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OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SOLAR DA BEIRA 

ENDEREÇO: AV. BEIRA MAR, S/N°, BAIRRO NAZARÉ – AUGUSTO CORRÊA/PA 

COORDENADAS: LAT.: S -01°01’23.26”     LONG.: W -46°38’07.95” 

 

1- SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa da obra em lona com plotagem de gráfica 

A placa da obra deverá ser afixada na fachada da obra e terá dimensões de 

3,00m X 1,50m (L x A) com área total de 4,50m² de acordo com o item da Planilha 

Orçamentária. Qualquer outra placa, que porventura seja exigida pelos órgãos 

competentes, deverá ser colocada, sob responsabilidade da CONTRATADA. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito.  

 

1.2 legalização da obra junto aos órgãos competentes (Prefeitura e SEMMA) 

A CONTRATADA é responsável por todas as licenças, taxas, equipamentos 

e ferramentas necessárias para a perfeita legalização e execução dos serviços 

referente a obra. A CONTRATADA deve apresentar à Secretaria Municipal de 

Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEPLAD os seguintes 

documentos: Taxa do Crea II, Alvará de Construção, Licença de Instalação (L.I) e o 

Cadastro Nacional de Obras (C.N.O), antes do início da referida obra. Por fim, 

quando a obra estiver finalizada a CONTRATADA deverá dar entrada na 

documentação do Habite-se, finalizar o C.N.O. e em seguida encaminhar cópia dos 

documentos para a Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento 

Econômico e Turismo – SEPLAD. 

 

1.3 locação da obra a trena 

A locação deverá ser executada de maneira que obedeça ao projeto, 

verificando todas as dimensões indicadas e interferências no local. A locação 
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consistirá em definir a exata posição da obra dentro do terreno, de acordo com as 

plantas de localização, observando-se os níveis e cotas do projeto arquitetônico. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA que antes do início da 

locação o terreno deve estar limpo e escavado até a proximidade das definições no 

projeto de implantação da obra. É recomendado o uso de serviços topográficos 

especializados para acompanhamento da locação da obra.  

Fazer a definição da referência de nível (RN) e da referência pela qual será 

feita a locação da obra. Conferir os eixos, divisas do terreno e alinhamento da rua, 

verificando estas distâncias. Em seguida a partir da referência escolhida no 

terreno, deve-se marcar uma das faces do gabarito com uma trena metálica e uma 

linha de nylon, obedecendo a uma distância de pelo menos 1 metro da face da 

edificação.  

As demais faces do gabarito podem ser marcadas a partir da primeira face 

e do projeto de locação, verificando o esquadro de todos os cantos por meio do 

processo do triangulo retângulo. 

O gabarito deve ser executado por meio da cravação dos pontaletes ou 

peças roliças, que devem estar aprumados e alinhados, faceando sempre o mesmo 

lado da linha de nylon, procurando manter uma distância de aproximadamente 

1,5m um do outro. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem 01: Locação da Obra. 

Após a cravação dos pontaletes, seus topos devem ser arrematados, de 

maneira que formem uma linha horizontal perfeitamente nivelada, a uma altura 

média do solo de cerca de 1,5m. Na face interna dos pontaletes pregar tábuas 

também niveladas, formando a chamada “tabeira”. 
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Caso seja necessário, pregar sarrafos no topo dos pontaletes, travar o 

gabarito com mãos francesas e pintar o gabarito na cor branca. 

Identificar na tabeira os nomes dos elementos com tinta, de preferência na 

cor vermelha para dar maior destaque e aumentar a visibilidade das marcações. 

Esticar um arame pelos dois eixos do elemento estrutural a ser locado 

(pilar, sapata, tubulão, estaca, etc). O cruzamento dos arames de cada eixo definirá 

a posição do elemento estrutural no terreno, por meio de um prumo de centro. 

Para elementos com seção não circular como triangulares, retangulares ou 

poligonais, descer um prumo em cada lateral para definição da posição das faces. 

Cravar um piquete nos pontos definidos pelo prumo e locar as formas. 

A CONTRATADA obriga-se a manter o canteiro de obras permanentemente 

limpo, fazendo remoção diária de entulhos e detritos fabricados, assim como a 

segurança da área das obras até a entrega efetiva da mesma para o 

CONTRATANTE. 

 

1.4 Mobilização 

Mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação no local 

onde deverão ser realizados os serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, 

materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos. 

Para a obra em questão, a mobilização deverá ser realizada através de um 

caminhão Toco, PBT 14.300 kg, carga útil máxima de 9.710 kg, com capacidade de 

transporte de todos os equipamentos necessários para a execução do presente 

projeto. 

 

2- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

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

reaproveitamento. af_12/2017 

Para a CONTRATADA executar o serviço de demolição de alvenaria de 

bloco furado, sendo executado de forma manual e sem reaproveitamento. Deverá 

ter em seu quadro de mão de obra o servente e o pedreiro, sendo os profissionais 

que executaram a demolição.  

https://www.escolaengenharia.com.br/sapatas-de-fundacao/
https://www.escolaengenharia.com.br/tubulao-a-ceu-aberto/
https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-estacas-para-fundacao/
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Método de execução a ser seguido: 

• Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. 

• Checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Usar os EPI exigidos para a atividade. 

• A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da 

parte superior para a parte inferior da parede. 

 

2.2 Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, 

incluso içamento. af_07/2019 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e suas 

respectivas características para execução deste serviço: 

• Telhadista com encargos complementares. 

• Servente com encargos complementares. 

• Telha cerâmica do tipo francesa com rendimento de 16 telhas/m². 

• Guincho Elétrico de Coluna, utilizado no transporte vertical das telhas 

novas. 

 

Método de execução a ser seguido: 

• 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). 

• Antes de iniciar a retirada das telhas, analisar a estabilidade da 

estrutura e checar se os EPC necessários estão instalados. 

• Retirar cada telha manualmente, formar pilhas de sete ou oito telhas, 

amarrá-las e baixá-las, com uso de cordas, até a laje imediatamente 

abaixo da cobertura. 

• Verificar quais telhas podem ser reutilizadas (não quebradas, livres de 

mofos e substâncias impregnantes que podem prejudicar seu 

desempenho). 
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• Separar as telhas novas, que deverão ter mesma cor e dimensões do 

restante do telhado e transportá-las com guincho até a cobertura. 

• Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem 

ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores 

deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo 

as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento. 

• Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as 

disposições de tesouras, meia tesouras, pontaletes de apoio, terças, 

caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser 

verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender 

à projeção mínima especificada para os beirais e que o afastamento 

entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm. 

• A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a 

cumeeira, e simultaneamente em águas opostas; a largura do beiral 

deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre 

as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a 

declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos 

beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura 

equivalente à espessura de duas ripas. 

• No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem 

ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado. 

• Na colocação das telhas, manter sobreposição longitudinal de no 

mínimo 10cm. 

• Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros 

defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser 

expurgadas. 

• Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente 

cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilização 

de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o 

afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm. 
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2.3 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 (lavagem de 

telhas) 

Para a execução do serviço de limpeza de superfície com jato de alta 

pressão para as lavagens das telhas que serão reaproveitadas, a CONTRATADA 

deverá ter eu seu quadro de mão de obra o servente com encargos 

complementares.  

O equipamento a ser utilizado é lavadora de alta pressão (lava-jato) para 

água fria, pressão de operação entre 1400 e 1900 lib/pol², vazão máxima entre 

400 e 700 l/h. 

Método de execução a ser seguido: 

• Jatear a água na superfície, empurrando as sujeiras para o ponto de 

escoamento. 

• Retirar o excesso de água das telhas. 

 

2.4 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 

Para a CONTRATADA executar o serviço remoção de louças, sendo 

executados de forma manual e sem reaproveitamento. Deverá ter em seu quadro 

de mão de obra o servente encanador, sendo os profissionais que executaram a 

remoção.  

 

Método de execução a ser seguido: 

• Checar se os EPC necessários estão instalados.  

• Usar os EPI exigidos para a atividade.  

• Retirar os parafusos que prendem a louça e removê-la. 

 

2.5 Retirada de louça sanitária 

Para a CONTRATADA executar a retirada de louça sanitária. Deverá ter em 

seu quadro de mão de obra o encanador ou bombeiro hidráulico com encargos e o 

servente com encargos complementares, sendo os profissionais que executaram a 

remoção.  
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2.6 Retirada de mictório aço inox 

Para a CONTRATADA executar a retirada de mictório de aço inox, deverá 

ter em seu quadro de mão de obra o encanador ou bombeiro hidráulico com 

encargos e o servente com encargos complementares, sendo os profissionais que 

executaram a remoção.  

 

2.7 Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento. 

af_12/2017 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá ter em seu quadro 

de funcionários servente e encanador, sendo estes os profissionais responsáveis 

para a execução da remoção de acessórios, de forma manual e sem 

reaproveitamento.  

 

Método de execução a ser seguido: 

• Checar se os EPC necessários estão instalados.  

• Usar os EPI exigidos para a atividade.  

• Retirar os parafusos que prendem o acessório e removê-lo. 

 

2.8 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. 

af_12/2017 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá ter em seu quadro 

de funcionários servente e o eletricista, sendo estes os profissionais responsáveis 

para a execução da remoção de luminárias, de forma manual e sem 

reaproveitamento.  

 

Método de execução a ser seguido: 

• Checar se os EPC necessários estão instalados.  

• Usar os EPI exigidos para a atividade.  

• Retirar os parafusos e cabos elétricos que prendem a luminária e 

removê-la 
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2.9 Retirada de pilar de madeira 

A CONTRATADA executará a retirada de pilar e madeira, portanto deverá 

ter em seu quadro de mão de obra o pedreiro com encargos complementares e o 

servente com encargos complementares, sendo os profissionais que executaram a 

remoção.  

 

2.10 Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora – piso 

. A CONTRATADA executará o serviço de retirada de piso cerâmico e 

camada regularizadora, portanto deverá ter em seu quadro de mão de obra o 

pedreiro com encargos complementares e o servente com encargos 

complementares, sendo os profissionais que executaram a remoção 

 

2.11 Retirada de revestimento cerâmico – parede 

A CONTRATADA executará o serviço de retirada de revestimento 

cerâmico, portanto deverá ter em seu quadro de mão de obra o pedreiro com 

encargos complementares e o servente com encargos complementares, sendo os 

profissionais que executaram a remoção 

 

3 – ESTRUTURA 

3.1 INFRAESTRUTURA  

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

af_02/2021 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de escavação manual de vala 

com profundidade menor ou igual a 1,30m. Devendo seguir as informações 

contidas em projeto estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.1.2 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 

sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de lastro de concreto magro, 

aplicado em blocos de coroamento e sapatas com espessura de 5cm. Tendo como 
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obrigação seguir as informações contidas em projeto estrutural e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, com isto a mesma deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características para execução deste serviço: 

• Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: 

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em 

betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75. 

 

3.1.3 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, 

em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de fabricação, montagem e 

desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada com espessura de 

25 mm e com quatro utilizações. Tendo que seguir as informações contidas em 

projeto estrutural e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, com isto a mesma deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características para a sua execução: 

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e 

largura de 30,0cm, fornecida em peças de 4m. 

• Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para 

fôrma. 

• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma. 

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11). 

• Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 

3mm). 

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água – desmoldante para fôrma de madeira 

hidrossolúvel. 

• Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para 

disco de diâmetro de 10” (250mm) 
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Método de execução a ser seguido: 

• A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e 

realizar o corte das peças de madeira não aparelhada; em obediência 

ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, 

utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, 

transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 

• Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da 

sapata;  

• Pregar a tábua nas gravatas; 

• Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme 

projeto de fabricação.  

• Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

• Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escorá-las com 

sarrafos de madeira apoiados no terreno. 

• Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga. 

 

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

preparo mecânico com betoneira 600 l. 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de concretagem com o FCK do 

concreto igual 25 Mpa, com traço de 1:2,3:2,7 (cimento, areia média e brita 01), o 

seu preparo deve ser efetuado em betoneira de 600l. Tendo que seguir as 

informações contidas em projeto estrutural e planilha orçamentária.  

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte equipamento: betoneira com 

capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico trifásico, 

potência 4 CV, sem carregador.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, com isto a mesma deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e 

suas respectivas características para a sua execução: 

• Cimento Portland composto CP II-32; 

• Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de 

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a 
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presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), 

proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição 

correspondente;  

• Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 

19 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211; 

• Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o 

equipamento e operá-lo;  

• Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

 

Método de execução a ser seguido: 

• Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado 

graúdo na betoneira, colocando-a em movimento.  

• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e 

mais 1/3 terço do volume de água; 

• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista 

de areia e o restante da água; 

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica 

e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura 

homogênea de todos os materiais. 

 

3.1.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 

mm - montagem. af_06/2017 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de bloco, viga 

baldrame ou sapata com aço CA-50, com diâmetro de 10,0 mm. A CONTRATADA 

deve seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: 

Projeto Estrutural e planilha orçamentária. 

3.1.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 

mm - montagem. af_06/2017 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de bloco, viga 

baldrame ou sapata com aço CA-50, com diâmetro de 8,0 mm. A CONTRATADA 
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deve seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: 

Projeto Estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.1.7 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm 

- montagem. af_06/2017 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de bloco, viga 

baldrame ou sapata com aço CA-60, com diâmetro de 5,0 mm. A CONTRATADA 

deve seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: 

Projeto Estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.1.8 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 

mm - montagem. af_06/2017 (vigas baldrames) 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de bloco, viga 

baldrame ou sapata com aço CA-50, com diâmetro de 8,0 mm. A CONTRATADA 

deve seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: 

Projeto Estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.1.9 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm 

- montagem. af_06/2017 (vigas baldrames) 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de bloco, viga 

baldrame ou sapata com aço CA-60, com diâmetro de 5,0 mm. A CONTRATADA 

deve seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: 

Projeto Estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.2 SUPERESTRUTURA 

3.2.1 VIGAS 

3.2.1.1 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, 

pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_09/2020 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de montagem e desmontagem 

de fôrma de viga, com pé-direito simples, em chapa de madeira resinada e com 
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utilização de 4 vezes, incluso o escoramento metálico. Tendo que seguir as 

informações contidas em projeto estrutural e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, com isto a mesma deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e 

suas respectivas características para a sua execução: 

• Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, montagem e 

verificação das fôrmas; 

• Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas 

por ele desempenhada; 

• Fabricação de fôrma para vigas com chapa compensada resinada - 

contém painéis (e = 18 mm) e sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré-

montados para as laterais e fundo de vigas; 

• Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, a ser acoplada à 

cruzeta para apoio da fôrma de fundo de viga; 

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 

hidrossolúvel; 

• Escora metálica telescópica com altura regulável de 1,80 a 3,20 m, 

com capacidade de carga de no mínimo 1000 kgf (10 kN), incluso 

tripé e forcado (locação); 

• Cruzeta metálica - equipamento fixado na parte superior das escoras 

metálicas para apoio da fôrma de fundo de viga; 

• Viga sanduiche metálica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido 

ligado pela superfície maior, para travamento das fôrmas laterais da 

viga; 

• Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8”) para travamento da 

fôrma de viga; 

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11). 
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Método de execução a ser seguido: 

• Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, 

providenciando apoios intermediários com escoras metálicas, de 

acordo com o indicado no projeto;  

• Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, 

cuidando para que não ocorram folgas (verificar prumo e nível);  

• Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça 

dupla, para facilitar a desfôrma; 

• Travar o conjunto com viga metálica e barras de ancoragem 

distanciadas conforme indicação do projeto; 

• Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray 

em toda a face interna da fôrma;  

• Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma; 

• Promover a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados 

no projeto estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente 

quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as 

cargas, conforme NBR 14931:2004; 

• Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de 

forma adequada para impedir o empenamento. 

 

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

- preparo mecânico com betoneira 600 l. 

A CONTRATADA deverá executar o serviço concreto com FCK= 25 Mpa, 

com traço de 1:2,3:2,7 (cimento, areia média e brita 01), com preparo mecânico em 

betoneira de 600 litros. Tendo que seguir as informações contidas em projeto 

estrutural e planilha orçamentária.  

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte equipamento: betoneira com 

capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico trifásico, 

potência 4 CV, sem carregador.  
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É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, com isto a mesma deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e 

suas respectivas características para a sua execução: 

• Cimento Portland composto CP II-32; 

• Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de 

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a 

presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), 

proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição 

correspondente;  

• Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 

19 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211;  

• Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o 

equipamento e operá-lo; 

• Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

 

Método de execução a ser seguido: 

• Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado 

graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;  

• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e 

mais 1/3 terço do volume de água;  

• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista 

de areia e o restante da água;  

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica 

e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura 

homogênea de todos os materiais. 

 

3.2.1.3 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 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de pilar ou viga de 

uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
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sobrado utilizando com aço CA-50, com diâmetro de 10,0 mm. A CONTRATADA 

deve seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: 

Projeto Estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.2.1.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm 

- montagem. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de pilar ou viga de 

uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando com aço CA-50, com diâmetro de 8,0 mm. A CONTRATADA deve 

seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto 

Estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.2.1.5 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 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de pilar ou viga de 

uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando com aço CA-60, com diâmetro de 5,0 mm. A CONTRATADA deve 

seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto 

Estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.2.2 PILARES 

 

3.2.2.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada 

resinada, 4 utilizações. af_09/2020 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de montagem e desmontagem 

de fôrma depilares, com pé-direito simples, em chapa de madeira resinada e com 

utilização de 4 vezes. Tendo que seguir as informações contidas em projeto 

estrutural e planilha orçamentária.  
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É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, com isto a mesma deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e 

suas respectivas características para a sua execução: 

• Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, montagem e 

verificação das fôrmas; 

• Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas 

por ele desempenhada; 

• Fabricação de fôrma de laje com chapa em madeira compensada 

resinada - contém os painéis cortados (e = 18 mm);  

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 

hidrossolúvel;  

• Escora metálica telescópica com altura regulável de 1,80 a 3,20 m, 

com capacidade de carga de no mínimo 1000 kgf (10 kN), incluso 

tripé e forcado (locação);  

• Vigas de madeira industrializada tipo “H20” para vigamento de 

fôrma de laje. 

 

Método de execução a ser seguido: 

• Posicionar as escoras metálicas, as longarinas e as travessas 

conforme projeto de fôrmas; 

• Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as 

faixas de escoramento residual;  

• Conferir o nível dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio 

de ajustes nos telescópios das escoras;  

• Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray 

em toda a face exposta da fôrma;  

• Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 

14931:2004;  
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• Logo após a desforma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de 

forma adequada para impedir o empenamento. 

 

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

- preparo mecânico com betoneira 600 l. 

A CONTRATADA deverá executar o serviço concreto com FCK= 25 Mpa, 

com traço de 1:2,3:2,7 (cimento, areia média e brita 01), com preparo mecânico em 

betoneira de 600 litros. Tendo que seguir as informações contidas em projeto 

estrutural e planilha orçamentária.  

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte equipamento: betoneira com 

capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico trifásico, 

potência 4 CV, sem carregador.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, com isto a mesma deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e 

suas respectivas características para a sua execução: 

• Cimento Portland composto CP II-32; 

• Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de 

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a 

presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), 

proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição 

correspondente;  

• Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 

19 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211;  

• Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o 

equipamento e operá-lo; 

• Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

 

Método de execução a ser seguido: 

• Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado 

graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;  
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• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e 

mais 1/3 terço do volume de água;  

• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista 

de areia e o restante da água;  

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica 

e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura 

homogênea de todos os materiais. 

 

3.2.2.3 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 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de pilar ou viga de 

uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando com aço CA-50, com diâmetro de 10,0 mm. A CONTRATADA 

deve seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: 

Projeto Estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.2.2.4 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 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de pilar ou viga de 

uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando com aço CA-60, com diâmetro de 5,0 mm. A CONTRATADA deve 

seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto 

Estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.2.2.5 Pilar em mad. de lei 4"x4"(incl.bl.conc.ciclópico) 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar pilar em 

madeira de lei 4”x4” apar., deverá efetuar a escavação manual até 1,50m de 

produtividade e efetuar a fundação corrida com seixo. 
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3.2.3 LAJES 

3.2.3.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito 

simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. 

af_09/2020 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de montagem e desmontagem 

de fôrma de lajes maciça, com pé-direito simples, em chapa de madeira resinada e 

com utilização de 2 vezes. Tendo que seguir as informações contidas em projeto 

estrutural e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, com isto a mesma deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e 

suas respectivas características para a sua execução: 

• Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, montagem e 

verificação das fôrmas;  

• Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas 

por ele desempenhada;  

• Fabricação de fôrma de laje com chapa em madeira compensada 

resinada - contém os painéis cortados (e = 18 mm);  

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 

hidrossolúvel;  

• Escora metálica telescópica com altura regulável de 1,80 a 3,20 m, 

com capacidade de carga de no mínimo 1000 kgf (10 kN), incluso 

tripé e forcado (locação);  

• Vigas de madeira industrializada tipo “H20” para vigamento de 

fôrma de laje. 

 

Método de execução a ser seguido: 

• Posicionar as escoras metálicas, as longarinas e as travessas 

conforme projeto de fôrmas;  

• Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as 

faixas de escoramento residual;  
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• Conferir o nível dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio 

de ajustes nos telescópios das escoras;  

• Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray 

em toda a face exposta da fôrma;  

• Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 

14931:2004;  

• Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de 

forma adequada para impedir o empenamento. 

 

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

- preparo mecânico com betoneira 600 l. 

A CONTRATADA deverá executar o serviço concreto com FCK= 25 Mpa, 

com traço de 1:2,3:2,7 (cimento, areia média e brita 01), com preparo mecânico em 

betoneira de 600 litros. Tendo que seguir as informações contidas em projeto 

estrutural e planilha orçamentária.  

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte equipamento: betoneira com 

capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico trifásico, 

potência 4 CV, sem carregador.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, com isto a mesma deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e 

suas respectivas características para a sua execução: 

• Cimento Portland composto CP II-32; 

• Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de 

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a 

presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), 

proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição 

correspondente;  

• Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 

19 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211;  
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• Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o 

equipamento e operá-lo; 

• Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

 

Método de execução a ser seguido: 

• Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado 

graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;  

• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e 

mais 1/3 terço do volume de água;  

• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista 

de areia e o restante da água;  

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica 

e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura 

homogênea de todos os materiais. 

 

3.2.3.3 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado 

em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - 

montagem. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de laje de uma 

estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando com aço CA-50, com diâmetro de 8,0 mm. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto 

Estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.2.3.4 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado 

em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 

montagem. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de laje de uma 

estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando com aço CA-60, com diâmetro de 5,0 mm. A CONTRATADA deve seguir 
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rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto 

Estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.2.4 ESCADAS E RAMPAS 

3.2.4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito 

simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. 

af_09/2020 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de montagem e desmontagem 

de fôrma de lajes maciça, com pé-direito simples, em chapa de madeira resinada e 

com utilização de 2 vezes. Tendo que seguir as informações contidas em projeto 

estrutural e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito, com isto a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais 

e suas respectivas características para a sua execução: 

• Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, montagem e 

verificação das fôrmas;  

• Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas 

por ele desempenhada;  

• Fabricação de fôrma de laje com chapa em madeira compensada 

resinada - contém os painéis cortados (e = 18 mm);  

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 

hidrossolúvel;  

• Escora metálica telescópica com altura regulável de 1,80 a 3,20 m, 

com capacidade de carga de no mínimo 1000 kgf (10 kN), incluso 

tripé e forcado (locação);  

• Vigas de madeira industrializada tipo “H20” para vigamento de 

fôrma de laje. 
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Método de execução a ser seguido: 

• Posicionar as escoras metálicas, as longarinas e as travessas 

conforme projeto de fôrmas;  

• Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as 

faixas de escoramento residual;  

• Conferir o nível dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio 

de ajustes nos telescópios das escoras;  

• Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray 

em toda a face exposta da fôrma;  

• Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir 

resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 

14931:2004;  

• Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de 

forma adequada para impedir o empenamento. 

 

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

- preparo mecânico com betoneira 600 l. 

A CONTRATADA deverá executar o serviço concreto com FCK= 25 Mpa, 

com traço de 1:2,3:2,7 (cimento, areia média e brita 01), com preparo mecânico em 

betoneira de 600 litros. Tendo que seguir as informações contidas em projeto 

estrutural e planilha orçamentária.  

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte equipamento: betoneira com 

capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico trifásico, 

potência 4 CV, sem carregador.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, com isto a mesma deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e 

suas respectivas características para a sua execução: 

• Cimento Portland composto CP II-32; 

• Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de 

inchamento em torno de 1,30, pronta para o uso. Caso se constate a 

presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), 
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proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição 

correspondente;  

• Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 

19 mm e que atenda à norma ABNT NBR 7211;  

• Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o 

equipamento e operá-lo; 

• Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

 

Método de execução a ser seguido: 

• Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado 

graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;  

• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e 

mais 1/3 terço do volume de água;  

• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista 

de areia e o restante da água;  

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica 

e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura 

homogênea de todos os materiais. 

 

3.2.4.3 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado 

em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - 

montagem. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de laje de uma 

estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando com aço CA-50, com diâmetro de 6,3 mm. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto 

Estrutural e planilha orçamentária. 

 

3.2.4.4 Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado 

em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - 

montagem. af_12/2015 
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A CONTRATADA deve efetuar a montagem da armação de laje de uma 

estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 

utilizando com aço CA-60, com diâmetro de 5,0 mm. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto 

Estrutural e planilha orçamentária. 

 

4– ALVENARIA E REVESTIMENTO 

4.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

9x19x39cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira. af_12/2021 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de alvenaria de vedação de 

blocos cerâmicos na vertical de 9x19x39cm, sendo a sua espessura de 9cm e a 

argamassa de assentamento deverá ser preparada em betoneira.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito, com isto a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais 

e suas respectivas características para a sua execução: 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com 

betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura 

média real da junta de 10 mm;  

• Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15 mm, fio de 1,24 mm e 

dimensões de 7,5x50 cm;  

• Pino de aço zincado com arruela cônica 7/8″ x 1/4″ x 27 mm;  

• Bloco vazado de concreto de 9x19x39cm para alvenaria de vedação. 

 

Método de execução a ser seguido: 

• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com 

as especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi;  

• Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 
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posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das 

fiadas, execução da primeira fiada;  

• Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois 

cordões contínuos;  

• Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

 

4.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira. af_12/2021 (singelo) 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de alvenaria de vedação de 

blocos cerâmicos na horizontal de 9x19x19cm, sendo a sua espessura de 9cm e a 

argamassa de assentamento deverá ser preparada em betoneira, execução a 

singelo.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito, com isto a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais 

e suas respectivas características para a sua execução: 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com 

betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura 

média real da junta de 10 mm; 

• Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15 mm, fio de 1,24 mm e 

dimensões de 7,5x50 cm; 

• Pino de aço zincado com arruela cônica 7/8″ x 1/4″ x 27 mm;  

• Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 9x19x19 cm 

para alvenaria de vedação. 
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Método de execução a ser seguido: 

• Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria de acordo com 

as especificações do projeto e fixá-los com uso de resina epóxi;  

• Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, 

posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das 

fiadas, execução da primeira fiada; 

• Elevação da alvenaria: assentamento dos blocos com a utilização de 

argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois 

cordões contínuos;  

• Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da 

alvenaria. 

 

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

colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de chapisco aplicado em 

alvenaria e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, a argamassa 

deverá ter traço 1:3 e com preparo manual.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, com isto a mesma deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características para a sua execução: 

• Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em 

obra misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo manual. 

 

Método de execução a ser seguido: 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; 

• Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, 

aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma 

camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 
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4.4 Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 

10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 

A CONTRATADA deverá executar o serviço de emboço para recebimento 

de cerâmica, com argamassa com traço de 1:2:8, com preparo mecânico em 

betoneira de 400 litros, o serviço deverá ser aplicado manualmente em faces 

internas de paredes em ambientes com área maior que 10 m², com espessura de 

10mm e com execução de taliscas.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, com isto a mesma deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características para a sua execução: 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com 

betoneira 400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e 

espessura média real de 10 mm. 

 

Método de execução: 

• Taliscamento da base e Execução das mestras.  

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.  

• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso.  

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de 

madeira. 

 

4.5 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 10mm, com execução de taliscas. 

af_06/2014 (reboco) 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 
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Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito, com isto a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais 

e suas respectivas características para a sua execução: 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com 

betoneira 400 litros, conforme composição auxiliar de argamassa, e 

espessura média real de 10 mm. 

 

Método de execução: 

• Taliscamento da base e Execução das mestras. 

• Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.  

• Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  

• Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras 

executadas, retirando-se o excesso.  

• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de 

madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com 

movimentos circulares. 

 

4.6 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. 

af_06/2014 

Para a execução do serviço de aplicação e lixamento de massa látex em 

paredes, sendo executados em duas demãos a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito, com isto a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais 

e suas respectivas características para a sua execução: 

• Massa corrida PVA para paredes internas – 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). 
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Método de execução: 

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

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação;  

• Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme 

fabricante;  

• Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter 

o nivelamento desejado;  

• Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão 

de massa;  

• Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do 

pó. 

 

4.7 Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas 

demãos. af_05/2017 

Para a execução do serviço de aplicação manual de massa acrílica em 

paredes externas de casa e executadas em duas demãos a CONTRATADA deverá 

seguir as informações contidas em projetos e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito, com isto a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais 

e suas respectivas características para a sua execução: 

• Massa acrílica – massa niveladora monocomponente à base de 

dispersão aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à 

NBR 15348; 

• Lixa em folha para parede ou madeira, número 120. 

 

Método de execução: 

• A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação;  
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• Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com 

recomendações do fabricante;  

• Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter 

o nivelamento desejado;  

• Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão 

de massa;  

• Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e 

remoção do pó para posterior aplicação da pintura. 

 

4.8 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 

Para a execução do serviço de aplicação manual de fundo selador acrílico 

em paredes a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos e 

planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito, com isto a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais 

e suas respectivas características para a sua execução: 

• 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. 

 

Método de 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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4.9 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada 

extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 

5m² na altura inteira das paredes. af_06/2014 

Para a execução do serviço de revestimento cerâmico para paredes 

internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões de 33x45 cm, sendo 

aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais 

e suas respectivas características para a sua execução: 

• Cerâmica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm;  

• Argamassa colante industrializada para assentamento de placas 

cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante;  

• Argamassa para rejunte. 

 

Método de execução: 

• Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base 

totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira 

formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que 

facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar 

o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada.  

• Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos.  

• Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura 

de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada 
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podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente 

gabaritados. 

• Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a 

argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira 

de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem.  

• Limpar a área com pano umedecido. 

 

4.10 Painel fixo em vidro temperado de 10mm 

Para a execução do serviço de painel fixo em vidro temperado de 10mm a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Vidro temperado incolor com espessura de 10mm. 

• Ferragens para painel fixo de vidro. 

• Ajudante de pedreiro com encargos. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

 

4.11 Painel fixo em vidro temperado de 6mm 

Para a execução do serviço de painel fixo em vidro temperado de 6mm a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Vidro temperado incolor com espessura de 6mm. 
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• Ferragens para painel fixo de vidro. 

• Ajudante de pedreiro com encargos. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

•  

4.12 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 

Para a execução do serviço verga pré-moldada para janelas com até 1,50m 

de vão a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos e 

planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para 

concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com 

betoneira;  

• Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 

6,3 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, 

sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de 

orçamento; 

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

• Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas 

(e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as 

laterais e fundo de vigas; 

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 

hidrossolúvel; 

• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento 

de alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, 

conforme composições auxiliares de argamassa. 
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Método de execução: 

• Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o 

concreto; 

• Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a 

garantir cobrimento mínimo;  

• Concretar as peças e realizar a cura das peças;  

• Após adquirir resistência necessária para desforma e utilização, 

assentar no vão junto com o restante da alvenaria de vedação. 

 

4.13 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 

Para a execução do serviço verga pré-moldada para portas com até 1,50m 

em vão, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos e 

planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para 

concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com 

betoneira; 

• Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro de 

5,0 mm. O diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, 

sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de 

orçamento; 

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

• Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas 

(e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as 

laterais e fundo de vigas;  
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• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 

hidrossolúvel; 

• Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento 

de alvenaria de vedação, preparadas em betoneira de 600 litros, 

conforme composições auxiliares de argamassa. 

 

Método de execução: 

• Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o 

concreto; 

• Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a 

garantir cobrimento mínimo;  

• Concretar as peças e realizar a cura das peças;  

• Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, 

assentar no vão junto com o restante da alvenaria de vedação. 

 

4.14 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 

Para a execução do serviço soleira em granito com largura de 15 cm e 

espessura de 2 cm, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da soleira. 

• Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na 

instalação da soleira. 
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• Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba 

ou equivalentes, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e 

comprimento conforme situação: material que compõe a soleira. 

• Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de 

aplicação. 

 

Método de execução: 

• Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura;  

• Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o 

local de assentamento; 

• Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de 

argamassa colante sobre a peça de granito;  

• Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e 

movendo-a ligeiramente para garantir a fixação. 

 

4.15 Pedra cariri - filete ou almofadada 

Para a execução do serviço de pedra cariri em filete ou almofada, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Argamassa AC-1; 

• Rejunte para cerâmica; 

• Pedra cariri em filete ou almofadada; 

• Pedreiro com encargos complementares; 

• Servente com encargos complementares. 

 

4.16 Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação 
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Para a execução do serviço de divisória em granito cinza, incluindo as 

ferragens de fixação, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Granito cinza com espessura de 3cm, polido nos dois lados. 

• Ferragens para divisória em granito. 

• Marmorista/Graniteiro com encargos. 

• Servente com encargos complementares. 

 

5 PINTURA 

5.1 PVA interna sem superf. preparada 

Para a execução do serviço de pintura PVA interna sem a sua superfície 

preparada, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos e 

planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Tinta látex PVA. 

• Lixa para parede. 

• Pintor com encargos complementares. 

• Servente com encargos complementares. 

 

5.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos. af_06/2014 
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Para a execução do serviço de aplicação manual de pintura com látex 

acrílica em paredes, duas demãos, a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais 

e suas respectivas características para a sua execução: 

• Tinta acrílica premium, cor definida em memorial descritivo – tinta à 

base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha 

Premium. 

 

Método de 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. 

 

5.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicos em (telhas), duas 

demãos. af_06/2014 

Para a execução do serviço de aplicação manual de pintura com látex 

acrílica em telhas, duas demãos, a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais 

e suas respectivas características para a sua execução: 
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• Tinta acrílica premium, cor definida em memorial descritivo – tinta à 

base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha 

Premium. 

 

Método de 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. 

 

5.4 Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado 

Para a execução do serviço de verniz poliuretano sobre madeiramento do 

telhado, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Aguarraz. 

• Lixa para madeira. 

• Verniz poliuretano. 

• Pintor com encargos complementares. 

• Servente com encargos complementares. 

 

5.5 Imunização para madeira - telhado 

Para a execução do serviço de imunização para madeira de telhado, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  
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É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Cupinicida. 

• Servente com encargos complementares. 

 

5.6 Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) - esquadria 

Para a execução do serviço de verniz poliuretano sobre madeira de 

esquadria, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Aguarraz. 

• Lixa para madeira. 

• Verniz poliuretano. 

• Pintor com encargos complementares. 

• Servente com encargos complementares. 

 

5.7 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em 

madeira, 2 demãos. af_01/2021 - esquadria 

Para a execução do serviço de pintura com tinta de acabamento 

pigmentada em esmalte sintético fosco em madeira de esquadria em 02 demãos, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 
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Augusto Corrêa que o serviço não está sendo executado de forma correta, o mesmo 

deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Pintor com encargos complementares: oficial responsável pela 

pintura de acabamento.  

• Solvente diluente à base de aguarrás.  

• Tinta esmalte sintético premium fosco. 

 

Método de execução: 

• Diluir o produto; 

• Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e 

lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo; - 

• Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, 

aplicar a segunda demão 

 

5.8 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso 

fundo preparador. af_05/2021 

Para a execução do serviço pintura de piso com tinta acrílica, aplicação 

manual com 2 demãos, incluso fundo preparador, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e 

verificar a qualidade do serviço;  

• Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor 

em todas as tarefas;  

• Selador acrílico para paredes internas/externas, utilizado também 

para preparação do piso para recebimento da tinta de acabamento;  
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• Tinta acrílica premium para piso;  

• Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na 

delimitação da área de pintura e proteção das paredes. 

 

Método de execução: 

• Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 

dias;  

• Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor;  

• Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o 

perímetro;  

• Diluir fundo preparador com água, 10% do volume; 

• Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã;  

• Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

• Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 

a 4 horas após aplicação do fundo preparador); 

• Fazer retoques e cantos com trincha;  

• Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de 

lã (esperar 4 horas após aplicação da 1ª demão);  

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

 

6 – PISOS 

6.1 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento 

Para a execução do serviço de aterro incluindo carga, descarga, transporte 

e apiloamento, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 
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• Aterro arenoso. 

• Compactador de solo CM-13. 

• Servente com encargos complementares. 

 

6.2 Camada impermeabilizadora e= 10cm c/seixo 

Para a execução do serviço de camada impermeabilizadora com espessura 

de 10cm com seixo, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Areia. 

• Cimento. 

• Seixo lavado. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

• Servente com encargos complementares. 

 

6.3 Concreto c/ seixo fck= 18.0 mpa (incl. lançamento e adensamento) 

Para a execução do serviço de concreto com seixo, com FCK= 18 Mpa, 

sendo incluso o lançamento e adensamento, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Seixo lavado. 

• Betoneira elétrica -3201. 

• Areia. 
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• Cimento. 

• Operador de betoneira/misturador com encargos. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

• Servente com encargos complementares. 

 

6.4 Camada regularizadora no traço 1:4 

Para a execução do serviço de camada regularizadora com traço de 1:4, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Areia. 

• Cimento. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

• Servente com encargos complementares. 

 

6.5 Porcelanato (natural) - padrão alto 

Para a execução do serviço de porcelanato natural com padrão alto, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Porcelanato natural, padrão alto. 

• Rejunte para cerâmica. 

• Argamassa AC-III. 
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• Ajudante de pedreiro com encargos. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

 

6.6 Limpeza de pisos cerâmicos ou pastilhas 

Para a execução do serviço de limpeza de pisos cerâmicos ou pastilhas, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Soda cáustica. 

• Ácido muriático. 

• Servente com encargos complementares. 

 

6.7 Revestimento cerâmico padrão médio 

Para a execução do serviço de revestimento cerâmico padrão médio, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Argamassa AC-I. 

• Rejunte para cerâmica. 

• Revestimento cerâmico padrão médio. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

• Servente com encargos complementares. 
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6.8 Resina p/ piso em korudor 

Para a execução do serviço de resina para piso em Korudor, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Resina acrílica. 

• Ajudante especializado com encargos. 

• Pintor com encargos complementares. 

 

7 – ESQUADRIAS  

7.1 Guarda-corpo em mad. lei envernizado h= 1,10m 

Para a execução do serviço de guarda-corpo em madeira de lei 

envernizado com altura de 1,10m, a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Peça em madeira de lei 4"x2" 4 m apar. 

• Prego (preço médio). 

• Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado. 

• Ajudante de carpinteiro com encargos. 

• Carpinteiro com encargos complementares. 

 

7.2 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" 
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Para a execução do serviço de guarda-corpo em tudo de aço galvanizado 

com 1 ½”, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Tubo de aço galvanizado 1 ½”. 

• Argamassa de cimento e areia 1:6. 

• Auxiliar de serralheiro com encargos. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

• Serralheiro com encargos complementares. 

 

7.3 Guarda-corpo com cabo de aço- deck 

 Para a execução do serviço de guarda-corpo com cabo de aço em deck, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Cabo de aço ¼”. 

• Barra de aço inox – 1 ¼”. 

• Tubo aço carbono com costura, NBR 5580, classe m, com diâmetro de 

40 mm, e = 3,35 mm, *3,71* kg//m 

 

7.4 Kit de porta de madeira tipo veneziana, 80x210cm espessura de 3cm), 

padrão médio, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, 
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fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12 /2019 - 

cozinha externo 

Para a execução do serviço de kit de porta de madeira tipo veneziana, com 

as seguintes dimensões de 80 x 210cm com espessura de 3cm, padrão médio, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas 

na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos;  

• Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais 

materiais inclusos (fornecimento e instalação), padrão médio;  

• Alizar / guarnição de madeira maciça, com mão de obra e demais 

materiais inclusos, padrão médio;  

• Fechadura de embutir, completa, nas características descritas na 

composição, com mão de obra e demais materiais inclusos, instalada 

em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo médio. 

 

7.5 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão 

popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação. af_12/2019 - wc P.N.E 

Para a execução do serviço de kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão popular, com as seguintes dimensões de 90 x 210cm 

com espessura de 3,5cm, padrão médio, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 
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Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas 

na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos;  

• Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais 

materiais inclusos (fornecimento e instalação), padrão popular; 

• Alizar / guarnição de madeira maciça, com mão de obra e demais 

materiais inclusos, padrão popular;  

• Fechadura de embutir, completa, nas características descritas na 

composição, com mão de obra e demais materiais inclusos, instalada 

em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo popular. 

 

7.6 Esquadria c/ venezianas de alumínio anonizado preto c/ ferragens 

Para a execução do serviço de esquadria com venezianas de alumínio, 

anonizado preto com ferragens, a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Estrutura em alumínio anodizado preto para esquadria c/ 

venezianas incl. Ferragens. 

• Ajudante de montador com encargos. 

• Montador com encargos complementares. 

 

7.7 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão 

médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem 

e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e 

instalação. af_12/2019 
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Para a execução do serviço de kit de porta de madeira para pintura, semi-

oca (leve ou média), padrão médio, com as seguintes dimensões 60x210cm, com 

espessura de 3,5cm, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas 

na composição, com mão de obra e demais materiais inclusos; 

• Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais 

materiais inclusos (fornecimento e instalação), padrão médio; 

• Alizar / guarnição de madeira maciça, com mão de obra e demais 

materiais inclusos, padrão médio; 

• Fechadura de embutir, completa, nas características descritas na 

composição, com mão de obra e demais materiais inclusos, instalada 

em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo médio. 

 

7.8 Janela de madeira (cedrinho/angelim ou equiv.) tipo maxim-ar, para 

vidro, com batente, alizar e ferragens. exclusive vidro, acabamento e 

contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 

Para a execução do serviço de janela de madeira tipo maxim-ar para vidro 

em batente, com alizar e ferragens, a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 
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• Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial 

responsável pela instalação de esquadrias de madeira;  

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação de esquadrias de madeira; 

• Janela de madeira Maxim-ar em madeira cedrinho/ angelim 

comercial/ curupixa/ cumaru ou equivalente da região, com uma 

folha para vidro, com guarnição/ alizar, com ferragens (sem vidro e 

sem acabamento); 

• Prego de aço polido com cabeça 16 X 24 mm; - Selante elástico 

monocomponente a base de poliuretano para fixação da esquadria 

(espuma expansiva);  

• Caibro de madeira não aparelhada maracanduba, angelim ou 

equivalente da região, utilizado para auxiliar no posicionamento 

correto da esquadria no vão. 

 

Método de execução: 

• Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões 

externas do contramarco com a previsão de folga de 1cm tanto no 

topo como nas laterais do vão; 

• Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da 

parede acabada (confrontando-a com a largura do contramarco 

marco); 

• Fixar as cunhas de madeira na esquadria; 

• Encaixar a esquadria, fixando-a com cunhas de madeira (pedaços de 

caibro), verificar se está correto o sentido de abertura das partes da 

janela;  

• Colocar travas no interior do contramarco para garantir o vão após 

aplicação da espuma expansiva;  

• Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se a 

esquadria está alinhada com as faces da parede, nivelado e 

aprumado, procedendo aos ajustes necessários com as cunhas;  
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• Para potencializar a expansão e aderência do PU, nas posições onde 

serão aplicados os cordões, borrifar levemente com água as 

superfícies da madeira e do requadramento do vão;  

• Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;  

• Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre a esquadria e o 

requadramento do vão, na parte superior, em três pontos equi-

espaçados em cada lateral do vão e na parte inferior;  

• Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação da espuma de PU 

sempre para baixo, formando cordões com aproximadamente 25cm 

de extensão; - Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um 

estilete. 

 

7.9 Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) tipo basculante com 2 

folhas para vidro, com batente, alizar e ferragens. exclusive vidros, 

acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 

Para a execução do serviço de janela de madeira tipo basculante com 2 

folhas para vidro, com batente, alizar e ferragens, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial 

responsável pela instalação de esquadrias de madeira;  

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação de esquadrias de madeira;  

• Janela de madeira basculante em madeira pinus/ eucalipto/ tauari/ 

virola ou equivalente da região, com duas folhas basculantes para 

vidro, com ferragens (sem vidro, sem guarnições e sem acabamento);  

• Prego de aço polido com cabeça 16 X 24 mm;  
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• Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para fixação 

da esquadria (espuma expansiva); 

• Caibro de madeira não aparelhada maracanduba, angelim ou 

equivalente da região, utilizado para auxiliar no posicionamento 

correto da esquadria no vão;  

• Guarnição/ alizar/ vista maciça, e= *1* cm, l= *4,5* cm, em cedrinho/ 

angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou 

equivalente da região. 

 

Método de execução: 

• Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões 

externas do contramarco com a previsão de folga de 1cm tanto no 

topo como nas laterais do vão;  

• Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da 

parede acabada (confrontando-a com a largura do contramarco 

marco);  

• Fixar as cunhas de madeira na esquadria; 

• Encaixar a esquadria, fixando-a com cunhas de madeira (pedaços de 

caibro), verificar se está correto o sentido de abertura das partes da 

janela;  

• Colocar travas no interior do contramarco para garantir o vão após 

aplicação da espuma expansiva;  

• Com auxílio de fio de prumo, nível de bolha e esquadro, verificar se a 

esquadria está alinhada com as faces da parede, nivelado e 

aprumado, procedendo aos ajustes necessários com as cunhas; 

• Para potencializar a expansão e aderência do PU, nas posições onde 

serão aplicados os cordões, borrifar levemente com água as 

superfícies da madeira e do requadramento do vão;  

• Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;  
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• Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre a esquadria e o 

requadramento do vão, na parte superior, em três pontos equi-

espaçados em cada lateral do vão e na parte inferior;  

• Aplicar posicionando a válvula / bico de aplicação da espuma de PU 

sempre para baixo, formando cordões com aproximadamente 25cm 

de extensão; 

• Aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com um estilete. 

 

8 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 

af_06/2018 

Para a execução do serviço de impermeabilização de superfície com 

emulsão asfáltica em 2 demãos, a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais e suas respectivas características para a sua execução: 

• Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização. 

 

Método de execução: 

• A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;  

• Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha;  

• Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido 

cruzado ao da primeira demão;  

• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos 

emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com 

uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas 

para verificar se há algum vazamento. 
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8.2 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, 

inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018 

Para a execução do serviço de impermeabilização de superfície com manta 

asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico com espessura de 

3mm, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais e suas respectivas características para a sua execução: 

• Manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com 

elastômeros, espessura 3 mm, tipo III, classe B, acabamento PP;  

• Primer para manta asfáltica à base de asfalto modificado diluído em 

solvente, aplicação a frio;  

• Gás liquefeito de petróleo (GLP). 

 

Método de execução: 

• A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, 

pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

• Realizar a imprimação com primer asfáltico e aguardar a secagem;  

• Abrir totalmente a primeira manta asfáltica, deixando-a alinhada e, 

em seguida, enrola-la novamente;  

• Com um maçarico (considerado “ferramenta” pelo SINAPI) de boca 

larga e gás GLP, desenrolar aos poucos a manta, aquecendo o primer 

asfáltico e fazendo a queima do filme plástico de proteção da manta 

para garantir sua total aderência;  

• Apertar bem para evitar bolhas ou enrugamentos;  

• Repetir a operação, fazendo uma sobreposição de 10 cm entre as 

mantas; 
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• Avançar ao menos 10 cm nos rodapés;  

• Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos 

emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com 

uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas 

para verificar se há algum vazamento. 

 

9 – COBERTURAS 

9.1 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de 

até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso 

transporte vertical. af_07/2019 

Para a execução do serviço de trama de madeira composta por ripas, 

caibros e terças para telhados de até duas águas para telha de encaixe cerâmica ou 

de concreto, incluindo o transporte vertical, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Ripa não aparelhada, 1,5 x 5cm, em maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região – Bruta. 

• Viga não aparelhada 6 x 12 cm, em maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região – Bruta. 

• Caibro não aparelhado 5 x 6 cm, em maçaranduba, angelim ou 

equivalente da região – Bruta.  

• Prego de aço polido com cabeça 15 X 15 (1 1/4 X 13). 

• Prego de aço polido com cabeça 19 X 36 (3 1/4 X 9). 

• Prego de aço polido com cabeça 22 X 48 (4 1/4 X 5). 

• Ajudante de carpinteiro com encargos complementares. 

• Carpinteiro de formas com encargos complementares. 
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• Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, 

motor trifásico CHP sico de 1,25 cv – CHP diurno. 

• Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor 

trifásico CHI sico de 1,25 cv – CHI diurno. 

 

9.2 Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, 

incluso transporte vertical. af_07/2019 

Para a execução do serviço de telhamento com telha cerâmica capa-canal, 

tipo plan, com até duas águas e incluso transporte vertical, a CONTRATADA deverá 

seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Telhadista com encargos complementares; 

• Servente com encargos complementares;  

• Telha cerâmica capa-canal do tipo plan com rendimento de 26 

telhas/m²;  

• Guincho elétrico de coluna. 

 

Método de execução: 

• 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); 

• Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem 

ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores 

deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo 



 
 

 
 
 
 
 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 
Praça São Miguel, 60, Bairro: São Miguel - CEP 68.610-000 

as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu 

escorregamento;  

• Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as 

disposições de tesouras, meia tesouras, pontaletes de apoio, terças, 

caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser 

verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se 

atender à projeção mínima especificada para os beirais e que o 

afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 

ou 6cm; 

• A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a 

cumeeira, e simultaneamente em águas opostas; a largura do beiral 

deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo 

entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se 

manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas 

dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com 

altura equivalente à espessura de duas ripas; 

• No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas 

devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado;  

• Na colocação das telhas, manter direções ortogonal e paralela às 

linhas limites do edifício, observando o correto distanciamento entre 

os canais, o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o perfeito encaixe 

das capas nos canais; 

• Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e 

outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização 

devem ser expurgadas; 

• Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente 

cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas 

(utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de 

forma que o afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm. 
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9.3 Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 

1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso 

transporte vertical. af_07/2019 

Para a execução do serviço de cumeeira e espigão para telha cerâmica 

emboçada com argamassa com traço de 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados 

com mais de 2 águas, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Telhadista com encargos complementares;  

• Servente com encargos complementares; 

• Cumeeira para telha cerâmica, comprimento de 41 cm e rendimento 

de 3 telhas/m;  

• Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média lavada no 

traço 1:2:9, com preparo mecânico; 

• Guincho Elétrico de Coluna. 

 

Método de execução: 

• 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 deve ser montadas no sentido contrário aos ventos 

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

peças a sota-vento; 

• Dispor as peças da cumeeira, espigão e eventual empena de forma que 

o recobrimento entre a peça cumeeira e as telhas adjacentes seja de no 
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mínimo 50mm; o recobrimento longitudinal entre as peças sucessivas 

deve ser de no mínimo 70mm;  

• Emboçar as peças cumeeira com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia após limpeza e ligeiro umedecimento das peças 

cumeeira e telhas adjacentes (aspersão de água com broxa), sendo que 

a argamassa deverá resultar totalmente recoberta pelas peças 

cumeeira. 

 

9.4 FORRO 

9.4.1 Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura. af_01/2021 

Para a execução do serviço de lixamento de madeira para aplicação de 

fundo ou pintura, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Pintor com encargos complementares: oficial responsável pelo 

lixamento. 

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

 

Método de execução: 

• Realizar o lixamento da superfície de madeira a ser preparada;  

• Com o fundo/selador aplicado, realizar novo lixamento, de maneira 

mais leve, antes da aplicação de demão de tinta. 

 

9.4.2 Forro em lambri de angelim (c/ barroteamento) 

Para a execução do serviço de forro em lambri de angelim com 

barroteamento, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  
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É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. 

• Lambri de angelim 0,1mx1/2” 4m. 

• Prego 1”x16. 

• Ajudante de carpinteiro com encargos. 

• Carpinteiro com encargos complementares.  

 

9.4.3 Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) - forro 

Para a execução do serviço de verniz poliuretano sobre madeira forro, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Aguarraz. 

• Lixa para madeira. 

• Verniz poliuretano. 

• Pintor com encargos complementares servente com encargos 

complementares. 

 

10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  

10.1 Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014 
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Para a execução do serviço de tubo PVC soldável com diâmetro igual 

25mm, instalado em prumada de água, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo 

soldável;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Método de execução: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante 

das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na 

extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão 

aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por 

aproximadamente 5 minutos;  

• Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

10.2 Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, dn 25mm, x 1/2” 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014 

Para a execução do serviço de joelho de 90 graus com bucha de latão em 

PVC soldável com diâmetro de 25mmx1/2”, instalado em ramal ou sub-ramal de 
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água, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm e saída 

com bucha de latão com diâmetro de 1/2" com bucha de latão para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das 

peças do tipo soldável; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Método de execução: 

• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e 

na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, 

deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não 

movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

10.3 Te, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014 
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Para a execução do serviço de joelho de Tê em material PVC com diâmetro 

de 25mm instalado em ramal ou sub-ramal de água, a CONTRATADA deverá seguir 

as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Tê soldável de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação 

em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do 

tipo soldável;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Método de execução: 

• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

• Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e 

na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, 

deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não 

movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

10.4 Joelho 90 graus, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água 

- fornecimento e instalação. af_12/2014 
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Para a execução do serviço de joelho de 90 graus em PVC diâmetro de 

25mm instalado em prumada de água, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 25 mm para 

aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das 

peças do tipo soldável; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Método de execução: 

• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

• Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e 

na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, 

deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não 

movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

10.5 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, dn 

25mm x 3/4”, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014 

Para a execução do serviço de adaptador curto com bolsa e rosca para 

registro em PVC, soldável diâmetro de 25mmx3/4”, instalado em prumada de água, 
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a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Adaptador soldável curto em PVC com bolsa de 25 mm e rosca para 

registro de 3/4” para aplicação em instalações hidráulicas de água 

fria e com ligação das peças do tipo soldável;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Método de execução: 

• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

• Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e 

na ponta do tubo (camada mais espessa). Após a junção das peças, 

deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não 

movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

10.6 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 
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Para a execução do serviço de tubo em material PVC série normal, para 

esgoto predial com diâmetro de 40mm, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Método de execução: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante 

das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora; 

O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; 

após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos.  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

10.7 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado 

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 

Para a execução do serviço de tubo de PVC série normal, para esgoto 

predial diâmetro de 50mm, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas 

em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 
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Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Método de execução: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante 

das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; 

após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos.  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

10.8 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 

instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 

Para a execução do serviço de tubo de PVC série normal, para esgoto 

predial diâmetro de 100mm, a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 
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mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para 

aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Método de execução: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante 

das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; 

após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos.  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

10.9 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. af_12/2014 

Para a execução do serviço de joelho de 90 graus em PVC, série normal, 

para esgoto predial com diâmetro de 40mm, junta soldável fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, a CONTRATADA deverá seguir 

as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 
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mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário 

com conexões do tipo soldável;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Método de execução: 

• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

• Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o 

excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos.  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução. 

 

10.10 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

af_12/2014 

Para a execução do serviço de joelho de 90 graus em PVC, série normal, 

para esgoto predial com diâmetro de 50mm, junta elástica fornecido e instalado 

prumada de esgoto sanitário ou ventilação, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  
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É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário 

com junta elástica; 

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal 

de 50mm; 

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

 

Método de execução: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa;  

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso 

de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta;  

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

 

10.11 Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

af_12/2014 

Para a execução do serviço de joelho de 90 graus em PVC, série normal, 

para esgoto predial com diâmetro de 100mm, junta elástica fornecido e instalado 
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em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário 

com junta elástica;  

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal 

de 100mm;  

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

 

Método de execução: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa;  

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso 

de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta;  

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

 

10.12 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. af_12/2014 
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Para a execução do serviço de joelho de 45 graus em PVC, série normal, 

para esgoto predial com diâmetro de 40mm, junta soldável fornecido e instalado 

em ramal de descarga de esgoto sanitário, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário 

com conexões do tipo soldável;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Método de execução: 

• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, 

após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução 

desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta 

(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o 

excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los 

por, aproximadamente, 5 minutos.  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema 

instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e 

obstrução 
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10.13 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

af_12/2014 

Para a execução do serviço de joelho de 45 graus em PVC, série normal, 

para esgoto predial com diâmetro de 50mm, junta elástica fornecido e instalado 

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário 

com junta elástica; 

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal 

de 50mm;  

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

 

Método de execução: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa;  

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso 

de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta;  
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• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

 

10.14 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

af_12/2014 

Para a execução do serviço de joelho de 45 graus em PVC, série normal, 

para esgoto predial com diâmetro de 100mm, junta elástica fornecido e instalado 

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário 

com junta elástica; 

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal 

de 100mm;  

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

 

Método de execução: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa;  

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso 

de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 
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como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta;  

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

 

10.15 Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

af_12/2014 

Para a execução do serviço de luva simples em PVC, série normal, para 

esgoto predial com diâmetro de 50mmm, com junta elástica, fornecido e instalado 

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Luva Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm 

para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica;  

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal 

de 50mm;  

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

 

Método de execução: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa;  

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  
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• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso 

de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta;  

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

 

10.16 Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

af_12/2014 

Para a execução do serviço de luva simples em PVC, série normal, para 

esgoto predial com diâmetro de 100mmm, com junta elástica, fornecido e instalado 

em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Luva Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm 

para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário com 

junta elástica;  

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal 

de 100mm;  

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

 

Método de execução: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa;  

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  
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• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso 

de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta;  

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

 

10.17 Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 

af_12/2014 

Para a execução do serviço de junção simples em PVC, série normal para 

esgoto predial com diâmetro de 50x50mm, com junta elástica, fornecimento e 

instalação em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, a CONTRATADA deverá 

seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 x 50 

mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento sanitário 

com junta elástica; 

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal 

de 50mm;  

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 
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Método de execução: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa;  

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso 

de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta;  

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

 

10. 18 Junção simples, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 x 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. 

af_12/2014 

Para a execução do serviço de junção simples em PVC, série normal para 

esgoto predial com diâmetro de 100x50mm, com junta elástica, fornecimento e 

instalação em condutores verticais de águas pluviais, a CONTRATADA deverá 

seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Anel borracha, DN 75mm, para tubo série reforçada esgoto predial. 

• Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100mm (NBR5688). 

• Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica, 

embalagem de 400 GR (uso em PVC, aço, polietileno e outros). 
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• Junção simples, PVC série R, DN 100x75mm, para esgoto ou águas 

pluviais prediais. 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares.  

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. 

 

10.19 Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 

ventilação. af_12/2014 

Para a execução do serviço de junção simples em PVC, série normal para 

esgoto predial com diâmetro de 100x100mm, com junta elástica, fornecimento e 

instalação em prumada de esgoto sanitário ou ventilação, a CONTRATADA deverá 

seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Junção Simples em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 x 

100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento 

sanitário com junta elástica;  

• Anel de borracha para conexões de esgoto predial, diâmetro nominal 

de 100mm;  

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

 

Método de execução: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na ponta; 

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  
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• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5mm no caso 

de tubulações expostas e 2mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta;  

• A instalação deve ser testada com ensaios de estanqueidade e 

verificação do sifonamento (teste de fumaça). 

 

10.20 Caixa sifonada, PVC, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e 

instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 

Para a execução do serviço de caixa sifonada em PVC com diâmetro de 

100x100x50mm, junta elástica, a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas 

soldáveis e uma saída de 50 mm com junta elástica. Dimensões: 100 

x 100 x 50 mm;  

• Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 

mm;  

• Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 

500 g;  

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 cm³;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

• Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
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Método de execução: 

• Limpar o local de instalação da caixa; 

• Fazer a abertura das entradas com serra copo, no diâmetro de 

entrada da caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado 

a lado, em torno da circunferência interna;  

• Fazer o acabamento final com lima meia-cana; 

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

• As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução 

limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com 

adesivo);  

• A tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando 

anel de borracha e pasta lubrificante. 

 

10.21 Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, 

diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020 

Para a execução do serviço de caixa de gordura simples circular em 

concreto pré-moldado com diâmetro interno de 0,4m e altura interna de 0,4m, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

colocar as peças pré-moldadas;  

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação 

das peças pré-moldadas com mais de 50kg;  

• Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para 

execução de lastro de areia no fundo da cava;  
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• Caixa gordura simples em concreto pré-moldado, circular, com 

tampa, com diâmetro interno de 40 cm. 

 

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte equipamento retroescavadeira 

sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. 

mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, 

profundidade escavação máx. 4,37 m. 

Método de execução: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da 

cava, preparar o fundo com lastro de areia;  

• Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa pré-moldada conforme 

projeto;  

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

 

10.22 Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 

1,40 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes). 

af_12/2020. 

Para a execução do serviço de tanque séptico circular em concreto pré-

moldado com diâmetro interno de 1,40m e com altura interna de 2,50m, com 

volume útil de 3.463,6 litros, a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

assentar as peças pré-moldadas;  

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação 

das peças pré-moldadas com mais de 50kg;  
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• Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de 

lastro de brita no fundo da cava; 

• Argamassa traço 1:3 com aditivo impermeabilizante: utilizada para o 

assentamento das peças prémoldadas;  

• Anel de concreto armado, D = 1,50 m, H = 0,50 m: utilizado para 

compor o balão do tanque séptico; 

• Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: 

composição utilizada para execução da laje de fundo do tanque 

séptico (4 cm de espessura) e da laje de transição entre o balão e a 

tampa (furo circular com 60 cm de diâmetro e 4 cm de espessura); 

• Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: 

composição utilizada para execução da tampa (4 cm de espessura). 

 

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte equipamento retroescavadeira 

sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. 

mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, 

profundidade escavação máx. 4,37 m. 

 

Método de execução: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da 

cava, preparar o fundo com lastro de brita;  

• Sobre o lastro de brita, posicionar a laje de fundo pré-moldada com a 

retroescavadeira;  

• Sobre a laje de fundo, posicionar os anéis pré-moldados do balão 

com a retroescavadeira, assentálos com argamassa e revestir as 

juntas internamente;  

• Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a 

retroescavadeira e assentá-la com argamassa;  

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada. 
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10.23 Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 

1,88 m, altura interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5 

contribuintes). af_12/2020 

Para a execução do serviço de sumidouro circular, a CONTRATADA deverá 

seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e 

colocar as peças pré-moldadas;  

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação 

das peças pré-moldadas com mais de 50kg e da brita do leito 

filtrante; 

• Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de 

lastro de brita no fundo da cava;  

• Argamassa traço 1:3: utilizada para o assentamento da laje de 

transição; 

• Anel de concreto armado com furos, D = 2,00 m, H = 0,50 m: utilizado 

para compor o balão do sumidouro (*insumo a ser cadastrado no 

SINAPI); 

• Peça circular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros: 

composição utilizada para execução da laje de fundo do sumidouro 

(furos com 2,5 cm de diâmetro a cada 15 cm e 4 cm de espessura) e 

da laje de transição entre o balão e a tampa (furo circular com 60 cm 

de diâmetro e 4 cm de espessura);  

• Peça circular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: 

composição utilizada para execução da tampa (4 cm de espessura). 
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A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte equipamento retroescavadeira 

sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. 

mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, 

profundidade escavação máx. 4,37 m. 

Método de execução: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da 

cava, preparar o fundo com lastro de brita;  

• Sobre o lastro de brita, colocar a laje pré-moldada com furos com a 

retroescavadeira; 

• Sobre a laje de fundo, colocar os anéis com furos do balão com a 

retroescavadeira;  

• Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a 

retroescavadeira e assentá-la com argamassa;  

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada 

 

10.24 Revisão de pontos de água 

Para a execução do serviço de revisão de ponto de água, a CONTRATADA 

deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Ponto de água (incluso tubos e conexões). 

 

10.25 Revisão de pontos de esgoto 

Para a execução do serviço de revisão de ponto de esgoto, a CONTRATADA 

deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  
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É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Ponto de esgoto (inclusos tubos, conexões, cx. E ralos) 

 

11 - LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS 

11.1 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e 

canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 

Para a execução do serviço de registro de gaveta bruto em latão, roscável 

¾” com acabamento e canopla cromados, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: 

oficial responsável pela instalação do registro;  

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares: auxilia o oficial na instalação do registro;  

• Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor 

vedação na conexão entre as peças;  

• Registro gaveta com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 

3/4". 

 

Método de execução: 

• Verificar o local da instalação;  

• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor;  



 
 

 
 
 
 
 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 
Praça São Miguel, 60, Bairro: São Miguel - CEP 68.610-000 

• As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de 

grifo até a completa vedação;  

• Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; 

• Fixar a manopla. 

 

11.2 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, 

incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e 

instalação. af_01/2020 

Para a execução do serviço de cuba de embutir oval em louça branca, com 

as seguintes dimensões de 35x50cm ou equivalente, já estando incluso a válvula e 

sifão tipo garraf em metal cromado, a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Válvula em metal cromado 1.1/2x1.1/2 para tanque ou lavatório, 

com ou sem ladrão. 

• Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1x1.1/2. 

• Cuba de embutir oval em louça branca, 35x50cm ou equivalente. 

 

11.3 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão 

médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento 

e instalação. af_01/2020 

Para a execução do serviço de vaso sanitário sifonado com caixa acoplada 

em louça branca, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 
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mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Engate flexível em inox, 1/2x40cm. 

• Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca. 

 

11.4 Mictório individual em louça c/ acessórios 

Para a execução do serviço de mictório individual em louça com 

acessórios, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Registro, válvula e sifão para mictório de louça. 

• Fita de vedação. 

• Mictório individual de louça. 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico. 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos. 

 

11.5 Bacia sifonada - P.N.E. 

Para a execução do serviço de bacia sifonada P.N.E., a CONTRATADA 

deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Adesivo para PVC – 75g. 

• Tubo de ligação em PVC com canopla (LS). 
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• Bolsa plástica (vaso sanitário). 

• Assento sanitário para PCD. 

• Bacia sanitária para PCD. 

• Solução limpadora. 

• Parafuso niquelado para louças sanitárias. 

• Anel de borracha de 1”. 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico. 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos. 

 

11.6 Lavatório de louças/coluna (incl. torn. sifão e válvula) -PNE 

Para a execução do serviço de lavatório de louças/colunas, incluso 

torneira, sifão e válvula P.N.E., a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Fita de vedação. 

• Sifão metálico de 1 ½”. 

• Válvula para lavatório / bidê d= 1” – cromada. 

• Lavatório PCD sem coluna.  

• Torneira metálica para lavatório de ½”. 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico. 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos.  

 

11.7 Barra em aço inox (P.N.E.) 

Para a execução do serviço de barra em aço inox - P.N.E., a CONTRATADA 

deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  
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É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Barra em aço inox – 1 ¼”. 

• Argamassa de cimento e areia 1:4. 

• Ajudante de pedreiro com encargos. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

 

11.8 Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula 

americana em metal, sifão flexível em PVC, engate flexível 30 cm, torneira 

cromada longa, de parede, 1/2” ou 3/4”, p/ cozinha, padrão popular - fornec. 

e instalação. af_01/2020 

Para a execução do serviço de bancada em granito cinza, com dimensões 

de 150x60cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão 

flexível em PVC, engate flexível de 30cm, torneira cromada longa, a CONTRATADA 

deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Engate flexível em plástico branco, 1/2x30cm. 

• Bancada de granito cinza polido, 1,50x0,60m, para pia de cozinha. 

• Torneira cromada longa, de parede ½ ou 1/4, para pia de cozinha. 

• Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso tipo americana em 

metal cromado e sifão flexível em PVC. 
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11.9 Torneira de metal cromado bica móvel p/ pia/ tanque (banheiros) 

Para a execução do serviço de torneira de metal cromado bica móvel para 

pia/tanque, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Torneira de metal cromada bica móvel para pia/tanque. 

• Fita de vedação. 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico. 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos. 

 

11.10 Porta papel higiênico - polipropileno 

Para a execução do serviço de porta papel higiênico em polipropileno, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Porta papel higiênico – polipropileno. 

• Ajudante de pedreiro com encargos. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

 

11.11 Porta toalha de papel - polipropileno 

Para a execução do serviço de porta toalha de papel em polipropileno, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  
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É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

materiais, mão de obra e suas respectivas características para a sua execução: 

• Porta toalha de papel – polipropileno. 

• Ajudante de pedreiro com encargos. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

 

11.12 Espelho cristal e = 4 mm 

Para a execução do serviço de espelho de cristal com espessura de 4mm , a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material: 

• Espelho cristal de 4mm. 

 

11.13 Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ 

corumba ou outros equivalentes da região, e= *2,5* cm 

Para a execução do serviço de granito para bancada, polido, do tipo 

andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da região, com 

espessura 2,5cm, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material: 
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• Granito para bancada, polido, tipo 

andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da 

região, e=2,5cm. 

 

11.14 Exaustor d=40cm 

Para a execução do serviço de exaustor com diâmetro de 40cm, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material e mão de obra: 

• Exaustor D=40cm. 

• Ajudante de pedreiro com encargos. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

 

11.15 Churrasqueira pré-moldada, modelo chumbo lisa 

Para a execução do serviço de churrasqueira pré-moldada do modelo 

chumbo lisa, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

11. 16 Coifa em aço inox 

Para a execução do serviço de coifa em aço inox, a CONTRATADA deverá 

seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  
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É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

12.1 Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e 

instalação. af_12/2015 

Para a execução do serviço de caixa octogonal de 4”x4” em material PVC, 

instalada em laje, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.2 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em 

parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução do serviço de caixa retangular 4”x2” baixa (0,30m do 

piso), metálica e instalada em parede, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Caixa de luz 4”x2” em aço esmaltada. 

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares. 

• Eletricista com encargos complementares. 

• Argamassa com traço 1:3 (em volume de cimento e areia média 

úmida), preparo manual. 
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12.3 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução do serviço de cabo de cobre flexível isolado com 2,5mm², 

anti-chama de 450/750V, para circuitos terminais, a CONTRATADA deverá seguir 

as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.4 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², antichama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução do serviço de cabo de cobre flexível isolado com 4mm², 

anti-chama de 450/750V, para circuitos terminais, a CONTRATADA deverá seguir 

as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.5 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução do serviço de cabo de cobre flexível isolado com 10mm², 

anti-chama de 450/750V, para circuitos terminais, a CONTRATADA deverá seguir 

as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 
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12.6 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução do serviço de interruptor simples de 1 módulo, de 

10ª/250V, incluindo suporte e placa, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Suporte parafusado com placa de encaixe 4”x2” médio (1,30m do 

piso) para ponto elétrico. 

• Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, sem suporte e sem placa.  

 

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

fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução do serviço de interruptor simples de 3 módulo, de 

10A/250V, incluindo suporte e placa, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Suporte parafusado com placa de encaixe 4”x2” médio (1,30m do 

piso) para ponto elétrico. 

• Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, sem suporte e sem 

placa.  

 

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

instalação. af_10/2020 
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Para a execução do serviço de disjuntor monopolar tipo din com corrente 

nominal de 10A, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do disjuntor. 

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação do disjuntor.  

• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 

furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5.  

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 

 

Método de execução: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

• Coloca-se o terminal no pólo; 

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

12.9 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020 

Para a execução do serviço de disjuntor monopolar tipo din com corrente 

nominal de 16A, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 
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mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do disjuntor. 

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação do disjuntor. 

• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 

furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5. 

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 

 

Método de execução: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

• Coloca-se o terminal no pólo; 

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

12.10 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento 

e instalação. af_10/2020 

Para a execução do serviço de disjuntor monopolar tipo din com corrente 

nominal de 20A, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do disjuntor. 

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação do disjuntor. 
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• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm², 1 furo 

e 1 compressão, para parafuso de fixação M5. 

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 

 

Método de execução: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

• Coloca-se o terminal no pólo; 

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor 

 

12.11 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento 

e instalação. af_10/2020 

Para a execução do serviço de disjuntor monopolar tipo din com corrente 

nominal de 20A, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do disjuntor. 

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação do disjuntor. 

• Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 6 mm², 1 furo 

e 1 compressão, para parafuso de fixação M6. 

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A. 

 

Método de execução: 

• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 
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• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do 

disjuntor é desencaixado; 

• Coloca-se o terminal no pólo; 

• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

 

12.12 Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 

af_12/2015 

Para a execução do serviço de eletroduto flexível corrugado reforçado, 

PVC, com diâmetro de 25mm (3/4”), para circuitos terminais e instalado em forro, 

a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.13 Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução do serviço de eletroduto flexível corrugado, PEAD, com 

diâmetro de 40mm (1 1/4”), para circuitos terminais e instalado em forro, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.14 Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 32 mm (1"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 
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Para a execução do serviço de eletroduto rígido roscável, PVC, com 

diâmetro de 32mm (1”), para circuitos terminais e instalado em forro, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.15 Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 20 mm (1/2"), para circuitos 

terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução do serviço de eletroduto rígido roscável, PVC, com 

diâmetro de 20mm (1/2”), para circuitos terminais e instalado em forro, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.16 Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução do serviço de eletroduto rígido roscável, PVC, com 

diâmetro de 25mm (3/4”), para circuitos terminais e instalado em forro, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 



 
 

 
 
 
 
 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 
Praça São Miguel, 60, Bairro: São Miguel - CEP 68.610-000 

12.17 Bucha de nylon sem aba s4, com parafuso de 2,9 x 25 mm em aço 

zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips 

Para a execução do serviço de bucha de nylon sem aba S4, com parafuso de 

2,9x25mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.18 Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 32 mm em aço 

zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips 

Para a execução do serviço de bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 

4,20x32mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.19 Arruela em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto 

Para a execução do serviço de arruela em alumínio com rosca de ¾” para 

eletroduto, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 
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12.20 Bucha em alumínio, com rosca, de 3/4", para eletroduto 

Para a execução do serviço de arruela em alumínio com rosca de ¾” para 

eletroduto, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.21 Curva 135 graus para eletroduto, PVC, roscável, dn 25 mm (3/4), para 

circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. 

af_12/2015 

Para a execução do serviço de curva 135 graus para eletroduto em PVC, 

roscável com diâmetro de 25mm (3/4), para circuitos terminais e instalada em 

parede, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.22 Luva para eletroduto, PVC, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos 

terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução do serviço de luva para eletroduto, PVC, roscável com 

diâmetro de 32mm (1”), para circuitos terminais instalada em parede, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 
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12.23 Luva para eletroduto, PVC, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução do serviço de luva para eletroduto, PVC, roscável com 

diâmetro de 25mm (3/4”), para circuitos terminais instalada em parede, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.24 Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm 

Para a execução do serviço de caixa de passagem ch. Aço 150x150x80mm, 

a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Caixa de passagem 150x150x80mm em ch de aço. 

• Auxiliar de eletricista com encargos. 

• Eletricista com encargos complementares. 

 

12.25 Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diâmetro para fixação 

de caixa medição, inclui parafusos e porcas. 

Para a execução do serviço de cinta circular em aço galvanizado de 150mm 

de diâmetro para fixação de caixa de medição com inclusão de parafusos e porcas, 

a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  
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É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.26 Haste de aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector 

Para a execução do serviço de haste de aço cobreada 5/8”x2,40m com 

conector, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Haste de aço cobreada 5/8”x2,40m com conector. 

• Auxiliar de eletricista com encargos. 

• Eletricista com encargos complementares. 

 

12.27 Tubo f° g° 2 1/2" 

Para a execução do serviço de tubo F°g° 2 ½”, a CONTRATADA deverá 

seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Tubo F° G° 2 ½”. 

• Fita de vedação.  

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico. 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos. 
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12.28 Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor) 

Para a execução do serviço de quadro de medição bifásico com disjuntor, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Cabo de cobre 10mm² - 750V. 

• Curva de 90° para elet. F°G° 1” (IE). 

• Quadro para medição bifásico – padrão celpa. 

• Bucha e arruela de 1” – alumínio. 

• Luva p/ elet. F°G° de 1” (IE). 

• Eletroduto – ferro galvanizado 1”. 

• Disjuntor de 2P-40a e 50a. 

• Auxiliar de eletricista com encargos. 

• Eletricista com encargos complementares. 

 

12.29 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de 

embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - 

fornecimento e instalação. af_10/2020 

Para a execução do serviço de quadro de distribuição de energia em chapa 

de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 

100a, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, 

memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 
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• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do quadro. 

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação do quadro.  

• Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em 

chapa de aço galvanizado, para 24 disjuntores DIN, 100 A.  

• Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para 

emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, 

preparo manual: para fixação do quadro. 

 

Método de execução: 

• Verifica-se o local da instalação;  

• Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve 

estar executado;  

• Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;  

• Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

 

12.30 Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem 

barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 

Para a execução do serviço de quadro de distribuição em PVC, sem 

barramento, para 6 disjuntores, a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do quadro. 

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação do quadro.  
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• Quadro de distribuição sem barramento, com porta, de embutir, em 

chapa de aço galvanizado, para 6 disjuntores NEMA.  

• Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para 

emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, 

preparo manual: para fixação do quadro. 

 

Método de execução: 

• Verifica-se o local da instalação;  

• Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve 

estar executado; 

• Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior;  

• Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, realizando ajustes. 

 

12.31 Revisão de ponto de luz 

Para a execução do serviço de revisão de ponto de luz, a CONTRATADA 

deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Fita isolante. 

• Caixa de derivação 4”x2” – plástica. 

• Arruela de 1/2”. 

• Eletroduto PVC rígido de ½”. 

• Bucha de ½”. 

• Cabo de cobre 2,5 mm² - 750V. 

• Auxiliar de eletricista com encargos. 

• Eletricista com encargos complementares. 
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12.32 Luminária LED plafon redondo de sobrepor bivolt 12/13 w, d = *17* 

cm 

Para a execução do serviço de luminária de LED plafon redondo de 

sobrepor, bivolt 12/13W, com diâmetro de 17cm, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.33 Reator eletrônico bivolt para 1 lâmpada fluorescente de 18/20 w 

Para a execução do serviço de reator eletrônico bivolt para 1 lâmpada 

fluorescente de 18/20W, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas 

em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.34 Lâmpada tubular LED de 18/20 w, base g13 - fornecimento e 

instalação. af_02/2020_p 

Para a execução do serviço de lâmpada tubular LED de 18/20W, base G13, 

a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação da lâmpada. 
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• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao 

oficial na instalação da lâmpada.  

• Lâmpada LED tubular 18/20W para base G13.  

• Soquete base G13 de baquelite para lâmpadas. 

 

Método de execução: 

• Conectam-se os cabos da rede elétrica já instalados;  

• Encaixa-se a lâmpada às bases G13. 

 

12.35 Luminária tipo colonial - preta 

Para a execução do serviço de luminária tipo colonial - preta, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

12.36 Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem 

luminária - fornecimento e instalação. af_11/2019 

Para a execução do serviço poste decorativo para jardim em aço tubular, 

com altura de 2,50m, sem inclusão de luminária, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do poste.  
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• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao 

oficial na instalação de poste. 

• Chumbador de aço, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca: 

utilizado para fixação do poste.  

• Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do 

poste para posterior aterramento.  

• Poste decorativo para jardim em aço tubular, sem luminária, h = 

*2,5* m. 

 

Método de execução: 

• Inicia-se com a passagem de cabo de cobre dentro do poste para 

posterior aterramento; 

• Com a caixa de elétrica já instalada no piso, executam-se os furos; 

• Prossegue-se com a colocação manual do poste no local definido; 

• Em seguida, fixa-se o poste à caixa através de chumbadores. 

 

13 DRENAGEM 

13.1 Canaleta em concreto simples (0,40 x 0,30m) 

Para a execução do serviço de canaleta em concreto simples com 

dimensões de 0,40x0,30m, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas 

em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Retirada de entulho – manualmente (incluindo caixa coletora). 

• Escavação manual até 1,50m de profundidade. 

• Reaterro compactado. 

• Forma com madeira branca. 



 
 

 
 
 
 
 

CNPJ: 04.873.600/0001-15 
Praça São Miguel, 60, Bairro: São Miguel - CEP 68.610-000 

• Concreto com seixo FCK= 15 Mpa (inlc. Lançamento e a 

adensamento). 

 

13.2 Grade em ferro p/ canaleta L= 0,40m com articulação. 

Para a execução do serviço de grade em ferro para canaleta com largura 

igual a 0,40m com articulação, a CONTRATADA deverá seguir as informações 

contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Grade em ferro para canaleta L=0,40m com articulação. 

• Auxiliar de serviços gerais com encargos. 

• Serralheiro com encargos complementares. 

 

13.3 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em 

ramal de encaminhamento. AF_12/2014 

Para a execução do serviço tubo PVC, série R, água pluvial com diâmetro 

de 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, a CONTRATADA 

deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Adesivo plástico para PVC, frasco com 850 GR. 

• Tubo PVC, série R, DN 100mm, para esgoto ou águas pluviais prediais 

(NBR 5688). 

• Solução preparadora/limpadora para PVC, frasco com 1000 cm³. 
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• Lixa d’agua em folha, grão 100. 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares. 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. 

 

13.4 Joelho/cotovelo 45° PVC JS – 100mm – LS. 

Para a execução do serviço Joelho/cotovelo 45° PVC JS – 100 mm - LS, a 

CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em projetos, memorial 

descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Adesivo para PVC – 75g. 

• Joelho/cotovelo 45° PVC JS – 100mm – LS. 

• Solução limpadora. 

• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos. 

• Servente com encargos complementares. 

 

13.5 Calha de beiral, semicircular de PVC, diâmetro 125 mm, incluindo 
cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, 
incluso transporte vertical. AF_07/2019 

Para a execução do serviço calha de beiral, semicircular de PVC, com 

diâmetro de 125mm, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Telhadista com encargos complementares; 
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• Servente com encargos complementares; 

• Calha pluvial de PVC, diâmetro entre 119 e 170 mm, comprimento de 

3 m, para drenagem predial; 

• Bocal PVC, para calha pluvial, diâmetro da saída entre 80 e 100 mm, 

para drenagem predial; 

• Cabeceira direita PVC, para calha pluvial, diâmetro entre 119 e 170 

mm, para drenagem predial;  

• Cabeceira esquerda PVC, para calha pluvial, diâmetro entre 119 e 

170 mm, para drenagem predial; 

• Emenda para calha pluvial, em PVC, diâmetro entre 119 e 170 mm, 

para drenagem predial; 

• Suporte metálico para calha pluvial, zincado, dobrado, diâmetro 

entre 119 e 170 mm, para drenagem predial;  

• Vedação de calha em borracha cor preta medida entre 119 e 170 

mm, para drenagem pluvial predial; 

• Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,2 x 20 

mm (3/4 "); - Guincho Elétrico de Coluna 

 

13.6 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 

ramal de encaminhamento. af_12/2014 

Para a execução do serviço de tubo PVC em série R para água pluvial com 

diâmetro de 100mm, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material e suas respectivas características: 

• Tubo de PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 mm 

para aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas 

pluviais;  
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• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 CM3;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Método de execução: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante 

das superfícies a serem soldadas; 

• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; 

após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos;  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

13.7 Tê, PVC, série R, água pluvial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido 
e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_12/2014 

Para a execução do serviço de Tê em PVC, série R, para água pluvial com 

diâmetro de 100x100mm com junta elástica, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material e suas respectivas características: 

• Tê em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 x 100 mm 

para aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas 

pluviais para conexões com junta elástica; 
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• Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal 

de 100mm; 

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

 

Método de execução: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa;  

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;  

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;  

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso 

de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta. 

 

13.8 Joelho 45 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 
 

Para a execução do serviço de joelho de 45 graus em PVC, série R para 

água pluvial com diâmetro de 100mm e junta elástica, a CONTRATADA deverá 

seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material e suas respectivas características: 

• Joelho de 45 Graus em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal 

de 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento 

de águas pluviais para conexões com junta elástica; 
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• Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal 

de 100mm;  

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

 

Método de execução: 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da 

bolsa;  

• Marcar a profundidade da bolsa na ponta;  

• Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; 

• Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe; 

• Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa. Recuar 5 mm no caso 

de tubulações expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo 

como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma 

folga para dilatação e movimentação da junta. 

 

13.9 Joelho 90 graus, PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 
 

Para a execução do serviço de joelho de 90 graus em PVC, série R para 

água pluvial com diâmetro de 100mm e junta elástica, a CONTRATADA deverá 

seguir as informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material e suas respectivas características: 

• Joelho de 90 Graus em PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal 

de 100 mm para aplicação em instalações prediais de esgotamento 

de águas pluviais para conexões com junta elástica; 
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• Anel de borracha para conexões de água pluvial, diâmetro nominal 

de 100mm; 

• Pasta lubrificante para tubos e conexões de PVC com anel de 

borracha (pote de 500 gramas). 

 

Método de execução: 

• 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; 

• Parafusar os suportes para calha na estrutura do telhado, 

observando o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos 

coletores. A distância máxima entre suportes deve ser de 60cm; 

• Posicionar a calha no suporte e fixar as emendas nos pontos 

previstos;  

• Encaixar as cabeceiras nas extremidades da calha e os bocais para 

acoplamento com os condutores circulares. 

 

13.10 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos 
cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. 
AF_ 12/2020 

Para a execução do serviço de caixa enterrada hidráulica retangular em 

alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, com as seguintes dimensões internas de 

0,40x0,40x0,40 m para rede de esgoto, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 
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mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, 

executar a laje de fundo, assentar as paredes de alvenaria, revestir as 

paredes interna e externamente e o fundo, colocar a tampa pré-

moldada;  

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 

• Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do 

fundo da cava para a execução da caixa; 

• Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução das 

paredes de alvenaria da caixa; 

• Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com 

reboco e revestimento do fundo;  

• Para caixas em rede de esgoto: argamassa traço 1:3 (cimento e 

areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante;  

• Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;  

• Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): 

utilizado para a concretagem da laje de fundo; 

• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: 

composição utilizada para execução da tampa da caixa;  

• Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de 

fundo. 

 

Método de execução: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da 

cava, preparar o fundo para a execução da caixa; 

• Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa 

e, em seguida, realizar a sua concretagem;  
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• Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada 

com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de 

entrada e de saída;  

• Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com 

chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a 

laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o 

caimento necessário para o adequado escoamento dos efluentes;  

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

 

13.11 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 

ramal de encaminhamento. af_12/2014 

Para a execução do serviço de tubo PVC em série R para água pluvial com 

diâmetro de 100mm, a CONTRATADA deverá seguir as informações contidas em 

projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Tubo de PVC, Série Reforçada, com diâmetro nominal de 100 mm 

para aplicação em instalações prediais de esgotamento de águas 

pluviais; 

• Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 

1.000 CM3;  

• Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

 

Método de execução: 

• Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante 

das superfícies a serem soldadas; 
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• Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  

• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; 

após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois 

estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos; 

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

14.1 Administração local da obra 

Para a execução do serviço de administração local da obra a CONTRATADA 

deverá seguir as informações contidas em planilha orçamentária e composições de 

preços unitários.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito.  

 

15 SERVIÇOS FINAIS 

15.1 Desmobilização 

A desmobilização compreende a desmontagem do canteiro de obras e 

consequentemente a retirada do local de todo o efetivo, além dos equipamentos e 

materiais de propriedade exclusiva da CONTRATADA, entregando a área das 

instalações devidamente limpa. 

 

15.2 Limpeza geral e entrega da obra 

Para a execução do serviço de limpeza geral e entrega da obra, a 

CONTRATADA deverá utilizar como mão de obra o servente com encargos 

complementares. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 
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Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. 

 

15.3 Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo - (40 x 30cm) 
 

Para a execução do serviço placa de inauguração em aço inox/letras bx. 

Relevo com as seguintes dimensões de 40x30 cm, a CONTRATADA deverá seguir as 

informações contidas em projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a perfeita execução do 

serviço, caso seja constatado pelo fiscal designado pela Prefeitura Municipal de 

Augusto Corrêa que o serviço não esteja sendo executado de forma correta, o 

mesmo deverá ser refeito. Portanto, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes 

material, mão de obra e suas respectivas características: 

• Placa de inauguração em aço inox / letras bx. Relevo – 40x30cm. 

• Ajudante de pedreiro com encargos. 

• Pedreiro com encargos complementares. 

 

 

Augusto Corrêa (PA), 18 de março de 2022. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 
Téc. Resp. Brenda Katty Rodrigues Oliveira 

Arquiteta e Urbanista 
CAU/PA A244971-4 
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