
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS 
 

 

_______________________________________________________________________ 
Rua Amador Lemes Pereira, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

E-mail: cmplacas@yahoo.com.br /www.placas.pa.leg.br/ Fone: (93) 3552-1150 

  

   

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUÇÃO DO NOVO BLOCO DA CAMARA MUNICIPAL DE 

PLACAS/PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placas-PA, 2019. 



 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS 
 

 

_______________________________________________________________________ 
Rua Amador Lemes Pereira, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

E-mail: cmplacas@yahoo.com.br /www.placas.pa.leg.br/ Fone: (93) 3552-1150 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO 

GENERALIDADES 

As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as condições 

que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de construção do 

novo Bloco da Câmara municipal de Placas, bem como fixar as obrigações e direitos não 

tratados no Edital, instruções de concorrência ou contrato.  

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

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

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

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

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

parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

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

sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

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

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

Obrigações da Contratada 

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

obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado 

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

vencido; 

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

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

retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

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

serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

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

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

progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

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

todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços sub-

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

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

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

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos 

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

obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 
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A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde 

do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

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

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

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

 Locação de Instalações e Equipamentos 

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

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

encontradas no local. 

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

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

comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

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

rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

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

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

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que 

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

FISCALIZAÇÃO. 

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

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

e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 

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

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

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

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

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

ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

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

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

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

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

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

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

operários e fiscalização. 

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

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

pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 
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O prazo para execução dos serviços em é de 60 (sessenta dias) dias corridos, a 

contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 

 Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 

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

materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 

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

determinação do Engenheiro Fiscal; 

 As obras serão contratadas pela CÂMARA MUNICIPAL, através da Comissão 

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

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

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

executados no período em questão para seu respectivo pagamento; 

 O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

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

modificação. 

 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1 Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos Complementares 

Os serviços de execução da obra devem ser acompanhados diariamente por um 

Engenheiro Civil, no mínimo uma hora e meia por dia. A função deste profissional deverá 

constar da A.R.T. respectiva. A medição será em h de serviço executado. 

 

1.2 Encarregado Geral com Encargos Complementares 

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

um Encarregado Geral que deve permanecer 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 medição será em h de serviço executado. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 
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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.  

A placa deverá conter os principais dados da obra (convênio, volume, custo, 

construtor, engenheiro responsável, etc.) e ser confeccionada em lona com plotagem 

gráfica por dimensões com uma área total de até 6m² a ser colocada a uma altura de 2,20 

m do solo.  

A medição será em m² de serviço executado. 

 

2.2 Locação de obra 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente conforme o projeto. 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. 
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Durante o desenvolvimento da obra, se julgar necessário, a fiscalização poderá 

solicitar a confirmação dos níveis. 

A medição será em metro linear (m) de serviço executado. 

 

2.3 Limpeza do Terreno 

A Limpeza do terreno será realizada através de raspagem manual da camada 

vegetal do referido terreno, tal procedimento será executado por um funcionário. A 

completa limpeza do terreno será efetuada dentro da mais perfeita técnica, \tomados os 

devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. A limpeza do terreno 

compreenderá os serviços de capina, corte de árvores existentes e remoção, o que 

permitirá que a área fique limpa de raízes e tocos de árvores. Só poderão ser retiradas as 

árvores que por ventura, estiverem causando problemas à locação da obra e que não 

estiverem previstas sua permanência em projeto de paisagismo e ou recomendação da 

FISCALIZAÇÃO. 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

3.1 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, 

sem reaproveitamento. Af_12/2017 

Deverão ser retiradas telhas cerâmicas da garagem existente. 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

3.2 Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017 

Demolição da estrutura da cobertura da garagem existente. 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

3.3 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017 

Demolição da alvenaria da garagem existente. 

A medição será em m³ de serviço executado. 
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3.4 Retirada de grade de ferro 

Retirada da grade do muro para locação da parede da nova edificação. 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

3.5 Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017 

Retirada dos pilares da garagem e do muro para construção da nova edificação. 

A medição será em m² de serviço executado.  

 

3.6 Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de forma manual, 

sem reaproveitamento. Af_12/2017 

Demolição da estrutura da cobertura da garagem existente. 

A medição será em unid de serviço executado.  

 

4. MOVIMENTO DE TERRA 

4.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

Af_03/2016 

Será executada escavação manual, para a fundações da nova edificação. Os 

serviços de escavação deverão obedecer, com precisão, a locação do item a ser executado, 

devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensão. O fundo das valas 

deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das 

fundações e infraestruturas. 

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

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

drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar danos à 

obra. 

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

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

.A medição será em m³ de serviço executado. 

 

4.2 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 
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O reaterro compactado será executado no volume restante das escavações 

destinadas a implantação das sapatas. 

A medição será em m³ de serviço executado. 

 

4.3 Aterro c/ material fora da obra, inc. Apiloamento 

O solo para aterro deve ser isento de matéria orgânica. Não se admite a utilização 

de materiais de qualidade inferior ao do terreno adjacente. A compactação do material de 

reaterro deve ser executada em camadas individuais de 20cm de espessura, com soquetes 

manuais. A variação do teor de umidade admitido para o material de reaterro é de -2% a 

+1% em relação à umidade ótima de compactação, e o grau de compactação mínimo 

exigido é de 95% em relação à massa específica aparente seca máxima, determinada 

conforme NBR 7182(1), na energia normal. 

A medição será em m³ de serviço executado. 

 

5. INFRAESTRUTURA 

5.1 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 

5.2 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 

  Serão utilizadas barras de aço CA-50 com 10,00 mm de diâmetro e barras de aço 

CA-60 com 5,0mm de diâmetro. 

As barras deverão ser previamente cortadas, dobradas, montadas e armadas no 

canteiro. Será ainda utilizado arame recozido 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. 
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A medição será em kg de serviço executado. 

 

5.3 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)- 

preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 

O traço deve ser de 1:2,3:2,7 (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. 

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 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas. Af_12/2015 

  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. 
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A medição será em m³ de serviço executado. 

5.5 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 

serrada, e=25 mm, 1 utilização. Af_06/2017 

5.6 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 

madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização. Af_06/2017 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira 

serrada de espessura 25mm para os pilares, sapatas e vigas baldrames; 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. 

 

5.7 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) 

- preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016. 

Após compactação do solo deve ser lançado o concreto magro, um tipo de 

concreto sem função estrutural, no fundo das valas com espessura de 5 cm. 

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



 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS 
 

 

_______________________________________________________________________ 
Rua Amador Lemes Pereira, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

E-mail: cmplacas@yahoo.com.br /www.placas.pa.leg.br/ Fone: (93) 3552-1150 

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

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

concreto estrutural com o solo, pois a umidade e alguns agentes químicos presentes no 

solo podem enfraquecer o concreto estrutural. O lastro deve ter espessura de 5 cm, para o 

concreto magro, o traço utilizado para a produção desta mistura será 1:4,5:4,5 (cimento/ 

areia média/ brita 1). 

 A superfície final deve estar completamente nivelada para recebimento do 

concreto estrutural. 

A medição será em m³ de serviço executado. 

 

6. SUPERESTRUTURA 

6.1 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 

6.2 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 

  Serão utilizadas barras de aço CA-50 com 10,00 mm de diâmetro e barras de aço 

CA-60 com 5,0mm de diâmetro. 

As barras deverão ser previamente cortadas, dobradas, montadas e armadas no 

canteiro. Será ainda utilizado arame recozido 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. 

A medição será em kg de serviço executado. 

 

6.3 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)- 

preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016 
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O traço deve ser de 1:2,3:2,7 (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. 

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 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas. Af_12/2015 

  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. 

A medição será em m³ de serviço executado. 

6.5 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito 

simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_12/2015 
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6.6 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de 

madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. Af_12/2015 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira 

serrada de espessura 25mm para os pilares e vigas; 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. IMPERMEABILIZAÇÃO 

7.1 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas 

demãos 

Deverá ser aplicada em 2 (duas) demãos de tinta betuminosa, com auxílio de 

uma trincha, diretamente sobre o revestimento impermeável. Impermeabilizar é impedir 

a passagem da água para dentro das edificações ou de dentro dos locais construídos para 

armazená-las. Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de impermeabilização que variam de 

acordo com o tipo e finalidade das estruturas e também de acordo com a solicitação a que 

estão sujeitas estas estruturas. 

Em condições especiais, onde não seja aconselhável o emprego dos sistemas 

relacionados, deve ser adotado outro mais adequado ao caso, com autorização prévia da 
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FISCALIZAÇÃO. Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos 

específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados. Durante a 

execução dos serviços de impermeabilização, deve ser proibido o trânsito na área, bem 

como a passagem de equipamentos. Os materiais empregados nas impermeabilizações 

devem ser armazenados em locais protegidos, secos e fechados 

.A medição será em m² de serviço executado. 

 

8. PAREDES E DIVISÓRIAS 

8.1 (Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos 

vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação 

habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Af_11/2014 

  As alvenarias de vedação serão executadas com tijolos cerâmicos furados na 

vertical 9x19x19cm, (espessura 9 cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia 

media não peneirada), preparo manual, junta 1,5 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. 

 

8.2 Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. 

Af_03/2016 
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8.3 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. 

Af_03/2016 

Todos os vãos de portas e janelas, cujas partes superiores não devam facear com 

as lajes dos tetos e que não possuam vigas previstas nos projetos estruturais, ao nível das 

respectivas padieiras, terão vergas de concreto, convenientemente armadas, com 

comprimento tal que excedam no mínimo 30 cm para cada lado do vão.  

A medição será em m de serviço executado. 

 

9. COBERTURA 

9.1  Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 11 m, para telha 

cerâmica ou de concreto, incluso içamento. Af_12/2015 

A tesoura em aço deverá ser fabricada e instalada conforme detalhes abaixo: 

Verificar as dimensões das peças que compõem a tesoura e realizar o corte das 

peças. Apoiado sobre gabarito, posicionar e fixar primeiramente os banzos da tesoura 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 tesoura. 

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 tesoura com o auxílio de cantoneiras de aço já previstas na tesoura (uma 

em cada lado da linha da tesoura, 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. 

Perfil de aço comum ASTM A36 tipo “U” 127 x 50 x 3,0 mm para composição 

dos banzos superiores e inferiores da tesoura, fornecido em peças de 6 m; 

Cantoneira de abas iguais, espessura 1/8”; 

Eletrodo AWS E-7018 (OK 48,04; WI 718) d = 4 mm (solda elétrica). 

   A medição será em unidade de serviço executado. 
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9.2  Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

transporte vertical. Af_07/2019 

A Trama metálica deverá ser executada conforme detalhes abaixo: 

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças 

de acordo com o projeto. 

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças. 

Fixar as terças na estrutura de apoio com os parafusos ASTM A307, d = 12,7 

mm. 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

9.3  Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 

recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 

10°, c om até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

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 aos 

ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento). 

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o 
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remonte de quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da 

linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o 

recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc). 

Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da 

extremidade livre da telha. 

Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura 

(ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no 

projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das telhas. Na fixação com parafusos 

ou ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça 

em fibrocimento. 

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos 

acima dos tolerados pela respectiva normalização não devem ser utilizadas. 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

9.4  Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios 

de fixação e içamento. Af_07/2019 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que 

poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade). 

As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos 

dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento. 

Dispor as peças da cumeeira e efetuar duas fixações em cada aba com os 

dispositivos de fixação aplicados nas cristas das ondas, utilizando parafusos de 150mm 

ou 110mm, ou ganchos com rosca. Não aplicar pressão em excesso nos dispositivos de 

fixação, o que pode provocar a ocorrência de fissuras nas peças 

A medição será em m de serviço executado. 

9.5   Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, 

incluso transporte vertical. Af_07/2019 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão 
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romper ou soltar com certa facilidade). 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou 

caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; - 

Posicionar a manta entre os caibros e as ripas ou, no caso de telhas de fibrocimento, sobre 

as terças, mantendo sobreposição de 10cm nas emendas. 

Para garantir a estanqueidade do sistema, utilizar fita adesiva aluminizada nas 

áreas sobrepostas; - Fixar a manta sobre a trama com grampos de aço e/ou, no caso de 

telhas de cerâmica ou concreto, com a própria fixação das ripas. 

No caso de telhas de cerâmica ou concreto, posicionar as ripas sobre a manta, 

obedecendo a galga das telhas / espaçamento da estrutura de suporte; - Para qualquer 

sistema de cobertura, aplicar a manta com todo cuidado, evitando rasgamentos, 

esgarçamentos e outras falhas 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

9.6   Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, 

incluso transporte vertical. Af_07/2019 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, que poderão 

romper ou soltar com certa facilidade). 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou 

caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento. 

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção 

transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos 

coletores. 

Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites 

de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo 

nas chapas a serem unidas. 

Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox 

regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de 

poliuretano. 

A medição será em m² de serviço executado. 
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10. ESQUADRIAS 

10.1  Painel fixo em vidro temperado de 8 mm 

Execução das esquadrias conforme projeto arquitetônico. 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

10.2   Esquadria de correr em vidro temperado de 8 mm 

Execução das esquadrias conforme projeto arquitetônico. 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

11. REVESTIMENTOS 

11.1  Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com 

colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. 

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 
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reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

11.2   Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de 

vãos, espessura de 25 mm. Af_06/2014 

A massa única ou reboco serão aplicadas em toda área aparente do bloco, ou 

seja, as áreas que não ficarão enterradas. 

Deverá ser utilizado massa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com espessura 

de 25mm, preparo mecânico. Com a argamassa acima especificada, serão revestidas as 

superfícies do bloco. 

A massa única será regularizada e desempenada à régua e desempenadeira, e 

deverá apresentar aspecto uniforme, não sendo aceito qualquer ondulação ou 

desigualdade de alinhamento da superfície. Sob temperaturas elevadas, os rebocos 

executados durante o dia de trabalho terão suas superfícies molhadas ao término dos 

trabalhos. 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

12.  PISOS E RODAPÉS 

12.1  Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. 

Af_06/2014 

Para execução dos serviços serão utilizados: placa cerâmica tipo grês de 

dimensões 45x45 cm. 

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeira, graxas e óleos, 

além de estarem livres de qualquer irregularidade. As fissuras devem ser tratadas de forma 

compatível com o tipo de argamassa a ser utilizado. 

Disposição de assentamento (NBR 9817:1987 e NBR 13753:1996)  

Recomenda-se que as disposições de assentamento de pisos cerâmicos sejam 

previstas de modo a evitar o maior número de corte de peças. 

Caimento (NBR 9817:1987 e NBR 13753:1996)  
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O piso interno de ambientes molháveis, como banheiros, cozinhas, lavanderias 

e corredores de uso comum, é executado com caimento de 0,5% em direção ao ralo ou à 

porta de saída, sendo que a norma recomenda que não seja excedido o valor de 1,5%. 

Argamassa (NBR 9817:1987 e NBR 13753:1996) 

A argamassa é aplicada na base e no tardoz da placa no ato do assentamento. 

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, 

preparada conforme indicação do fabricante e argamassa a base de cimento branco 

estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de placas cerâmicas. 

No preparo manual, a argamassa colante é colocada em recipiente apropriado e 

a água é adicionada aos poucos, sendo misturada e amassada até obter uma mistura sem 

grumos, pastosa e aderente. Após o período de repouso indicado pelo fabricante a 

argamassa é reamassada. A NBR 13753:1996 recomenda que a argamassa seja utilizada 

até 2h30 após o seu preparo; durante este período é vedada a adição de água ou outros 

produtos. Em locais sujeitos à insolação e/ou ventilação, é necessário umedecer a base 

sem saturação. A pasta é estendida em faixas com aproximadamente 60 cm de largura. A 

extensão da faixa de espalhamento varia para cada caso e depende das condições de 

temperatura, insolação, ventilação e umidade relativa do ar presentes no local; caso estas 

sejam agressivas, pode ocorrer a formação de película reduzindo o tempo da argamassa e 

falseando a aderência das placas cerâmicas. A aderência é verificada com a remoção 

aleatória de algumas placas cerâmicas após o seu assentamento, observando se o tardoz 

está totalmente impregnado de argamassa colante. 

A pasta da argamassa colante é estendida com o lado liso da desempenadeira de 

aço, apertando de encontro à superfície do contrapiso e formando uma camada de 3 mm 

a 4 mm. Em seguida é aplicada com o lado denteado da desempenadeira em ângulo de 

60º, formando cordões para facilitar o nivelamento e a fixação das placas cerâmicas. A 

quantidade de pasta e sua espessura são determinadas para cada caso e dependem da 

tolerância nas irregularidades da superfície do contrapiso e do empeno côncavo ou 

convexo das placas cerâmicas. Os espaços provocados pelas irregularidades são 

preenchidos com argamassa colante. 

Assentamento das placas cerâmicas (NBR 9817:1987 e NBR 13753:1996)  

No caso de argamassa convencional, a NBR 9817:1987 recomenda que o 

assentamento seja feito sem interrupções, sendo iniciado pelos cantos ou nos locais onde 
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serão formadas juntas de movimentação. 

 Espalhar e pentear a argamassa colante com desempenadeira;  

 Aplicar cada placa cerâmica sobre os cordões de argamassa 

ligeiramente fora da posição, pressionando e arrastando-as perpendicularmente 

até sua posição final;  

 Aplicar vibrações manuais com a ponta dos dedos quando a placa 

estiver em sua posição final, de modo a obter maior acomodação possível. 

Alinhamento e largura das juntas de assentamento  

A NBR 9817:1987 recomenda que o afastamento não seja superior a 3 mm entre 

as bordas das placas cerâmicas alinhadas e a borda de uma régua de 2 m, faceada com as 

placas cerâmicas externas. A largura média das juntas de assentamento não deve diferir 

mais que 1 mm em relação à largura especificada em projeto. 

A NBR 13753:1996 especifica que o afastamento não seja maior que 1 mm 

entre as bordas das placas cerâmicas alinhadas e a borda de uma régua de 2 m, faceada 

com as placas cerâmicas das extremidades da régua. 

Rejuntamento 

O rejuntamento seja iniciado no mínimo três dias após o assentamento. O 

material é aplicado em excesso de modo a preencher totalmente as juntas com o uso de 

desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha. 

A norma recomenda que a argamassa de rejuntamento fique secando de 15 

minutos a 30 minutos; em seguida é feita a limpeza das placas com esponja úmida. A 

limpeza final é feita com pano limpo e seco. O excesso de material ressecado é retirado 

com a utilização de vassoura com cerdas macias. A norma recomenda que não se caminhe 

sobre o piso recém-rejuntado, nem que o mesmo seja submetido a outras solicitações 

mecânicas. 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

12.2   Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, 

espessura 4 cm áreas secas e áreas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas 

sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e 

edificação pública padrão. Af_11/2014 
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Para execução dos serviços serão utilizados argamassa traço 1:4 (cimento e areia 

média) para contrapiso com preparo manual 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 4 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 será em m² de serviço executado. 

12.3   Camada regularizadora no traço 1:4 

A camada regularizadora será direta, argamassa no traço 1:4 (cimento e areia) com 

espessura uniforme, com a finalidade de nivelar o contrapiso para o perfeito assentamento 

do piso cerâmico.  

A medição será em m² de serviço executado. 

 

12.4   Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 60x60cm. Af_06/2014 

Seguir as recomendações do item 13.1. Revestimento cerâmico para piso com 

placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior 

que 10 m2. Af_06/2014. 

A medição será em m de serviço executado. 

13. ACABAMENTOS 

13.1  Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive 

estrutura de fixação. Af_05/2017_p 

Execução 

Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou 

um nível laser, o local em que será instalado o forro. 
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Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata 

onde serão fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”). 

Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”). 

Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição 

dos eixos dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes). 

Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes). 

Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites. 

Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 

Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que 

fiquem firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto. 

Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as 

dimensões do ambiente onde serão aplicadas. 

Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, 

deixando uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido. 

Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação. 

No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço 

existente, cortar utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a 

peça fique com 1 cm a menos que o espaço disponível. 

Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento. 

Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no 

acabamento e na régua anterior. 

A medição será em m² de serviço executado. 

13.2   Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). 

Af_05/2017 

Execução 

Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou 

um nível laser, o local em que será instalado o forro. 

Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata 

onde serão fixadas as guias, cantoneiras ou tabicas. 

Fixar as guias, cantoneiras ou tabicas, nas paredes, com os parafusos auto 

perfurantes. 
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A medição será em m de serviço executado. 

 

13.3   Piso em mármore aplicado em ambientes internos. Af_06/2018 

   Limpar com uma vassoura a área onde será instalada o piso de mármore. 

   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 mármore. 

Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a 

ligeiramente para garantir a fixação. 

A medição será em m² de serviço executado. 

 

13.4 Peitoril em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa 

traço 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa 

Recomendações similares ao item 14.3. Soleira em mármore, largura 15 cm, 

espessura 2,0 cm. Af_06/2018 

A medição será em m de serviço executado. 

14. PINTURA 

14.1  Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 

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

copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies 

internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

Faz-se necessária uma demão de selador acrílico em paredes a fim de regularizar 

pequenas imperfeições bem como a absorção da parede deixando-a em melhores 

condições para receber a tinta com melhor acabamento. 

Execução: 

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 Diluir o selador em água potável, conforme fabricante. 

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 
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A medição será em m² de serviço executado. 

14.2  Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 

Para execução do serviço serão utilizados: 

 Massa corrida acrílica – massa niveladora monocomponente à base de dispersão 

aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006. 

 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha) 

A superfície receber a massa deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Para aplicação, se necessário, amolecer o 

produto em água potável, conforme fabricante. 

A massa deve ser aplicada em camadas finas com espátula ou desempenadeira até 

obter o nivelamento desejado e aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda 

demão de massa. 

Por fim deve-se aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção 

do pó. 

A medição será em m² de serviço executado. 

14.3  Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico 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, 



 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS 
 

 

_______________________________________________________________________ 
Rua Amador Lemes Pereira, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

E-mail: cmplacas@yahoo.com.br /www.placas.pa.leg.br/ Fone: (93) 3552-1150 

esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e Standard. s e/ou 

diluição de tinta no selador. 

A medição será em m² de serviço executado. 

14.4  Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. 

Af_06/2014 

Itens e suas características 

Tinta látex PVA premium, cor branca – tinta à base de dispersão aquosa de acetato 

de polivinila, fosca, linha Premium. 

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. 

 A medição será em m² de serviço executado. 

 

15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

15.1 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W 

Os pontos de luz/força devem obedecer às recomendações do projeto elétrico. 

A medição será em pontos de serviço executado. 

 

15.2 Ponto p/ar condicionado (tubul.,cj.airstop e fiaçao) 

Os pontos de ar condicionado devem obedecer às recomendações do projeto 

elétrico. 

A medição será em pontos de serviço executado. 

 

15.3 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 

A fiação utilizada será cabo de cobre flexível isolado de 6,00 mm² anti chamas 

0,6/1,0 kV, incluso fita isolante adesiva anti chama uso até 1,0V. para a execução 

do cabeamento o caminho que os condutores deverão percorrer por dentro dos 



 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PLACAS 
 

 

_______________________________________________________________________ 
Rua Amador Lemes Pereira, S/N – Centro, Placas, Pará, CEP 68.138-000 

E-mail: cmplacas@yahoo.com.br /www.placas.pa.leg.br/ Fone: (93) 3552-1150 

eletrodutos também precisa ser considerado. Como os fios são rígidos, se tiverem 

de fazer uma curva de 90°, há o risco de o elemento metálico se partir, 

interrompendo todo o circuito. Nesse caso, o ideal é optar pelos modelos mais 

flexíveis dos cabos, que são maleáveis e fazem curvas com facilidade, tornando o 

processo de instalação mais ágil.  

A medição será em m de serviço executado. 

 

15.4 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 

A fiação utilizada será cabo de cobre flexível isolado de 2,50 mm² anti chamas 

0,6/1,0 kV, incluso fita isolante adesiva anti chama uso até 1,0V. para a execução 

do cabeamento o caminho que os condutores deverão percorrer por dentro dos 

eletrodutos também precisa ser considerado. Como os fios são rígidos, se tiverem 

de fazer uma curva de 90°, há o risco de o elemento metálico se partir, 

interrompendo todo o circuito. Nesse caso, o ideal é optar pelos modelos mais 

flexíveis dos cabos, que são maleáveis e fazem curvas com facilidade, tornando o 

processo de instalação mais ágil.  

A medição será em m de serviço executado. 

 

15.5 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015 

Foram previstas as seguintes tomadas para a alimentação dos equipamentos em 

geral:  

Fornecimento e instalação tomada 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para 

embutir 4" x 2" (placa + suporte +modulo). 

A colocação das tomadas 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. 
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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 tomada instalada. 

 

15.6  Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa -

fornecimento e instalação. Af_12/2015 

15.7 Interruptor simples (1 módulo), 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 instalação dos interruptores segue os procedimentos de execução das tomadas. 

A medição será feita em unidade de interruptor instalado. 

 

15.8  Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w -

fornecimento e instalação. Af_11/2017 

As luminárias tipo calha deverão apresentar 2 lâmpadas tubulares de 36 W e 

estarem de acordo com as normas brasileiras.  

Seguir projeto elétrico para locar as luminárias nos lugares adequados. 

A medição será feita em unidade de interruptor instalado. 

 

15.9 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 

disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e 

neutro, fornecimento e instalação 

15.10  Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e 

instalação. Af_04/2016 
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15.11  Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e 

instalação. Af_04/2016 

15.12 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e 

instalação. Af_04/2016 

15.13 Disjuntor 3P - 60 a 100A - PADRÃO DIN 

15.14 Supressor contra surto CLAMPER 45KA 

15.15 Interruptor diferencial residual 4P-40A-300mA. 

A montagem do quadro de distribuição deverá seguir a fiel orientação do projeto 

elétrico da camada legislativa de Placas. 

 

16. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

Após a conclusão de todos os serviços será feita a limpeza geral do local para 

fins de entrega da obra, onde a construtora e a fiscalização, marcarão o dia do recebimento 

da obra para funcionamento ao público. 

A medição será em m² de serviço executado. 
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