50M) 

 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
 Marcar os pontos para furação;  
 Instalar, de maneira nivelada e parafusar; 
 Verificar pontos de água. 

 
10.4. DRENAGEM PLUVIAL 
10.4.1. CANALETA EM ALVENARIA (0.30X0.30M) REBOCADA INTERNAMENTE 
10.4.2. GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO 

 Após a execução da escavação da vala, realizar o nivelamento com o caimento 
necessário;  

 Realizar o assentamento da alvenaria a singelo com argamassa impermeabilizada;  
 Após o assentamento da alvenaria deve-se aguardar 24 horas para execução do 
chapisco e reboco interno da estrutura;  

 O fundo da canaleta necessita de acabamento arredondado para evitar acumulo de 
água;  

 Com a conclusão das etapas anteriores, aguardar 48 horas para instalação da grade 
ferro com articulação.

 Salienta-se que é imprescindível a existência de articulação na canaleta visando a 
perfeita manutenção do dispositivo  

10.4.3. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M 

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar 
o fundo com lastro de areia; 

 Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme projeto;  
Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.
 

10.4.4. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com 
 

 Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  
 O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção 

das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não os 
movimentar por, aproximadamente, 5 minutos. 

 Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de 
serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

 
11. COMBATE INCÊNDIO 
11.1. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

 Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada;  
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 Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos;  
 Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada.  

 
11.2. PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 

TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) 

 Fixa-se a placa de sinalização de emergência através de parafusos.  

 
11.3. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC 

 Verifica-se o local de instalação do extintor próximo a sinalização indicada em projeto;  
 Fixa-se o apoio dos extintores por meio de parafusos;  
 Em seguida é feita a locação do extintor no devido apoio fixado na parede.  

 

 


