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A OBRA 
 
A Presente especificação técnica trata das normas e padrões construtivos a serem 
obedecidos, bem como dos materiais e técnicas a serem empregadas na referida obra. 
O construtor deverá executar os serviços segundo as determinações constantes nesta 
especificação, elementos dos projetos e normas da ABNT. 
Estas exigências se completam e quando da omissão em um responderão os outros em 
cujo contexto, esteja presente o elemento omitido. 
É vetado qualquer tipo de modificação neste memorial. A não observância a este 
dispositivo implicará na demolição dos serviços, correndo o prejuízo por conta do 
empreiteiro. 
Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificando e comparando todos os 
elementos fornecidos para a execução dos serviços e em caso de dúvidas consultar a 
fiscalização. 
Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e elementos dos 
projetos, DEVERÁ CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO. 
A mão de obra a ser empregada na execução dos serviços deverá ser através de 
profissionais de comprovada experiência e habilidade, para cada tipo de serviço, ficando 
obrigada a empreiteira a demolir e refazer satisfatoriamente, de acordo com a 
especificação todos os serviços imperfeitos. 
 
DA RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA 
 
1- A responsabilidade da empreiteira é integral para os serviços em apreço, nos 
termos do código civil brasileiro. É de inteira responsabilidade da empreiteira a 
reconstituição satisfatória de quaisquer danos e avarias causadas a terrenos vizinhos ou 
construções existentes, que passarão a obra em execução. 
 
2- A empreiteira é responsável pela retirada do local, no prazo de 48 horas, a partir 
da notificação da fiscalização, de operários e de todo e qualquer material impugnado pela 
fiscalização. 
3- Caberá à empreiteira verificar e conferir toda a documentação e instruções que lhe 
forem fornecidas pela secretaria de obras da PREFEITURA, comunicando a esta qualquer 
irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada, que desaconselhe ou impeça a 
execução dos serviços.  
 
4- A empreiteira observará, rigorosamente, o prazo de entrega da obra. 
 
5- A empreiteira deverá facilitar os trabalhos da fiscalização, mantendo no local da 
obra, em perfeita ordem, uma cópia completa de todos os desenhos, especificações e a 
listagem dos quantitativos dos serviços autorizados. 
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6- A FISCALIZAÇÃO poderá determinar a paralisação total ou parcial de todos os 
trabalhos julgados defeituosos, implicando na correção dos mesmos, que serão 
obrigatoriamente refeitos pela empreiteira. 
 
7- Do mesmo modo a empreiteira será responsável pela retirada dos materiais 
resultantes destas demolições e daqueles que não atenderem aos padrões de aceitação 
estabelecidos. 
 
8- Serão de responsabilidade da empreiteira as multas, caso venham a ocorrer 
impostas pela Prefeitura local e órgãos fiscalizadores. 
 
9- A empreiteira será a única responsável por qualquer acidente no trabalho sofrido 
pelos operários. Serão de exclusiva responsabilidade da empreiteira quaisquer danos 
provocados por incêndios. 
 
10- O construtor deverá visitar o local para familiarizar-se com o tipo de obra. 
 
11- As limpezas de terrenos deverão ser feitas dentro da mais perfeita técnica, 
tomando os devidos cuidados, de forma a evitarem-se danos a terceiros. Compreenderão 
também os serviços de queima e remoção de entulhos, de forma a deixar a área livre para 
os trabalhos da obra, inclusive todos os materiais previstos nas demolições. 
 
12- Será de responsabilidade do empreiteiro os transportes dos materiais provenientes 
das limpezas, bem como será precedidos a remoção periódica de todo entulho e detritos 
que venham a ser acumulados no terreno, no decorrer da obra. 
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1. ADMINISTRAÇÃO 

1.1. 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (H) 

Encarregado geral da obra com encargos complementares registrado e capacitado. 

1.2. 90777 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (H) 

A construtora deverá manter na obra um preposto, com conhecimento que lhe 
permitam conduzir com perfeição a execução de todos os serviços, bom como ler e 
executar os projetos de acordo com as normas vigentes e mitigar possíveis erros de 
execução. 

1.3. 00040943 - TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (H) 

A construtora deverá manter na obra um preposto, com conhecimento que lhe 
permitam conduzir com perfeição a execução de todos os serviços, bom como ler e 
executar os projetos de acordo com as normas vigentes e mitigar possíveis erros de 
execução. 

1.4. 91678 - ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (H) 

A construtora deverá manter na obra um preposto, com conhecimento que lhe 
permitam conduzir com perfeição a execução de todos os serviços, bom como ler e 
executar os projetos de acordo com as normas vigentes e mitigar possíveis erros de 
execução. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Com os projetos desenvolvidos e aprovados, com o orçamento estimado, e ainda 
com o cronograma físico e financeiro elaborado, e conhecido o prazo de execução 
e a quantidade de cada serviço, bem como a relação de equipamentos e as 
instalações mínimas e provisórias necessárias, tem-se condições de dimensionar e 
dar uma sequência racional das atividades. E em seguida, fazer as instalações 
iniciais (canteiro, ligações de água, energia, etc.), terraplanagem, locação da obra e 
assim por diante. 

PRINCIPAIS MÃOS DE OBRA A SEREM UTILIZADAS 

-Pedreiro, Carpinteiro, Encanador e Ajudante 
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Esta fase inicial é necessário para o fechamento do perímetro da obra (Muro 
definitivo ou Tapume), construção de barracões para depósito de ferramentas, 
vestiário, local de alimentação para os operários, local para o Eng. ou Mestre Obras 
para leitura e interpretação dos projetos. 

Importante nesta fase é fazer as ligações (provisória ou definitiva) de água, luz e 
esgoto para a obra. 

PRINCIPAIS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

-Areia, brita, cimento, madeira, chapa compensada e aqueles necessários as 
ligações das redes elétrica e hidráulica. 

OBS. Nesta fase da obra o terreno ao qual será implantada a obra, deverá sofrer 
intervenções (Movimentos de Terra > Terraplenagem) necessárias a adaptação do 
terreno as necessidades construtivas. 

No índice apresentado na tabela, não estão inclusos estes serviços, pois o custo será 
proporcional as intervenções necessárias as condições a que o terreno se encontra. 

2.1. COMP-431785 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
(M2) 

No canteiro de obras, dentro dos padrões recomendados por posturas legais, a 
empreiteira deverá fornecer e afixar placa de identificação, onde devem constar 
dados relativos à obra, a Empreiteira, ao órgão conveniente e o nome da Prefeitura. 
Os padrões, símbolos e cores serão fornecidos pela fiscalização da prefeitura, de 
acordo com o modelo fornecido. 

2.2. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016 (M2) 

Local destinado à guarda de material e seu controle e distribuição para a obra, é 
geralmente uma construção provisória tipo barracão, onde são abrigados os 
materiais que não devam ficar expostos ao tempo, tais como o cimento, gesso, 
condutores elétricos, ferragens, tintas, portas, janelas, grades etc. 

2.3. 00014250 - ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, 
RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, 
PIS/PASEP E COFINS (KWH) 

A empreiteira deverá fornecer todos os materiais e equipamentos devidamente 
necessário, para que a concessionaria realize o fornecimento e distribuição de 
energia para toda a obra. 
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2.4. 99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M) 

A locação da obra deverá ser global sobre quadros de madeira, que envolvam o 
perímetro da mesma: as tábuas deverão ser niveladas e fixadas para resistirem as 
tensões dos fios. A locação deverá ser feita pelos eixos ou faces dos elementos, 
sendo observados os níveis indicados nos projetos de arquitetura. Qualquer erro na 
locação correrá por conta e responsabilidade do construtor, com a conseqüente 
correção dos erros cometidos. 

2.5. 98458 - TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 (M2) 

A empreiteira deverá colocar tapume em compensado de madeira, no entorno da 
obra, para evitar o acesso de pessoas estranhas e para a segurança da mesma. 

2.6. 90779 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES (H) 

Contratação de Engenheiro Civil Senior para a elaboração de projeto de Estrutura 
Metálica de acordo com as normas e regulamentos vigentes. 

2.7. I10390 - Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias (mês) 

A empreiteira deverá alugar banheiro químico, com limpezas diárias, para seus 
colaboradores, que ali trabalharão. Colocado nos locais que julgar adequado. 

3. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 

Todos os serviços de remoção e demolição deverão ser carregados, transportados e 
descartados em local apropriado e licenciado ambientalmente para esta atividade. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 
aos transeuntes e observadas às prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - 
Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

3.1. 97636 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem 
reaproveitamento, nos locais indicados em projeto. 

A demolição e a reconstituição do pavimento devem passar pelas seguintes etapas: 
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a) inspecionar o pavimento e a laje estrutural para localizar as eventuais anomalias 
nesta última; 

b) verificar conveniência do alargamento de pista e da substituição dos guarda-
rodas por barreiras New Jersey; neste caso, o pavimento de concreto será uma 
sobre-laje armada; 

c) instalar e garantir a manutenção da sinalização; 

d) desviar o tráfego para meia pista; 

e) dependendo do equipamento de demolição a ser utilizado, delimitar a demolição 
em trechos definidos por juntas serradas com altura igual a do pavimento; 

f) efetuar a demolição integral do pavimento e tratar as anomalias da laje estrutural; 

g) remover o pavimento demolido para locais previamente determinados; 

h) corrigir as condições de aderência da laje estrutural, cuja superfície deverá estar 
áspera, com aparecimento do agregado graúdo e isenta de detritos, antes do 
lançamento do concreto da nova pavimentação; 

i) caso se trate de uma sobre-laje armada, colocar a armadura indicada no projeto; 
caso sejam mantidos os dispositivos laterais de segurança existentes e a largura da 
pista, é, ainda, conveniente colocar uma leve armadura em tela soldada, a 4 cm do 
topo da pavimentação; 

j) limitar o tráfego a veículos de até 24 toneladas; 

k) limitar a velocidade dos veículos a 20 km/hora; 

l) concretar faixas de cerca de 20 metros de comprimento deixando intervalos de 
cerca de 5 metros, definidos por juntas de construção; 

m) as juntas de contração, tanto longitudinais como transversais, que são 
enfraquecimentos de uma seção da placa, deverão ser executadas com o concreto 
fresco ou serem serradas de 8 a 12 horas após a cura; 

n) efetuar cura cuidadosa e prolongada por sete dias; 

o) após quarenta e oito horas da última concretagem, ainda com velocidade 
controlada, aumentar o limite de carga dos veículos, de 24 toneladas para 36 
toneladas, na meia pista ainda não trabalhada; 

p) após sete dias da última concretagem, repetir as etapas de d até p. 
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3.2. COMP-48106273 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES POR MEIOS 
MANUAIS, INCLUSIVE BOTA-FORA (M3) 

O concreto simples será demolido cuidadosamente com a utilização de marretas. O 
material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado 
da obra (descarte do bota-fora em local permitido pela Prefeitura). 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários 
e observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na 
Indústria da Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e 
supervisão de 

demolições. 

3.3. COMP-7011 - DEMOLIÇÃO DE REBOCO (m2) 

O reboco será demolido cuidadosamente com a utilização de marretas. O material 
deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra 
(descarte do bota-fora em local permitido pela Prefeitura). 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários 
e observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na 
Indústria da Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e 
supervisão de 

demolições. 

3.4. 100982 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3) 

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais 
escavados, em bota-fora ou em outra área indicada pela FISCALIZAÇÃO, ficará a 
critério da EMPREITEIRA e terá sido definido no Plano de Escavação. Durante a 
execução dos serviços poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a remoção e/ou 
substituição de qualquer equipamento que não corresponda aos valores de produção 
indicados no Plano de Escavação, ou seja, por qualquer motivo, insatisfatório. Os 
materiais obtidos das escavações serão empregados, sempre mediante a autorização 
da FISCALIZAÇÃO para os seguintes fins, conforme sua classificação: Solo 
vegetal superficial deverá ser removido para depósito previamente aprovado, para 
uso futuro no plantio de grama nas proteções de taludes em solo e na recuperação 
paisagística. Solo comum, de características predominantemente silto-arenoso 
marrom arroxeado, constitui-se no material principal para a execução no aterro em 
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solo, quer submerso como compacto. Rocha, oriunda da escavação a fogo, poderá 
ser empregada na execução da proteção com empedrados (enrocamentos e gabiões), 
função exclusiva da qualidade do material e de seu custo. Caso se observe o seu não 
aproveitamento deverá ser lançado em bota-fora a ser definido pela 
FISCALIZAÇÃO. Na medida do possível será sempre programado o uso do 
material resultante das escavações, imediatamente após sua remoção. Caso não seja 
isto possível, deverá a EMPREITEIRA preparar, um local para estocá-los, 
conforme indicações da FISCALIZAÇÃO. As pilhas de estoque deverão ser 
localizadas de maneira que necessitem um mínimo de transporte para os lugares 
onde os materiais serão aproveitados, sem interferir, porém, com o andamento da 
obra. O equipamento de transporte, os caminhos e distâncias de transporte e a forma 
de carregamento devem ser estudados pela EMPREITEIRA e aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO. A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a 
segregação de materiais ou sua contaminação, a critério da FISCALIZAÇÃO. 
Somente quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO, materiais escavados em áreas 
diferentes, que tenham características idênticas, a seu critério, poderão ser 
estocados na mesma pilha. Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrar material nos 
estoques, a critério da FISCALIZAÇÃO, estes depósitos serão tratados como bota-
fora, ou então serão as sobras levadas pela EMPREITEIRA para os bota-fora já 
existentes. A EMPREITEIRA deverá apresentar, com a devida antecedência, para 
aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano delimitando as áreas, definindo os 
caminhos e distâncias de transporte, fixando taludes e volumes a serem depositados. 
Essas áreas serão escolhidas de maneira a não interferir com a construção e a 
operação da obra e nem prejudicar sua aparência estética, se adaptando à forma e 
altura dos depósitos, tanto quanto possível ao terreno adjacente. A EMPREITEIRA 
tomará todas as precauções necessárias para que o material em bota-fora não venha 
a causar danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosão etc. 
Para tanto, deverá a EMPREITEIRA manter as áreas convenientemente drenadas, 
a qualquer tempo, a critério da FISCALIZAÇÃO. Na conclusão dos trabalhos as 
superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, convenientemente 
drenadas e em boa ordem. Por instrução da FISCALIZAÇÃO, os materiais em bota-
fora poderão ser usados a qualquer momento. A EMPREITEIRA, poderá outrossim, 
usar o material das escavações depositado em bota-fora, para seus próprios serviços 
no interior da obra, com prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. 

3.5. 95875 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 (M3XKM) 

A empreiteira deverá transportar de forma cuidadosa, através de profissional 
devidamente qualificado, utilizando os EPIs apropriados para o serviço. O descarte 
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dos resíduos gerados serão levados para local apropriado, indicados pela 
fiscalização deste objeto. 

 

 

4. ÁREA EXTERNA 

 

4.1. MOVIMENTO DE TERRA 

 

4.1.1. 94342 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M3) 

Consiste no nivelamento e compactação de todo o terreno que sofrerá intervenção, 
a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem posteriormente executados. 

O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material retirado 
durante as escavações que se fizerem necessárias durante a obra. 

4.2. CONTENÇÕES 

 

4.2.1. 101173 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020 (M) 

A empreiteira deverá executar estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, 
escavação manual com trado concha, com armadura de arranque, nos locais 
indicados em projeto, por profissional devidamente qualificado. 

4.2.2. COMP-58393710 - MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 
2,8 M E MENOR OU IGUAL A 4,0 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019 
(M2) 

Após os trabalhos de corte e aterro deverão ser executados MUROS DE 
CONTENÇÃO nos limites do terreno e conforme indicação do projeto. Este muro 
não receberá emboço, portanto deverá ter acabamento liso, sem bolhas, ressaltos, 
falhas, etc. 
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Este Muro terá estrutura em concreto armado seguindo as dimensões, armaduras e 
valores de fck 25MPa mínimo, e determinados no projeto. A face do muro de 
contenção em contato com a terra até o topo, deverá ser impermeabilizado com duas 
demãos de tinta betuminosa. 

A estrutura de concreto armado será executada em estrita obediência às disposições 
do projeto estrutural, fornecido pelo contratante, às Normas próprias da ABNT. 

Nenhum elemento estrutural poderá ser concretado sem a prévia verificação do 
engenheiro responsável, contratado pela Contratada, no tocante aos alinhamentos, 
dimensões e estanqueidade  das formas, armações, locação das fundações e/ou 
outros elementos que, por exigência do projeto, deverão estar embutidos na 
estrutura. 

As barras de aço das armações deverão estar limpas e escovadas, e mantidas 
convenientemente afastadas entre si e das formas, conforme prescrições da NBR 
6118/2003. O corte e posicionamento das armaduras devem seguir estritamente o 
projeto elaborado e fornecido pela contratada. 

Poderão ser extraídos sistematicamente corpos de prova dos concretos, para ensaio 
de resistência, por firma especializada e idônea, aprovada pela fiscalização, de 
acordo com as recomendações contidas nas Normas, se assim a fiscalização julgar 
necessário. 

Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à cura dos concretos segundo as 
Normas, chamando-se a atenção para os períodos de concretagem com a baixa 
umidade relativa do ar, quando providências especiais deverão ser tomadas pela 
contratada. 

Cuidados ainda devem ser tomados para que seja respeitado o projeto de forma das 
estruturas e realizado escoramento de modo seguro utilizando para tanto, escoras 
de boa qualidade e prumo. 

Será usado concreto com resistência conforme indicado no projeto de cálculo 
estrutural. 

Deve-se ainda ter total respeito ao projeto estrutural, no que diz respeito às notas 
indicadas nas folhas, assim como respeitar o prazo adequado para retirada de 
escoramento. 

 

4.3. INFRA-ESTRUTURA 
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4.3.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3) 

As escavações deverão ser executadas com cautela e segurança indispensáveis à 
preservação da vida e da propriedade. 

As paredes laterais das cavas de fundação deverão ser escoradas quando a coesão 
do terreno não for suficiente para manter os cortes aprumados ou quando forem 
muito profundas. Os tipos de escoramento deverão ser escolhidos de acordo com as 
indicações apresentadas em cada caso. 

As escavações para fundações serão manuais, enquanto que as escavações para 
cortes do terreno, quando necessárias, poderão ser mecânicas. 

As cavas para fundações serão isoladas e continuas com dimensões mínimas de 
0,30m de largura  por 0,30m de profundidade  e para as sapatas isoladas com 
dimensões definidas em projeto de estrutura  elaborado pelo construtor e aprovado 
pela Prefeitura de Taquarana  ,  devendo ser acrescidas quando o terreno apresentar 
pequena tensão de trabalho ( taxa menor do que 1 kg/cm2 ). 

4.3.2. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2) 

Após a execução das cintas e blocos, e antes da execução dos pilares, paredes ou 
pisos, será executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) 
centímetros de espessura. 

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terá um consumo de concreto mínimo 
de 350 kg de cimento por m3 de concreto, o agregado máximo de brita número 2 e 
SIKA 1, no traço 1:12 (SIKA 1 – ÁGUA); com resistência mínima a compressão 
de 250 Kgf/cm2. 

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente 

nivelado, molhado, convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as 
canalizações que devam passar sob o piso estejam colocadas. 

É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente 
de ar, por um período mínimo de 8 dias para que cure. 

Todos os pisos terão declividade de 1% no mínimo, em direção ao ralo ou porta 
externa, para o perfeito escoamento de água. 

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com caimento 
para os ralos. 
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A argamassa de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar 

um acabamento sem depressões ou ondulações. 

4.3.3. 103326 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 (M2) 

Antes da execução das cintas e blocos, e após a execução do lastro de concreto 
magro, a alvenaria de embasamento deve ser executada como forma de nivelar o 
terreno para as cotas de referencia especificadas no objeto contratado, conforme 
especificações do projeto de fundações e de implantação. 

4.3.4. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2) 

execução de chapisco na superfície indica em projeto, com traço 1:3 de cimento e 
areia. 

4.3.5. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8 

4.4. SUPERESTRUTURA 

INFRAESTRUTURA 

 

Estas serão definidas, ainda na fase de estudos, onde o projeto e o cálculo estrutural, 
é desenvolvido após a análise geológica do terreno. Nesta fase, de suma 
importância, a execução será mais favorável nos períodos de menor chuva, quando 
o consumo de aço (vergalhões), brita, areia e cimento, madeiramento para as 
formas, entre outros, são descritos no Projeto de Forma e Armação, onde elementos 
tais como as brocas, as sapatas, as cintas e os baldrames lá estarão dimensionados 
e quantificados. 

 

PRINCIPAIS MÃOS DE OBRA  A SEREM UTILIZADAS: 



 
 
 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA DE MATA GRANDE 

Rua Ubaldo Malta, nº 107, Centro do Município de Mata Grande/AL 
CNPJ: 12.226.205/0001-79 

 

Página 14 de 42 
 

-Pedreiro, Carpinteiro, Armador e Ajudante 

 

PRINCIPAIS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 

-Madeira para forma, aço (ferragem) e materiais para concreto (Brita, Areia, 
Cimento ou aditivo caso haja necessidade). 

-Pode-se optar nesta fase por comprar o concreto pronto de concreteiras em sua 
região ao invés de fabricá-los na obra. 

 

SUPERESTRUTURA 

 

Nesta fase, desenvolve-se diversas peças como: os pilares, as vigas, as vergas, lajes, 
entre outras e o seu escoramento. Importante salientar, que o concreto, que irá ser 
realizado na sua obra,“virado” no local ou previamente dosado nas centrais de 
concreto, obedece da mesma forma, a critérios e tratamentos, quanto a sua dosagem, 
preparo e aplicação específica para cada peça estrutural. 

 

PRINCIPAIS MÃOS DE OBRA  A SEREM UTILIZADAS: 

-Pedreiro, carpinteiro, armador, ajudante 

-Não esquecer que o eletricista / encanador nesta fase deve lançar os elementos, 
tubulações e caixas que ficarão embutidas na laje e no concreto 

 

PRINCIPAIS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

-Areia, cimento, brita (ou concreto pronto), madeira/compensado para formas e aço 
para ferragens. 

-Nesta fase também entra a laje que poderá ser adquirida por empresas 
especializadas. 

4.4.1. 95955 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA 
ISOLADA), FCK = 25 MPA (M3) 
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O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios 
normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os 
materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização. Os 
serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 
executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada 
caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais 
recente, entre outras: NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 
NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 
NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação; NBR-5739 Concreto – 
Ensaio de corpos de prova cilíndricos; NBR-6120 Cargas para o cálculo de 
estruturas de edificações; NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de 
edifícios. As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos 
estruturais deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças 
em suas posições, a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra. 
Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. Quando da 
execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um 
rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas 
de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. O Responsável Técnico 
pela obra, durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é o 
responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou 
a pessoas, seus funcionários ou terceiros. 

4.5. PAVIMENTAÇÃO 

Radier é um tipo de fundação rasa que se assemelha a uma placa ou laje que abrange 
toda a área da construção. Os radiers são lajes de concreto armado em contato direto 
com o terreno que recebe as cargas oriundas dos pilares e paredes da superestrutura 
e descarregam sobre uma grande área do solo. 

Geralmente, o radier é escolhido para fundação de obras de pequeno porte. O radier 
apresenta vantagens como baixo custo e rapidez na execução, além de redução de 
mão de obra comparada a outros tipos de fundação superficiais ou rasas. 

Para a execução do radier, é necessária uma limpeza prévia da superfície do terreno 
assim como o nivelamento e compactação. Logo após, coloca-se um lastro de brita 
para proteger a armadura do radier. Em torno da fundação em radier coloca-se as 
formas de madeira, com largura de 10 cm aproximadamente, na lateral fazendo o 
fechamento da área a ser concretada de acordo com as dimensões previstas no 
projeto estrutural ou de fundações. 
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Qualquer tubulação hidrossanitária ou elétrica deve ser assentada no solo sob o 
radier com saída através da laje, evitando que sejam feitos futuros cortes na laje já 
executada, evitando assim o retrabalho e aumento do custo da fundação. 

4.5.1. 94280 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU 
PASSEIOS. AF_05/2016 (M) 

Serão assentadas guias de concreto pré-fabricadas, com dimensões 100x15x13x30 
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) sua execução 
compreenderá as seguintes etapas: 

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

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

• Assentamento das guias pré-fabricadas. 

• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa traço 1:3. 

4.5.2. 93681 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2) 

Pavimentação em piso intertravado, executados sobre colchão de areia com camada 
de 10 cm 

4.5.3. 101091 - PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM 
AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 (M2) 

Haverá a execução de revestimento tipo cerâmica,conforme projeto arquitetônico- 
legendas e plantas baixa.as peças das cerâmicas  deverão  ficar imersas em água 
limpa pôr  pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes de sua aplicação. Antes do 
embôço deve-se ter o cuidado de verificar o assentamento das tubulações de 
instalações, bem como o alinhamento dos registros e caixas de passagens. 

Quando houver cortes nas cerâmicas, estes serão obrigatoriamente esmerilhados e 
deverão apresentar bordas sem reentrâncias. 

As cerâmicas cortadas ou furadas para passagem de peças de aparelho , assim como 
arremates , deverão ser regulares e não apresentar emendas . Quando as cerâmicas 
formarem ângulos entre si, deverão ter suas arestas chanfradas. 

As juntas serão a prumo com espessura constante de 2mm. 
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4.5.4. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3) 

Execução de calçada de concreto não armado com acabamento convencional, 
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

4.6. ARBORIZAÇÃO 

 

4.6.1. 98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA ( PINGO DE OURO ) 
(UN) 

A empreiteira deverá fornecer e plantar arbusto ou cerca viva, nos locais indicados 
em projeto por profissional devidamente qualificado. 

4.6.2. 98510 - PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 
MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (UN) 

As covas para plantio de arbusto deverão ter as dimensões de 80 x 80 centímetros, 
e 80 centímetros de profundidade. O solo existente deverá ser retirado e substituído 
por terra de superfície isenta de praga e ervas daninhas. Além disso, a essa terra 
deverá ser adicionado adubo orgânico. 

As mudas deverão ser selecionadas de acordo com os seguintes critérios: deverão 
apresentar uniformidade e boa qualidade fitossanitária, devendo ser isentas de 
enfermidades causadas por pragas e doenças, assim como estarem em bom estado 
nutricional. Também é recomendado que possuam torrões proporcionais ao seu 
porte e estejam bem enraizadas. 

4.6.3. 103946 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (M2) 

Os gramados serão constituídos com grama esmeralda em placas, livre de inço e 
com espessura média de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada. Antes do 
assentamento, o terreno deverá ser preparado com a retirada de todos os materiais 
estranhos, tais como pedra, torrões, raízes, tocos, etc. As superfícies elevada 
deverão satisfazer as condições de desempenho, alinhamento, declividade e 
dimensões previstas no projeto. 

O solo local deverá, sempre que necessário, ser previamente escarificado (15cm), 
podendo ser manual ou mecânico, para receber a camada de terra fértil, a fim de 
facilitar a sua aderência. As placas deverão ser assentadas sobre a camada de 5cm 
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no mínimo de terra fértil adubada, compondo, ao todo, um conjunto de espessura 
de aproximadamente 10cm de altura. As placas serão assentadas como ladrilhos, 
em fileira com as juntas desencontradas para prevenir deslocamentos e deformação 
de área gramada. Após o assentamento, as placas deverão ser abatidas para efeito 
de uniformização da superfície. A superfície deverá ser molhada diariamente 
(exceto em dias de chuva), num período mínimo de 60 dias, a fim de assegurar sua 
fixação e evitar o ressecamento das placas de grama. 

4.6.4. COMP-18107435 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TERRA 
VEGETAL E ADUBO (M2) 

Deverá ser de natureza orgânica, preferencialmente húmus de minhoca ou esterco 
proveniente de criações avícolas. Para as covas menores, a terra retirada de cada 
cova deverá ser misturada a cerca de 5,0 kg (cinco quilos) de adubo e depois 
recolocada em cada cova. 

4.6.5. COMP-02208896 - PLANTA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA 
SPECTABILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO (un) 

As covas para plantio de arbusto deverão ter as dimensões de 80 x 80 centímetros, 
e 80 centímetros de profundidade. O solo existente deverá ser retirado e substituído 
por terra de superfície isenta de praga e ervas daninhas. Além disso, a essa terra 
deverá ser adicionado adubo orgânico. 

As mudas deverão ser selecionadas de acordo com os seguintes critérios: deverão 
apresentar uniformidade e boa qualidade fitossanitária, devendo ser isentas de 
enfermidades causadas por pragas e doenças, assim como estarem em bom estado 
nutricional. Também é recomendado que possuam torrões proporcionais ao seu 
porte e estejam bem enraizadas 

4.6.6. COMP-41830381 - CERCA HERA EM MADEIRA DE LEI COM VERNIZ 
(M2) 

As Ripas e Barrotes a serem utilizados, devem ser confeccionadas em madeira de 
lei e protegidas com verniz. 

4.6.7. 102215 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA 
ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 
sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As 
superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser 
completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os 
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trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser 
pintadas quando perfeitamente secas. Receberão duas demãos, sendo que, cada 
demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 
24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita 
secagem de cada uma delas. Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais 
como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos 
de tinta em superfícies não destinadas à pintura. As tintas aplicadas serão diluídas 
conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As 
camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. 
Pintura à base de látex acrílico. As paredes internas serão emassadas com massa 
acrílica, seladas com líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta látex 
acrílico com acabamento fosco. Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser 
alteradas a critério da instituição responsável pela obra. 

4.6.8. COMP-21092525 - MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES 
EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, COM USO DE TELA 
METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. (M2) 

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo 
paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia 
média peneirada). 

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura 
homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: 
trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de defôrmações, 
restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade. 

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, 
sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento 
será feito com esponja densa. 

5. PORTAL - BLOCO 

5.1. MOVIMENTO DE TERRA 

 

5.1.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. (BROCAS Ø 20CM) (M3) 

As escavações deverão ser executadas com cautela e segurança indispensáveis à 
preservação da vida e da propriedade. 
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As paredes laterais das cavas de fundação deverão ser escoradas quando a coesão 
do terreno não for suficiente para manter os cortes aprumados ou quando forem 
muito profundas. Os tipos de escoramento deverão ser escolhidos de acordo com as 
indicações apresentadas em cada caso. 

As escavações para fundações serão manuais, enquanto que as escavações para 
cortes do terreno, quando necessárias, poderão ser mecânicas. 

As cavas para fundações serão isoladas e continuas com dimensões mínimas de 
0,30m de largura  por 0,30m de profundidade  e para as sapatas isoladas com 
dimensões definidas em projeto de estrutura  elaborado pelo construtor e aprovado 
pela Prefeitura de Taquarana  ,  devendo ser acrescidas quando o terreno apresentar 
pequena tensão de trabalho ( taxa menor do que 1 kg/cm2 ). 

5.2. INFRA-ESTRUTURA 

 

5.2.1. 101173 - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, 
ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE 
ARRANQUE. AF_05/2020 (M) 

A empreiteira deverá executar estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, 
escavação manual com trado concha, com armadura de arranque, nos locais 
indicados em projeto, por profissional devidamente qualificado. 

5.2.2. 102487 - SAPATA - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% 
PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 
AF_05/2021 (M3) 

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios 
normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os 
materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização. Os 
serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 
executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada 
caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais 
recente, entre outras: NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 
NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 
NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação; NBR-5739 Concreto – 
Ensaio de corpos de prova cilíndricos; NBR-6120 Cargas para o cálculo de 
estruturas de edificações; NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de 
edifícios. As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos 
estruturais deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças 
em suas posições, a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra. 
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Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. Quando da 
execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um 
rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas 
de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. O Responsável Técnico 
pela obra, durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é o 
responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou 
a pessoas, seus funcionários ou terceiros. 

5.2.3. 95955 - VIGA BALDRAME - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3) 

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios 
normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os 
materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização. Os 
serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 
executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada 
caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais 
recente, entre outras: NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 
NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 
NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação; NBR-5739 Concreto – 
Ensaio de corpos de prova cilíndricos; NBR-6120 Cargas para o cálculo de 
estruturas de edificações; NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de 
edifícios. As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos 
estruturais deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças 
em suas posições, a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra. 
Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. Quando da 
execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um 
rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas 
de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. O Responsável Técnico 
pela obra, durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é o 
responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou 
a pessoas, seus funcionários ou terceiros. 

5.2.4. 94992 - PISO INTERNO - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO 
(M2) 

Conforme indicado em projeto, serão executadas calçadas em concreto moldado in 
loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. O concreto deverá ter 
a resistência característica de fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ 
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brita 1) e ter o preparo mecânico com betoneira. As formas que se servem para 
conter e dar forma ao concreto a ser lançado devem ser montadas sobre a camada 
de solo devidamente nivelada e regularizada. Depois da montagem das fôrmas é 
feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. E por 
último serão executadas as juntas de dilatação. Os serviços em fundações, 
contenções e estrutura em concreto simples, armado serão executados em estrita 
observância às disposições do projeto. Para cada caso, deverão ser seguidas as 
Normas Brasileiras específicas. Ressalta-se que o Responsável Técnico pela obra, 
durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é o responsável 
civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou a pessoas, 
seus funcionários ou terceiros. 

5.2.5. COMP-S04953 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA 
BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA 
VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO 
(m2) 

Para execução de impermeabilização em fundações, dois tipos de sistemas são mais 
utilizados: as argamassas poliméricas, e as emulsões asfálticas, aplicadas a frio ou 
a quente, emulsões acrílicas, emulsões asfálticas, soluções asfálticas, cristalizantes 
e etc. 

Após a preparação da superfície se inicia a aplicação propriamente dita. Cada 
sistema apresenta formas específicas de aplicação, basicamente podemos dividir em 
pré-moldados e moldados in loco. Os sistemas moldados in loco são aplicados na 
forma de pintura, nesta etapa deve-se levar ao pé da letra a recomendação do 
fabricante. 

A impermeabilização deve envolver as vigas baldrames de forma não permitir a 
ascensão da umidade, com uma camada de 1,5 cm de argamassa de cimento de areia 
traço 1:3, com aditivo impermeabilizante. Poderá ser empregado outro sistema 
similiar com a mesma finalidade e previamente justificado. 

5.3. SUPERESTRUTURA 

INFRAESTRUTURA 

 

Estas serão definidas, ainda na fase de estudos, onde o projeto e o cálculo estrutural, 
é desenvolvido após a análise geológica do terreno. Nesta fase, de suma 
importância, a execução será mais favorável nos períodos de menor chuva, quando 
o consumo de aço (vergalhões), brita, areia e cimento, madeiramento para as 
formas, entre outros, são descritos no Projeto de Forma e Armação, onde elementos 
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tais como as brocas, as sapatas, as cintas e os baldrames lá estarão dimensionados 
e quantificados. 

 

PRINCIPAIS MÃOS DE OBRA  A SEREM UTILIZADAS: 

-Pedreiro, Carpinteiro, Armador e Ajudante 

 

PRINCIPAIS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 

-Madeira para forma, aço (ferragem) e materiais para concreto (Brita, Areia, 
Cimento ou aditivo caso haja necessidade). 

-Pode-se optar nesta fase por comprar o concreto pronto de concreteiras em sua 
região ao invés de fabricá-los na obra. 

 

SUPERESTRUTURA 

 

Nesta fase, desenvolve-se diversas peças como: os pilares, as vigas, as vergas, lajes, 
entre outras e o seu escoramento. Importante salientar, que o concreto, que irá ser 
realizado na sua obra,“virado” no local ou previamente dosado nas centrais de 
concreto, obedece da mesma forma, a critérios e tratamentos, quanto a sua dosagem, 
preparo e aplicação específica para cada peça estrutural. 

 

PRINCIPAIS MÃOS DE OBRA  A SEREM UTILIZADAS: 

-Pedreiro, carpinteiro, armador, ajudante 

-Não esquecer que o eletricista / encanador nesta fase deve lançar os elementos, 
tubulações e caixas que ficarão embutidas na laje e no concreto 

 

PRINCIPAIS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

-Areia, cimento, brita (ou concreto pronto), madeira/compensado para formas e aço 
para ferragens. 

-Nesta fase também entra a laje que poderá ser adquirida por empresas 
especializadas. 
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5.3.1. PILARES 

 

5.3.1.1. 95955 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA 
ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3) 

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios 
normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os 
materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização. Os 
serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 
executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada 
caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais 
recente, entre outras: NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 
NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 
NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação; NBR-5739 Concreto – 
Ensaio de corpos de prova cilíndricos; NBR-6120 Cargas para o cálculo de 
estruturas de edificações; NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de 
edifícios. As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos 
estruturais deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças 
em suas posições, a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra. 
Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. Quando da 
execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um 
rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas 
de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. O Responsável Técnico 
pela obra, durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é o 
responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou 
a pessoas, seus funcionários ou terceiros. 

5.3.2. CINTA 

 

5.3.2.1. 95955 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA 
ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3) 

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios 
normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os 
materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização. Os 
serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 
executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada 



 
 
 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA DE MATA GRANDE 

Rua Ubaldo Malta, nº 107, Centro do Município de Mata Grande/AL 
CNPJ: 12.226.205/0001-79 

 

Página 25 de 42 
 

caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais 
recente, entre outras: NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 
NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 
NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação; NBR-5739 Concreto – 
Ensaio de corpos de prova cilíndricos; NBR-6120 Cargas para o cálculo de 
estruturas de edificações; NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de 
edifícios. As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos 
estruturais deverão obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças 
em suas posições, a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra. 
Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. Quando da 
execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um 
rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas 
de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. O Responsável Técnico 
pela obra, durante e após a execução das fundações, contenções e estruturas, é o 
responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, às edificações vizinhas e/ou 
a pessoas, seus funcionários ou terceiros. 

5.3.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

 

5.3.3.1. 103326 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (M2) 

O embasamento será executado em alvenaria de tijolos de 06 furos de 1 vez. As 
dimensões do embasamento serão determinadas no projeto específico. O 
embasamento será fixado no lastro de concreto magro e servirá de referência para 
nivelamento dos pisos da edificação e para contenção do aterro do caixão da obra, 
conforme especificações do projeto de fundações e de implantação. 

5.4. REVESTIMENTOS 

Antes de serem iniciados  os serviços de revestimentos, o construtor deverá fazer 
os testes de ensaios das pressões dos dutos, redes de água e esgoto, recomendada 
para cada caso. 

Só profissionais de experiência comprovada, que poderão serem habilitados para a 
execução dos serviços de revestimentos, de  acordo com estas especificações. 

Os serviços de execução dos revestimentos, deverão ter parâmetros perfeitamente 
desempenados, alinhados, aprumados e nivelados, apresentando arestas vivas e 
perfeitas. 
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Antes de iniciar os serviços, todas as superfícies  deverão ser limpas e 
abundantemente molhadas. 

Após a completa pega da argamassa de assentamento das alvenarias, poderão ser 
iniciados os serviços de execução dos revestimentos  e sendo observados o total 
embutimento de todas canalizações, sendo rejeitadas todas argamassas com 
vertígios de endurecimento para a sua aplicação. 

Para garantir um perfeito desempeno, o construtor deverá utilizar mestras de 
madeira, fixadas nas superfícies que receberão revestimentos. 

5.4.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2) 

As alvenarias da edificação (e outras superfícies componentes) serão inicialmente 

protegidas com aplicação de chapisco, homogeneamente distribuído por toda a área 
considerada. 

Serão chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito 
(espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes 
utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de 
arquitetura. 

Inicialmente aplicar-se-á chapisco com argamassa preparada mecanicamente em 

canteiro, na composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em 
superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado 
aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades 
indicadas pelo fabricante. 

Deverão ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros: 

• A umidificação prévia da superfície a receber o chapisco, para que não haja 
absorção da água de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por 
conseguinte a resistência do chapisco; 

• O lançamento vigoroso da argamassa sobre o substrato; 

• O recobrimento total da superfície em questão. 

5.4.2. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) 
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Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo 
paulista, com espessura de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia 
média peneirada). 

A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura 
homogênea e conferir as desejadas características desse revestimento: 
trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção de defôrmações, 
restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade. 

A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do início da cura, 
sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento 
será feito com esponja densa. 

5.4.3. COMP-09395084 - REVESTIMENTO CERÂMICO PEDRA NATURAL 
RÚSTICO PARA PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, ESMALTADO, 
POLIDO, LINHA MUNARI CIMENTO, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (m2) 

Haverá a execução de revestimento tipo cerâmica,conforme projeto arquitetônico- 
legendas e plantas baixa.as peças das cerâmicas  deverão  ficar imersas em água 
limpa pôr  pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes de sua aplicação. Antes do 
embôço deve-se ter o cuidado de verificar o assentamento das tubulações de 
instalações, bem como o alinhamento dos registros e caixas de passagens. 

Quando houver cortes nas cerâmicas, estes serão obrigatoriamente esmerilhados e 
deverão apresentar bordas sem reentrâncias. 

As cerâmicas cortadas ou furadas para passagem de peças de aparelho , assim como 
arremates , deverão ser regulares e não apresentar emendas . Quando as cerâmicas 
formarem ângulos entre si, deverão ter suas arestas chanfradas. 

As juntas serão a prumo com espessura constante de 2mm. 

5.4.4. COMP-77451152 - REVESTIMENTO DE PAREDE COM CASQUILHO - 
(5X20X2CM) (m2) 

Após a cura completa do chapisco e emboço (cerca de 10 dias), iniciar-se-á a 
colocação das pedras, com argamassa de alta adesividade, na proporção 1:3 de água 
e argamassa, o que dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e da 
pedra. 

As superfícies deverão resultar niveladas. 
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5.4.5. COMP-09395084 - REVESTIMENTO CERÂMICO PEDRA NATURAL 
RÚSTICO PARA PISO, 90 X 90 CM, PORCELANATO, ESMALTADO, 
POLIDO, LINHA MUNARI CIMENTO, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (m2) 

Haverá a execução de revestimento tipo cerâmica,conforme projeto arquitetônico- 
legendas e plantas baixa.as peças das cerâmicas  deverão  ficar imersas em água 
limpa pôr  pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes de sua aplicação. Antes do 
embôço deve-se ter o cuidado de verificar o assentamento das tubulações de 
instalações, bem como o alinhamento dos registros e caixas de passagens. 

Quando houver cortes nas cerâmicas, estes serão obrigatoriamente esmerilhados e 
deverão apresentar bordas sem reentrâncias. 

As cerâmicas cortadas ou furadas para passagem de peças de aparelho , assim como 
arremates , deverão ser regulares e não apresentar emendas . Quando as cerâmicas 
formarem ângulos entre si, deverão ter suas arestas chanfradas. 

As juntas serão a prumo com espessura constante de 2mm. 

5.5. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 

5.5.1. 100665 - JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO - FIXA COM 2 FOLHAS (VENEZIANAS E 
VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (M2) 

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de 
defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. As folhas 
respeitarão o padrão comercial: 82, 112 e etc. Toda madeira que for utilizada em 
qualquer fase da obra e no canteiro de obras deverá ser possuir certificação FSC 
(Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A comprovação 
através de documentos e nota fiscal deverá ser entregue para a fiscalização 
juntamente com a medição. Todas as portas de madeira serão pintadas com esmalte 
sintético (livre de solvente) na cor branca. Portas com visores de vidro nos locais 
definidos em projeto arquitetônico deverão ter acabamento adequado, com 
encabeçamento, rebaixo e guarnição de madeira para a fixação dos vidros 
laminados. A ferragem para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado. 
Serão todas em acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura. As 
dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola de latão, para as portas pesadas 
terão arruela intermediária de desgaste. As ferragens deverão ser executadas 
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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 deverão ser suficientemente 
robustas, de fôrma a suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a 
ser submetidas. Todas as chaves deverão possuir numeração correspondente às 
portas e serem fornecidas em duas vias. Os vidros utilizados nas esquadrias deverão 
obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 

5.5.2. 90806 - BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

A empreiteira deverá fornecer e instalar batente para porta de madeira, fixação com 
argamassa, padrão médio, colocado nos locais indicados em projeto por profissional 
devidamente qualificado. 

5.6. COBERTA 

Dependendo do seu projeto, poderá ser empregado uma infinidade diferente de 
telhas, além de sua estrutura de sustentação. Ainda pode ser exposta, com as devidas 
proteções contra chuva, calor ou ruído. O seu projeto irá definir o emprego certo 
dos materiais, calhas e demais acessórios. 

 

PRINCIPAIS MÃOS DE OBRA  A SEREM UTILIZADAS: 

-Telhadista ou carpinteiro e ajudante. 

-Contratar também serviços especializado para colocação das calhas. 

 

PRINCIPAIS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS: 

-Madeira (Caibros, vigas, ripas) para sustentação das telhas. 

-Dependendo da construção a sustentação das telhas poderá ser executada em 
estrutura metálica, neste caso, deverá ser identificada uma empresa especializada 
neste serviço. 

-As telhas ficam de acordo com as definidas no projeto arquitetônico onde há vários 
modelos no mercado. 

5.6.1. 92542 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA 
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CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (M2) 

Execução de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados 
de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. Nos 
locais indicados em projeto. 

5.6.2. 94201 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 (M2) 

fornecimento e colocação de telha cerâmica tipo colonial, nos locais indicados em 
projeto. 

5.6.3. COMP-17371557 - TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 
2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO (m) 

será executada em madeira de primeira qualidade, com tábua de 1”x6”, 1”x8” ou 
1”x10”, beneficiada na face externa (exposta). Não serão aceitas testeiras em 
madeira Pinus. Prever pintura tinta esmalte. 

5.6.4. COMP-84388213 - CUMEEIRA CERAMICA PARA COBERTURA EM 
TELHAS TIPO COLONIAL (M) 

Colocação de cumeeira cerâmica em telhado. Deverão ser usadas telhas capa para 
o arremate do encontro horizontal de duas partes mais altas do telhado. As telhas 
serão assentadas com a concavidade voltada para baixo, encaixadas e alinhadas ao 
longo da aresta formada pelas duas águas. 

A cumeeira deverá ser assentada com argamassa, após concluir a colocação das 
telhas, nas duas águas adjacentes. A argamassa deverá ter capacidade de retenção 
de água, ser impermeável, insolúvel em água e garantir boa aderência. O traço 
deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como 
dosagem inicial recomenda-se argamassa de proporção 1:2: 9 ou 1:3: 12 em volume 
de cimento, cal e areia respectivamente. Outras argamassas poderão ser usadas 
desde que apresentem propriedades equivalentes. A fim de manter a estética da 
cobertura será recomendável o uso de pigmentos na argamassa, que lhe conferirão 
uma coloração semelhante à coloração da telha. O mesmo procedimento deverá ser 
seguido para arrematar encontros entre duas águas do telhado, que formam ângulo 
saliente como os espigões 

5.6.5. 100763 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM 
AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO 
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DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P (KG) 

Deverá ser confeccionada em acordo com as normas exigidas e vigentes 

5.6.6. COMP-31356477 - ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-
TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, 
VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI 
BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA (m2) 

Deverá ser confeccionada em acordo com as normas exigidas e vigentes 

5.7. PINTURAS 

Para a realização de serviços de pintura predial, é importante contratar profissionais 

qualificados, experientes e que trabalhem com as melhores técnicas e excelentes 
produtos. 

Os serviços de pintura predial devem ser realizados de forma segura, isso significa 
que é essencial a utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs), um 
para cada pintor. Para realizar a pintura em locais altos, são necessárias estruturas 
fixas, como andaimes, escadas ou até mesmo elevadores hidráulicos, garantindo a 
segurança dos trabalhadores para realização dos trabalhos. 

Todos os serviços de pintura predial devem ser realizados conforme as normas para 
trabalho em altura, NR35. Isso é importante para garantir a segurança do 
trabalhador e para evitar acidentes. 

Os serviços de pintura predial também devem ser realizados com tintas da mais alta 
qualidade. 

A realização dos serviços de pintura predial com as tintas de boa qualidade 
conferem durabilidade ao revestimento do prédio (edificação). As opções de cores 
permitem a criação de projetos diferenciados, que garantem personalidade ao 
edifício. 

5.7.1. 100719 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P (M2) 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 
sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As 
superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser 
completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os 
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trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser 
pintadas quando perfeitamente secas. Receberão duas demãos, sendo que, cada 
demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 
24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita 
secagem de cada uma delas. Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais 
como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos 
de tinta em superfícies não destinadas à pintura. As tintas aplicadas serão diluídas 
conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As 
camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. 
Pintura à base de látex acrílico. As paredes internas serão emassadas com massa 
acrílica, seladas com líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta látex 
acrílico com acabamento fosco. Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser 
alteradas a critério da instituição responsável pela obra. 

5.7.2. 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020 (M2) 

Pintura com tinta esmalte sintético, cores indicada em projeto. 

5.7.3. 102215 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA 
ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS - PEDRA (M2) 

A tinta utilizada deverá anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de 
sustentabilidade; e deverá ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. As 
superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser 
completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os 
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser 
pintadas quando perfeitamente secas. Receberão duas demãos, sendo que, cada 
demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 
24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita 
secagem de cada uma delas. Serão adotadas precauções especiais e proteções, tais 
como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plásticas, no sentido de evitar respingos 
de tinta em superfícies não destinadas à pintura. As tintas aplicadas serão diluídas 
conforme orientação do fabricante e aplicadas nas proporções recomendadas. As 
camadas deverão ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. 
Pintura à base de látex acrílico. As paredes internas serão emassadas com massa 
acrílica, seladas com líquido preparador de superfícies e pintadas com tinta látex 
acrílico com acabamento fosco. Obs: As cores descritas são sugestivas, podendo ser 
alteradas a critério da instituição responsável pela obra. 
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5.7.4. 102509 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 
(M2) 

Pintura da sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica 
com microesferas de vidro, em locais indicados em projeto. 

5.8. FORRO EM PVC 

 

5.8.1. COMP-99740447 - FORRO DE MADEIRA DE LEI ANGELIN OU 
CEDRO, EM RÉGUAS COM 20 A 25 CM DE LARGURA, INCLUSIVE 
MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFO), INSTALADO (m2) 

Os forros serão em madeira de lei angelin ou cedro. De acordo com o projeto 
Arquitetônico. Os forros deverão ser fixados em cama de forro de modo a 

garantir sua estabilidade. 

O forro de madeira será em madeira de Lei Angelin ou Cedro, com pintura em 
verniz 

6. INSTALAÇÕES ELETRICAS 

6.1. QUADRO 

 

6.1.1. 101877 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) 

O quadro de distribuição de energia de embutir será em chapa metálica e para 1 
disjuntores termomagnéticos monopolares sem barrament. Nas instalações 
elétricas, o quadro de distribuição é o componente responsável por abrigar um ou 
mais dispositivos de proteção (e/ou de manobra) e a conexão de condutores elétricos 
interligados a estes elementos, com a finalidade de distribuir a energia aos diversos 
circuitos da edificação. 

6.1.2. 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN) 

Disjuntor bipolar 10A, incluso fornecimento e instalação. 
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Os disjuntores servem para proteger os circuitos que alimentam as cargas em todo 
o ambiente (seja residencial ou comercial). 

O disjuntor é um dispositivo eletromecânico que tem a função de proteger as 
instalações elétricas, ou seja, assim que a corrente elétrica que passa por ele 
ultrapassa o seu valor nominal, ele interrompe o circuito impedindo o fornecimento 
de energia para as cargas do circuito, evitando assim que elas e o circuito 
danifiquem. 

O disjuntor atuará todas as vezes que houver pico de corrente, sobrecarga e curto-
circuito, mas é importante destacar que para todos os disjuntores funcionarem 
corretamente é fundamental haver o correto dimensionamento do circuito. 

6.2. ILUMINAÇÃO 

 

6.2.1. I02510S - RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 
W, DE CONECTOR, SEM BASE (un) 

Todos os materiais utilizados deverão estar de conformidade com o especificado no 
projeto bem como as recomendações das normas da ABNT. A aplicação das 
tubulações de PVC e acessórios, bem como das caixas de passagem deverão 
obedecer as exigências e indicações do fabricante. A posição das tubulações, peças 
e acessórios deverão obedecer ao projeto elétrico e seus memoriais. Antes de se 
proceder a enfiação, toda tubulação, caixas de ligação e de passagem deverão ser 
convenientemente limpas. 

6.2.2. COMP-45108415 - ARANDELA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, LINHA 
EDRA, REF. 178 DA DIMLUX OU SIMILAR (un) 

Todos os materiais utilizados deverão estar de conformidade com o especificado no 
projeto bem como as recomendações das normas da ABNT. A aplicação das 
tubulações de PVC e acessórios, bem como das caixas de passagem deverão 
obedecer as exigências e indicações do fabricante. A posição das tubulações, peças 
e acessórios deverão obedecer ao projeto elétrico e seus memoriais. Antes de se 
proceder a enfiação, toda tubulação, caixas de ligação e de passagem deverão ser 
convenientemente limpas. 

6.2.3. COMP-39005153 - FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, 
POTÊNCIA 9,6 W/M (M) 

Deverá ser confeccionada em acordo com as normas exigidas e vigentes, e de 
acordo com as especificações do projeto e do produto. 



 
 
 
 
 

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA DE MATA GRANDE 

Rua Ubaldo Malta, nº 107, Centro do Município de Mata Grande/AL 
CNPJ: 12.226.205/0001-79 

 

Página 35 de 42 
 

6.2.4. COMP-34061887 - REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, 
BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (un) 

Todos os materiais utilizados deverão estar de conformidade com o especificado no 
projeto bem como as recomendações das normas da ABNT. A aplicação das 
tubulações de PVC e acessórios, bem como das caixas de passagem deverão 
obedecer as exigências e indicações do fabricante. A posição das tubulações, peças 
e acessórios deverão obedecer ao projeto elétrico e seus memoriais. Antes de se 
proceder a enfiação, toda tubulação, caixas de ligação e de passagem deverão ser 
convenientemente limpas. 

6.2.5. COMP-69253760 - LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 
6500K G- LIGHT OU SIMILAR (un) 

Todos os materiais utilizados deverão estar de conformidade com o especificado no 
projeto bem como as recomendações das normas da ABNT. A aplicação das 
tubulações de PVC e acessórios, bem como das caixas de passagem deverão 
obedecer as exigências e indicações do fabricante. A posição das tubulações, peças 
e acessórios deverão obedecer ao projeto elétrico e seus memoriais. Antes de se 
proceder a enfiação, toda tubulação, caixas de ligação e de passagem deverão ser 
convenientemente limpas. 

6.2.6. S00574 - Luminária fechada, em alumínio, c/ 1 pétala, p/ iluminação de 
avenidas e praças c/ difusor de acrílico (tecnolux ref cw-565 S/3 ou similar), 
exclusive reator e lâmpada (un) 

Deverá ser instalado poste decorativo para jardim em aço galvanizado, com 
luminárias 1 Pétalas 

6.3. FIAÇÃO 

 

6.3.1. 91845 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, 
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M) 

Os eletrodutos utilizados serão de PVC flexível corrugado reforçado , DN 25 mm 
(3/4"), conforme projeto. 

Os eletrodutos são tubos que carregam a fiação de uma instalação elétrica e têm 
como função proteger os condutores contra corrosões e ações mecânicas, evitar 
curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam 
como condutores de proteção. 
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A NBR IEC 50(826) de 1997 define eletroduto como “elemento de linha elétrica 
fechada, de seção circular ou não, destinado a conter condutores elétricos providos 
de isolação, permitindo tanto a enfiação como a retirada destes. 

É vedado o uso, como eletroduto, de produtos que não sejam expressamente 
apresentados e comercializados como tal. Esta proibição inclui, por exemplo, 
produtos caracterizados por seus fabricantes como “mangueiras”. 

Um modo de atender a este item da norma é utilizar nas obras apenas aqueles 
produtos que indiquem a norma técnica que rege sua fabricação e ensaios. Essa 
informação pode fazer parte do material informativo do produto (catálogo impresso, 
catálogo virtual, folhetos, etc.) assim como deve vir gravado sobre a superfície do 
eletroduto a identificação da norma que lhe é aplicável. Somente com estas 
informações claramente disponibilizadas, o profissional ou consumidor poderão ter 
elementos para fazer a escolha que julgar mais adequada. 

6.3.2. 91846 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (M) 

Os eletrodutos utilizados serão de PVC flexível corrugado reforçado , DN 32 mm 
(1"), conforme projeto. 

Os eletrodutos são tubos que carregam a fiação de uma instalação elétrica e têm 
como função proteger os condutores contra corrosões e ações mecânicas, evitar 
curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam 
como condutores de proteção. 

A NBR IEC 50(826) de 1997 define eletroduto como “elemento de linha elétrica 
fechada, de seção circular ou não, destinado a conter condutores elétricos providos 
de isolação, permitindo tanto a enfiação como a retirada destes. 

É vedado o uso, como eletroduto, de produtos que não sejam expressamente 
apresentados e comercializados como tal. Esta proibição inclui, por exemplo, 
produtos caracterizados por seus fabricantes como “mangueiras”. 

Um modo de atender a este item da norma é utilizar nas obras apenas aqueles 
produtos que indiquem a norma técnica que rege sua fabricação e ensaios. Essa 
informação pode fazer parte do material informativo do produto (catálogo impresso, 
catálogo virtual, folhetos, etc.) assim como deve vir gravado sobre a superfície do 
eletroduto a identificação da norma que lhe é aplicável. Somente com estas 
informações claramente disponibilizadas, o profissional ou consumidor poderão ter 
elementos para fazer a escolha que julgar mais adequada. 
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6.3.3. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (M) 

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 
condutor, 450/750 v, secao nominal 2,5 mm2 

6.3.4. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (M) 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM². 

6.3.5. 97891 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 (UN) 

As caixas de passagem servem para promover o encontro dos fios com outros fios 
– ou com interruptores e tomadas. São utilizadas para organizar a distribuição dos 
fios ou cabos quando esses têm a necessidade de mudar de direção. Será instalada 
uma caixa de passagem em concreto nas dimensões de 40x40x40cm com tampa de 
concreto armado e fundo com dreno de brita. A distância máxima entre conduletes 
ou caixas de passagem deverá ser determinada de modo a permitir fácil enfiação 
dos condutores. Nos trechos retilíneos o espaçamento deverá ter no máximo o 
comprimento de 15m. Nos trechos com curvas este espaçamento deverá ser 
reduzido para 3m para cada curva de 90ºC. 

6.3.6. 00003380 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO (UN) 

A empreiteira deverá fornecer e instalar Haste de Aterramento em Aço, nos locais 
indicados em projeto,a execução das instalações elétricas de baixa tensão só poderá 
ser feita por profissionais devidamente habilitados, e só serão aceitas, quando 
entregues em perfeitas condições de funcionamento. 

7. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONSTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 
(SPDA) 

7.1. 00041410 - CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H 
= 300 MM, DUAS DESCIDAS (UN) 

A empreiteira deverá fornecer e instalar captor Franklin (4 Pontas), em latão 
cromado, nos locais indicados em projeto,a execução só poderá ser feita por 
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profissionais devidamente habilitados, e só serão aceitas, quando entregues em 
perfeitas condições de funcionamento. 

7.2. 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M) 

Os eletrodutos utilizados serão de PVC rígido roscável, DN 50 mm (1.1/2"), 
conforme projeto. 

Os eletrodutos são tubos que carregam a fiação de uma instalação elétrica e têm 
como função proteger os condutores contra corrosões e ações mecânicas, evitar 
curto-circuitos, super aquecimento, evitar choques elétricos e ainda funcionam 
como condutores de proteção. 

A NBR IEC 50(826) de 1997 define eletroduto como “elemento de linha elétrica 
fechada, de seção circular ou não, destinado a conter condutores elétricos providos 
de isolação, permitindo tanto a enfiação como a retirada destes. 

É vedado o uso, como eletroduto, de produtos que não sejam expressamente 
apresentados e comercializados como tal. Esta proibição inclui, por exemplo, 
produtos caracterizados por seus fabricantes como “mangueiras”. 

Um modo de atender a este item da norma é utilizar nas obras apenas aqueles 
produtos que indiquem a norma técnica que rege sua fabricação e ensaios. Essa 
informação pode fazer parte do material informativo do produto (catálogo impresso, 
catálogo virtual, folhetos, etc.) assim como deve vir gravado sobre a superfície do 
eletroduto a identificação da norma que lhe é aplicável. Somente com estas 
informações claramente disponibilizadas, o profissional ou consumidor poderão ter 
elementos para fazer a escolha que julgar mais adequada. 

7.3. 00000863 - CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO (M) 

A empreiteira deverá fornecer e instalar cabo de cobre nu 35mm² meio-duro, nos 
locais indicados em projeto, por profissional devidamente qualificado, utilizando 
os EPIs adequados ao serviço. 

7.4. 00003380 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE 
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 
COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO (UN) 

A empreiteira deverá fornecer e instalar Haste de Aterramento em Aço, nos locais 
indicados em projeto,a execução das instalações elétricas de baixa tensão só poderá 
ser feita por profissionais devidamente habilitados, e só serão aceitas, quando 
entregues em perfeitas condições de funcionamento. 
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7.5. 00034643 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA 
RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM 
(UN) 

A empreiteira deverá fornecer e instalar Caixas de inspeção para aterramento e para 
raios, em polipropileno, nos locais indicados em projeto, de acordo com a norma 
vigente,a execução só poderá ser realizada por profissionais devidamente 
habilitados, e só serão aceitas, quando entregues em perfeitas condições de 
funcionamento. 

 

8.SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

8.1. 00034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM 
PINTURA REFLETIVA (M2) 

A empreiteira deverá fornecer e instalar placa de sinalização em chapa de aço num. 
16 com pintura refletiva, através de profissional devidamente qualificado, 
utilizando os EPIs adequados ao serviço em questão. 

8.2. 00007696 - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) (M) 

A empreiteira deverá fornecer tubo de aço galvanizado com costura, classe media, 
Diâmetro nominal de 2", e=3,65mm, peso=5,10kg/m. 

8.3. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3) 

Escavação manual de valas nos locais indicados em projeto. 

8.4. 94965 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3) 

Os serviços em fundações, contenções e estrutura em concreto armado serão 
executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada 
caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais 
recente, entre outras: 

• NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

• NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

• NBR-5732 Cimento Portland comum – Especificação; 
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• NBR-5739 Concreto – Ensaio de corpos de prova cilíndricos; 

• NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

• NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios. 

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão 
obedecer ao projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, 
a não ser com autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. 

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e 
um rigoroso controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com 
juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. 

O Responsável Técnico pela obra, durante e após a execução das fundações, 
contenções e estruturas, é o responsável civil e criminal por qualquer dano à obra, 
às edificações vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionários ou terceiros. 

8.5. I11537 - GUARDA-CORPO MADEIRA LEI (MASSARANDUBA) (m2) 

Será instalado os guarda-corpos nos locais indicados em projeto em ambos os 
projetos. 

8.6. COMP-990621 - BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, 
LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE 
MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA (UN) (UN) 

Banco com encosto, com pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira instalados 
nos locais indicados conforme projeto. 

8.7. COMP-196529 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 
0,50 X 0,70 M (UN) 

Fornecimento e instalação de placa de inauguração de obra em alumínio, 
respeitando as devidas especificações encontradas no projeto. 

8.8. 99803 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 
PANO ÚMIDO. AF_04/2019 (M2) 

Execução da limpeza de piso cerâmico, granitina ou porcelanato com pano úmido. 

8.9. 00010853 - LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, 
RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) (UN) 

LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM 
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8.10. CP-75259354 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 
50L, COM SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO, 
H=1,10M, ENGASTADA NO PISO, FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU 
SIMILAR (UN) 

Lixeira em fibra de vidro, capacidade 50 litros, colorida. 

8.11. S12999 - ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS DUPLO, C/ 
FECHAMENTO:2,20X6,80 X H=2,45 ESTRUTURA DE MADEIRA EUCALIÍTO 
AUTOCLAVADO, FERRAGEM, APLICAÇÃO DE SELADOR NATURAL UV 
GOLD OSMOCOLOR, COM BANCO (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM DA ESTRUTURA NO LOCAL) (un) 

ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS DUPLO instalado em local conforme 
projeto. 

8.12. S11742 - MARCO INAUGURAL H=2,89M - TIPO I - (BASE E TOTEM 
METÁLICO REVESTIDO POR ALUMÍNIO COMPOSTO) - 2015 - REV 
03_10/2021 (un) 

Marco inaugural instalado em local conforme projeto. 

8.13. I10527S - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA 
DE *1,00* M (INCLUSOSAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) (mxmes) 

A empreiteira deverá fornecer e realizar a montagem e desmontagem de andaimes, 
nos locais onde se fizerem necessarios de acordo com as NR's vigentes,execução só 
poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, e com os devidos 
equipamentos. 

8.14. 97064 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR 
TIPO  TORRE  (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (M) 

A empreiteira deverá fornecer e realizar a montagem e desmontagem de andaimes, 
nos locais onde se fizerem necessarios de acordo com as NR's vigentes,execução só 
poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, e com os devidos 
equipamentos. 

8.15. S02600 - Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, 
fornecimento e aplicação de CAUQ (m2) 

A massa asfáltica pré-misturada, usinada com umidade dos agregados (4 a 5%), 
poderá ser aplicada de imediato ou estocada (devidamente protegida com 
enlonamento, contra chuva) até um período de 05 dias, preservando-se a umidade 
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de usinagem que é fator preponderante para as operações de espalhamento e 
compactação. 

A massa asfáltica poderá também ser estocada em sacos impermeáveis, para a 
execução de serviços em pequenos volumes, tais como remendos e tapa-buracos. 

Os pré-misturados à frio apresenta característica de “massa solta” sem coesão 
inicial, facilitando sobre maneira, o seu manuseio, a aplicação e acabamentos 
(manuais) da camada, sem risco à saúde do trabalhador. 

A umidade de misturação contida na massa asfáltica usinada, deverá ser preservada, 
constituindo-se como veículo para a trabalhabilidade de espalhamento da mistura, 
em camadas  de regularização, intermediária e de rolamentos. 

Na etapa de compactação, os rolos compressores deverão ser umedecidos em sua 
superfície de contato com a massa asfáltica, evitando-se aderência aos mesmos. 
Preferencialmente, após o espalhamento da camada, efetuar proteção superficial 
com espalhamento de pó de pedra ou areia, seguida de rolagem de compactação. 

Evitar tráfego sobre a camada aplicada e compactada, durante período até 12 horas, 
para a obtenção da cura e coesão total da mistura asfáltica. Em caso de abertura 
precoce do tráfego, o espalhamento do material superficial acima indicado será 
necessário para a proteção da camada, evitando-se manobras bruscas dos veículos 
(desagregação da mistura/fase de cura). 

Não aplicar a mistura asfáltica em serviços de pré-misturado à frio, em condição 
climática com eminência de chuva, durante a fase de cura (evaporação da água de 
misturação e da emulsão), podendo delongar período de até 12 horas para a coesão 
total do PMF. 

 


