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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 2,00m (C x A) com área total de 6,00 m² 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.  

 

1.2 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 

Deve ser executado pela CONTRATADA um almoxarifado com as seguintes 

medidas 4,00m x 3,00m (C x L), totalizando 12m² de área, em vão único, com prateleiras 

para disposição dos materiais. Utilizar madeira compensada para a sua execução.  

 

1.3 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. 

 

1.4 Tapume com telha metálica. AF_05/2018  

Deve ser executado Tapume com os seguintes itens: telha de aço zincado 

trapezoidal, peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), maçaranduba, 

angelim ou equivalente da região para montagem dos pilares; - Prego polido com cabeça 

18 x 27; - Concreto magro para lastro com preparo manual; - Serra circular de bancada 

com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de diâmetro de 10” (250mm). 

O equipamento utilizado deve ser serra circular de bancada com motor elétrico, 

potência de 1600 W, para disco de diâmetro de 10” (250mm). 

Modo de execução: 
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1. Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados. 
2. Corta-se o comprimento necessário das peças. 
3. Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o 

pontalete (peça de madeira). 
4. O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este 

procedimento. 
5. No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes. 
6. Em seguida, são colocadas as telhas metálicas para o fechamento. 
 

 

1.5 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 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 definidas 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. 
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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”. 

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, bloco, 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. 

 

1.6 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 

(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.AF_05/2018 

A CONTRATADA deve executar a limpeza mecanizada de camada vegetal, 

vegetação e pequenas árvores (diâmetro de troco menor que 0,20 m), com trator de 

esteiras.  

 

2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS 

2.1 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. 

af_05/2016 

A CONTRATADA deve efetuar este serviço conforme consta na memória de 

cálculo. Está atividade é executada em etapas com camadas da ordem de 20cm de altura. 

O grau de compactação mínimo exigido é de 95% do Proctor normal. Deve-se utilizar o 

compactador de solos o pneumático tipo sapo, até 35 kg, tipo clozirone ou equivalente.  

 

https://www.escolaengenharia.com.br/sapatas-de-fundacao/
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2.2 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 

af_02/2021 

 

Deve ser executado uma escavação manual de vala com profundidade menor ou 

igual a 1,30m. A CONTRATA deve seguir o que está em projeto, planilha orçamentária e 

memória de cálculo.  

 

2.3 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). 

af_08/2020p 

Para a preparação do fundo da vala com largura menor que 1,50m, deve-se 

utilizar o compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, 

potência 4CV como equipamento.  

Para a perfeita execução do serviço, a CONTRATADA deve seguir os passos a 

seguir:  

1. Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da vala 
para receber o assentamento. 

2. O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, 
conforme previsto em projeto, do fundo da vala. 

3. Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com 
material granular. O lançamento do material na vala pode se dar de 
forma manual ou mecanizado. 

4. A partir daí os demais serviços são executados. 
 

A CONTRATADA deve seguir como parâmetro principal os projetos, planilha 

orçamentária e memória de cálculo. 

 

2.4 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 

Deve ser executado reaterro manual apiolado com soquete em etapas, com 

camadas de 20cm de altura. A CONTRATADA deve seguir os seguintes passos para a sua 

execução: 

1. Lançamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de 
apiloamento manual com soquete.  

2. Reaterro deve atender às exigências da NR 18. 
 

2.5 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. 

af_05/2016 (arquibancada) 
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A CONTRATADA deve efetuar este serviço conforme consta na memória de 

cálculo. Está atividade é executada em etapas com camadas da ordem de 20cm de altura. 

O grau de compactação mínimo exigido é de 95% do Proctor normal. Deve-se utilizar o 

compactador de solos o pneumático tipo sapo, até 35 kg, tipo clozirone ou equivalente.  

 

3- FUNDAÇÕES 

3.1.1 Sapatas 

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

sapatas. af_08/2017  

Para a perfeita execução do serviço a CONTRATADA deve utilizar 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, a altura do lastro 

deve ser 5cm.  

Modo de execução:  

1. Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre 
lastro de brita. 

2. Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 
conforme utilização ou previsto em projeto.  

3. Nivelar a superfície final. 
 

Informações complementares:  

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

carga e geometria que possam introduzir deformações iniciais à geometria destes 
elementos estruturais. 

 

3.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 

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

Para a execução deste serviço deve-se utilizar os seguintes materiais:  

• 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 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diâmetro 

2,4mm). 
• 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 
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de diâmetro de 10” (250mm). 
 

A CONTRATADA deve seguir o seguinte modo de execução: 

1. 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; 

2. Pregar os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os 
painéis que estarão em contato com o concreto; 

3. Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de 
fabricação. 

4. Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 
5. Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregá-las com prego de 

cabeça dupla. 
6. Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno. 

 

3.1.3 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 16,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

3.1.4. Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 12,5 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

3.1.5 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 10,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  
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3.1.6 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 8,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

3.1.7 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 6,3 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

3.1.8 Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-60, com diâmetro de 5,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

3.1.9 Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em 
edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015 

 
Para a execução deste serviço a CONTRATADA deve utilizar concreto usinado 

bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluindo 

o serviço de bombeamento. Utilizar o equipamento vibrador de imersão com motor 

elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Modo de execução: 

1. Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras 
atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os 
embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e 
outros); 

2. Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição 
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de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de 
cimento; 

3. Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 
corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a 
trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início 
de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a 
chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de 
entrega; 

4. Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e 
moldagem de corpos de prova para controle da resistência à compressão 
do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com 
uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os 
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de 
concreto; 

5. Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a 
fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que 
venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; 

6. Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 
 

Informações complementares:  
• Para efeitos de exemplificação foi empregado o concreto usinado 

bombeável com a resistência especificada anteriormente. Para outras 
situações considerar a mesma composição substituindo o referido insumo 
pelo concreto usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural 
requerida. 

 
 
3.2 Vigas baldrames 
 

3.2.1 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou 
sapatas. af_08/2017 

 
Para a perfeita execução do serviço a CONTRATADA deve utilizar 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, a altura do lastro 

deve ser 5cm.  

Modo de execução:  

1. Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre 
lastro de brita. 

2. Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 
conforme utilização ou previsto em projeto.  

3. Nivelar a superfície final. 
 

Informações complementares:  

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

carga e geometria que possam introduzir deformações iniciais à geometria destes 
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elementos estruturais. 
 

3.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, 
em madeira serrada, E= 25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017 

A CONTRATADA deve executar a montagem de sistema de escoramento e fôrmas 

recuperáveis de madeira, para sapata, formado por painéis de madeira serrada, resinados 

de 25 mm de espessura, amortizáveis em 4 utilizações, e posterior desmontagem do 

sistema de escoramento e fôrmas. Inclusive parte proporcional de elementos de 

sustentação, fixação e escoramentos necessários para a sua estabilidade e aplicação de 

líquido desmoldante. Superfície de fôrmas em contato com o concreto, medida segundo 

documentação gráfica de Projeto.  

Modo de execução: 

• Antes de proceder à execução das fôrmas é necessário assegurar-se que as 
escavações estão não só abertas, mas também nas condições adequadas às 
características e dimensões das fôrmas.  

• Não poderá começar a montagem das fôrmas sem a autorização por 
escrito do diretor de fiscalização de obra, quem verificará que o estado de 
conservação da sua superfície e das uniões, ajusta-se ao acabamento de 
concreto previsto no projeto.  

• Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação. Aplicação do líquido 
desmoldante. Montagem do sistema de escoramento e fôrmas. Colocação 
de elementos de sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e 
nivelamento das fôrmas. Humidificação das fôrmas. Desmontagem do 
sistema de escoramento e fôrmas. 

• s superfícies que vão ficar à vista não apresentarão imperfeições. 
  

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento.  

ABNT NBR 15696. Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto. Projeto, 

dimensionamento e procedimentos executivos. 

 
3.2.3 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 16,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
3.2.4 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 12,5 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 
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rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
3.2.5 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de10,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
3.2.6 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 8,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
3.2.7 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 6,3 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
3.2.8 Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-60, com diâmetro de 5,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
3.2.9 Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em 

edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deve utilizar concreto usinado 

bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluindo 

o serviço de bombeamento. Utilizar o equipamento vibrador de imersão com motor 

elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Modo de execução: 
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1. Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 
a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 
adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos 
nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

2. Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição 
de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de 
cimento; 

3. Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 
ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada 
e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo 
decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com 
base na Nota Fiscal / documento de entrega; 

4. Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem 
de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, 
lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de 
vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

5. Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim 
de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham 
a causar exsudação da pasta / segregação do material; 

 
Informações complementares:  

• Para efeitos de exemplificação foi empregado o concreto usinado 
bombeável com a resistência especificada anteriormente. Para outras 
situações considerar a mesma composição substituindo o referido insumo 
pelo concreto usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural 
requerida. 

 
4 SUPERESTRUTURA 
 
4.1 Vigas 
 

4.1.1 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, 
pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_09/2020 

Para a execução deste serviço deve-se utilizar os seguintes materiais: 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 
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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). 

Modo de execução: 

• 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 

 
4.1.2 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 20,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 20,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
4.1.3 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 16,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 16,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
4.1.4 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 12,5 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 
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rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
4.1.5 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 10,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
4.1.6 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 8,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
4.1.7 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 6,3 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
4.1.8 Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-60, com diâmetro de 5,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
4.1.9 Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em 

edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 
adensamento e acabamento. af_12/2015 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deve utilizar concreto usinado 

bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluindo 

o serviço de bombeamento. Utilizar o equipamento vibrador de imersão com motor 

elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Modo de execução: 
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1. Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 
a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 
adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos 
nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

2. Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição 
de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de 
cimento; 

3. Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 
ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada 
e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo 
decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com 
base na Nota Fiscal / documento de entrega; 

4. Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem 
de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, 
lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de 
vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

5. Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim 
de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham 
a causar exsudação da pasta / segregação do material; 

 
Informações complementares:  

• Para efeitos de exemplificação foi empregado o concreto usinado 
bombeável com a resistência especificada anteriormente. Para outras 
situações considerar a mesma composição substituindo o referido insumo 
pelo concreto usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural 
requerida. 

 

4.2 Pilares 

4.2.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 

estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 

2 utilizações. AF_09/2020 

A CONTRATADA deve utilizar os seguintes materiais: 

• Fabricação de fôrma para pilares, com chapa de madeira compensada 
resinada, e = 17 mm - contém os painéis, grelhas e demais dispositivos de 
travamento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem; 

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 
hidrossolúvel; 

• Viga sanduíche metálica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido 
ligados pela superfície maior, para travamento da fôrma de pilares;  

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

•  Aprumador metálico de pilares com altura e ângulo reguláveis, Hmáx = 
2,80 m; - Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11) 
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Modo de execução: 

• A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, 
posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e 
conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e 
outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos 
equivalentes; 

• Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem 
solidarizadas no gastalho;  

• Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto 
usando esquadro metálico;  

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

• Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta 
face da fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as 
barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as 
dimensões durante o lançamento do concreto; - Conferir posicionamento, 
rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os 
contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; 

• Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto 
estrutural, 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. 

 

4.2.2 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 12,5 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

4.2.3 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 10,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 10,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

4.2.4 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 8,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 
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rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

4.2.5 Corte e dobra de aço ca-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 6,3 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

4.2.6 Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 5,0 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. af_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-60, com diâmetro de 5,0 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

4.2.7 Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em 

edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, 

adensamento e acabamento. af_12/2015 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deve utilizar concreto usinado 

bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluindo 

o serviço de bombeamento. Utilizar o equipamento vibrador de imersão com motor 

elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Modo de execução: 

1. Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem 
a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 
adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos 
nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

2. Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição 
de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de 
cimento; 

3. Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde 
ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada 
e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo 
decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com 
base na Nota Fiscal / documento de entrega; 
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4. Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem 
de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, 
lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de 
vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

5. Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim 
de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham 
a causar exsudação da pasta / segregação do material; 

6. Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 
 

Informações complementares:  
• Para efeitos de exemplificação foi empregado o concreto usinado 

bombeável com a resistência especificada anteriormente. Para outras 
situações considerar a mesma composição substituindo o referido insumo 
pelo concreto usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural 
requerida. 

 

4.2.8 Concreto / Forma / Aço Adicional pilar de sustentação da estrutura 

metálica. 

4.2.8.1 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 6,3 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

4.2.8.2 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 12,5 mm, utilizado em 

estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 12,5 

mm, utilização em estruturas diversas, exceto lajes. A CONTRATADA deve seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

4.2.8.3 Montagem e Desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 

estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 

2 utilizações. AF_09/2020 

A CONTRATADA deve utilizar os seguintes materiais: 

• Fabricação de fôrma para pilares, com chapa de madeira compensada 
resinada, e = 17 mm - contém os painéis, grelhas e demais dispositivos de 
travamento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem; 
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• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 
hidrossolúvel; 

• Viga sanduíche metálica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido 
ligados pela superfície maior, para travamento da fôrma de pilares;  

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

•  Aprumador metálico de pilares com altura e ângulo reguláveis, Hmáx = 
2,80 m; - Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11) 

 

Modo de execução: 

• A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, 
posicionar os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medições e 
conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e 
outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos 
equivalentes; 

• Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem 
solidarizadas no gastalho;  

• Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto 
usando esquadro metálico;  

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

• Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta 
face da fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as 
barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir as 
dimensões durante o lançamento do concreto; - Conferir posicionamento, 
rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os 
contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; 

• Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto 
estrutural, 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. 

 

4.2.8.4 Concretagem de pilares, FCK= 25 Mpa, com uso de bomba em 

edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m² - lançamento e 

adensamento e acabamento. AF_12/2015 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deve utilizar concreto usinado 

bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluindo 

o serviço de bombeamento. Utilizar o equipamento vibrador de imersão com motor 

elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Modo de execução: 

1. Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a 
todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 
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adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para introdução de furos nas 
vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

2. Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de 
estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; 

3. Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao 
pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se 
não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto (tempo decorrido 
desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na Nota 
Fiscal / documento de entrega; 

4. Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de 
corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, lançar 
o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de 
imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 
adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

5. Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de 
não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham a 
causar exsudação da pasta / segregação do material; 

6. Conferir o prumo dos pilares ao final da execução. 
 

Informações complementares:  
• Para efeitos de exemplificação foi empregado o concreto usinado 

bombeável com a resistência especificada anteriormente. Para outras 
situações considerar a mesma composição substituindo o referido insumo 
pelo concreto usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural 
requerida. 

 

4.3 Laje 

4.3.1 Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento 

em cerâmica, vigota, convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). 

AF_11/2020 

Para a execução do serviço de laje pré-moldada unidirecional, a CONTRATADA 

deve utilizar os seguintes materiais com as respectivas características: 

• Laje pré-moldada composta por vigota em concreto armado convencional, 
altura de 8 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura 
de 8 cm, para suportar carga de até 100 kgf/m²  

• Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o 
pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar 
na montagem.  

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura 
de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras. 

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 
3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento. 

• Concretagem de vigas e lajes, fck=20 MPa, para lajes pré-moldadas com 
uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 
m² - lançamento, adensamento e acabamento.  
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• Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em 
uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm. 

 

Modo de execução: 

• Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme 
previsto em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas 
em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;  

• O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir 
deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem 
local dos pontaletes;  

• Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar 
escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios 
intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; 

• Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, 
observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as 
próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;  

• As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme 
determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;  

• Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as 
vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a 
concretagem;  

• Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre 
tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando 
diretamente sobre as lajotas; 

• Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras 
transversais; 

• Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para 
que não absorvam a água de amassamento do concreto; 

• Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações 
embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. 

• Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma 
superfície uniforme; 

• Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a 
cura do concreto com água potável;  

• Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir 
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, 
que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro 
para os apoios. 

 

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

simples, em madeira serrada, 2 utilizações. AF_09/2020  

Para a execução do serviço de montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, 

pé-direito simples, em madeira serrada, a CONTRATADA deve fazer uso dos seguintes 

materiais e suas respectivas características: 

• Fabricação de fôrma para lajes em madeira serrada - contém os painéis 
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cortados (e = 25 mm);  
• Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o 

pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar 
na montagem;  

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5 cm e largura 
de 20,0 cm, fornecida em peças de 4 m; 

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 
hidrossolúvel;  

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11) para fixação das tábuas 
que comporão o vigamento. 

 

Modo execução: 

• Posicionar as escoras de madeira, as longarinas e as travessas conforme 
projeto de fôrmas; 

• Distribuir as tábuas do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas 
de escoramento residual; 

• Conferir o nível do assoalho fazendo os ajustes por meio de cunhas nas 
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. 

 

Informações complementares: Esta composição é válida para todo tipo de laje de 

concreto armado moldado no local, seja ela apoiada sobre vigas ou tipo cogumelo. Durante 

a desfôrma não há consumo de materiais. 

 

4.3.3 Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito 

simples, incluso travamento, 4 utilizações. AF_09/2020 

Para a execução do serviço de escoramento de fôrmas de laje em madeira não 

aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, a CONTRATADA deve fazer uso dos 

seguintes materiais e suas respectivas características: 

• Fabricação de escora do tipo pontalete em madeira para pé-direito 
simples;  

• Tábua de madeira não aparelhada 2,5 x 20,0 cm;  
• Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11). 

 

Modo de execução: 

• Posicionar as escoras pontaletes;  
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• Fixar as guias sobre as escoras e travá-las a meia altura nas duas direções. 
 

4.3.4 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 6,3mm, utilizado em laje. 

AF_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 6,3 

mm, utilizado em lajes. A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações 

contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 

4.3.5 Concretagem de vigas e lajes, FCK= 20 Mpa, para lajes maciças ou 

nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou 

igual a 20m² - lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015. 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deve utilizar concreto usinado 

bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluindo 

o serviço de bombeamento. Utilizar o equipamento vibrador de imersão com motor 

elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Modo de execução: 

• Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras 
atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os 
embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e 
outros);  

• Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição 
de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de 
cimento;  

• Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 
corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a 
trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início 
de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a 
chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de 
entrega;  

• Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento/“slump”) e moldagem 
de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, 
lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de 
vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; 
Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a 
fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que 
venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;  

• Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;  
• O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma 
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superfície uniforme;  
• Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a 

cura com água potável. 
 

Informações complementares:  
• Para efeitos de exemplificação foi empregado o concreto usinado 

bombeável com a resistência especificada anteriormente. Para outras 
situações considerar a mesma composição substituindo o referido insumo 
pelo concreto usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural 
requerida. 

 

4.4 Arquibancadas e bancos 
 

4.4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito 
simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 

A CONTRATADA deve utilizar os seguintes materiais: 

• Fabricação de fôrma para lajes em madeira serrada - contém os painéis 
cortados (e = 25 mm). - Fabricação de escoras em madeira serrada tipo 
pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e 
acoplagem para auxiliar na montagem;  

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5 cm e largura 
de 20,0 cm, fornecida em peças de 4 m;  

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 
hidrossolúvel;  

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11) para fixação das tábuas 
que comporão o vigamento. 

 

Modo de execução: 

• Posicionar as escoras de madeira, as longarinas e as travessas conforme 
projeto de fôrmas; 

• Distribuir as tábuas do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de 
escoramento residual;  

• Conferir o nível do assoalho fazendo os ajustes por meio de cunhas nas 
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; 

 

4.4.2 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0mm, utilizado em laje. 
AF_12/2015 

A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-50, com diâmetro de 8,0 

mm, utilizado em lajes. A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações 
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contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 
4.4.3 Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0mm, utilizado em laje. 

AF_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar o corte e dobra de aço CA-60, com diâmetro de 5,0 

mm, utilizado em lajes. A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações 

contidas nos seguintes documentos: Projeto Estrutural, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 
4.4.4 Concretagem de vigas e lajes, FCK= 20 Mpa, para lajes maciças ou 

nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou 
igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deve utilizar concreto usinado 

bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluindo 

o serviço de bombeamento. Utilizar o equipamento vibrador de imersão com motor 

elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Modo de execução: 

• Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras 
atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os 
embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e 
outros);  

• Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição 
de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de 
cimento;  

• Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 
corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a 
trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início 
de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a 
chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de 
entrega;  

• Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento/“slump”) e moldagem 
de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, 
lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de 
vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; 
Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a 
fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que 
venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;  

• Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;  
• O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma 

superfície uniforme;  
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• Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a 
cura com água potável. 

 
Informações complementares:  

• Para efeitos de exemplificação foi empregado o concreto usinado 
bombeável com a resistência especificada anteriormente. Para outras 
situações considerar a mesma composição substituindo o referido insumo 
pelo concreto usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural 
requerida. 

 
4.5 Laje de piso para quadra 
 

4.5.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito 
simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. AF_09/2020 

A CONTRATADA deve utilizar os seguintes materiais: 

• Fabricação de fôrma para lajes em madeira serrada - contém os painéis 
cortados (e = 25 mm). - Fabricação de escoras em madeira serrada tipo 
pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e 
acoplagem para auxiliar na montagem;  

• Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5 cm e largura 
de 20,0 cm, fornecida em peças de 4 m;  

• Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 
hidrossolúvel;  

• Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11) para fixação das tábuas 
que comporão o vigamento. 

 

Modo de execução: 

• Posicionar as escoras de madeira, as longarinas e as travessas conforme 
projeto de fôrmas; 

• Distribuir as tábuas do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de 
escoramento residual;  

• Conferir o nível do assoalho fazendo os ajustes por meio de cunhas nas 
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; 

 

4.5.2 Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos 
ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 

Para a execução do serviço de lastro com material granular (pedra britada n.3), 

aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*, a CONTRATADA deve fazer 

uso dos seguintes materiais e suas respectivas características: 

• Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete. 
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• Placa vibratória reversível para compactação do material granular. 
 

Deve ser fazer uso do seguinte equipamento compactador de solos com placa 

vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), 

potência de 5,5 CV. 

Modo de execução: 

• Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado 
e nivelado.  

• Após o lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície. 
 

Informações Complementares: 

• Como o lastro de brita tem alta permeabilidade, manter o material úmido, 
porém não encharcado (com água livre) de forma que o concreto a ser 
lançado não tenha água subtraída pelo lastro. 

• Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. 
 
4.5.3 Tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-92, (1,48 kg/m2), diâmetro 

do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espaçamento da malha = 15 
x 15 cm 

A CONTRATADA deve utilizar tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-92, (1,45 

kg/m²), com diâmetro do fio igual a 4,2mm, com largura de 2,45 x 60 m de comprimento, 

tendo espaçamento da malha de 15x15cm. Para a perfeita execução a CONTRATADA deve 

seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto 

Estrutural, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
4.5.4 Concretagem de vigas e lajes, FCK= 20 Mpa, para lajes maciças ou 

nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou 
igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. AF_12/2015 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deve utilizar concreto usinado 

bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluindo 

o serviço de bombeamento. Utilizar o equipamento vibrador de imersão com motor 

elétrico 2HP trifásico, diâmetro de ponteira de 45 mm, com mangote. 

Modo de execução: 

• Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras 
atendem a todas as disposições do projeto estrutural e que todos os 
embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e 
outros);  

• Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, 
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição 
de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de 
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cimento;  
• Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 

corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a 
trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início 
de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a 
chegada na obra) – verificações com base na Nota Fiscal / documento de 
entrega;  

• Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento/“slump”) e moldagem 
de corpos de prova para controle da resistência à compressão do concreto, 
lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de 
vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes 
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; 
Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a 
fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que 
venham a causar exsudação da pasta / segregação do material;  

• Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;  
• O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma 

superfície uniforme;  
• Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a 

cura com água potável. 
 

Informações complementares:  
• Para efeitos de exemplificação foi empregado o concreto usinado 

bombeável com a resistência especificada anteriormente. Para outras 
situações considerar a mesma composição substituindo o referido insumo 
pelo concreto usinado bombeável adequado, com a resistência estrutural 
requerida. 

 
4.6 Vergas e contravergas 
 

4.6.1 Verga e contraverga moldada in loco em concreto com até 1,5 m de 
vão. AF_03/2016 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deve utilizar 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; Desmoldante protetor para fôrmas de 

madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para fôrma de madeira 

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

Modo de execução: 

• Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto;  
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• Fixar a fôrma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar o escoramento, 
posicionando os pontaletes que sustentarão a peça; 

• Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; 
• Posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo; 
• Concretar as vergas; 
• Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência 

suficiente para suportar as cargas.   
 
 
5- VEDAÇÕES 
 

5.1 Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobogó) de 
7x20x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020 

A CONTRATADA deverá executar alvenaria de vedação com elemento vazado de 

cerâmica (cobogó) com as seguintes dimensões 7x20x20cm, assentamento com 

argamassa em preparo em betoneira. Para uma execução excelente do serviço, deve-se 

seguir rigorosamente os seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de 

cálculo e planilha orçamentária.    

 
5.2 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 

Para efetuar este serviço a CONTRATADA deve fazer uso de bloco cerâmico/tijolo 

vazado para alvenaria de vedação com 8 furos na horizontal, com as seguintes medidas 9 

x 19 x 19cm. Utilizar tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D= 1,20 

a 1,70 mm, malha 15 x 15 mm, (C x L) *50 x 7,5* cm. Pino de aço com furo, haste= 27mm 

(ação direta) e argamassa com traço de 1:2:8, em volume de cimento, cal e areia média 

úmida, para emboço/massa única/ assentamento de alvenaria de vedação, preparo 

mecânico com betoneira de 400L.  

Modo de execução: 

• 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. 
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5.3 Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa 
aplicada com bisnaga. af_03/2016 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deve fazer uso dos seguintes 

materiais e suas respectivas características: 

• 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. 

 

Modo de execução:  

• Preenchimento completo do vão entre a alvenaria e a estrutura de 
concreto armado e de pelo menos 70% na largura da parede com auxílio 
de uma bisnaga. 

 

5.4 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 (arquibancada) 

Para efetuar este serviço a CONTRATADA deve fazer uso de bloco cerâmico/tijolo 

vazado para alvenaria de vedação com 8 furos na horizontal, com as seguintes medidas 9 

x 19 x 19cm. Utilizar tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D= 1,20 

a 1,70 mm, malha 15 x 15 mm, (C x L) *50 x 7,5* cm. Pino de aço com furo, haste= 27mm 

(ação direta) e argamassa com traço de 1:2:8, em volume de cimento, cal e areia média 

úmida, para emboço/massa única/ assentamento de alvenaria de vedação, preparo 

mecânico com betoneira de 400L.  

Modo de execução: 

• 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. 

 
 
6 ESQUADRIAS  
 

 6.1 Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão 
médio, 90x210cm, 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 deste serviço a CONTRATADA deve fazer uso dos seguintes 

materiais e suas respectivas características:  

• 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. 

 

Modo de execução: 

• Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no 
esquadro; 

• Pregar a travessa nos dois montantes;  
• Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em 

dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, 
garantindo o esquadro da estrutura; 

• Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da 
porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão;  

• Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), 
executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a 
dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da 
base de cada montante; 

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

• Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no 
interior do vão; 

• Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 
alinhamento do marco com a face da parede; 

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

• No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e 
preencher os espaços com argamassa “farofa”; 

• Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do 
alizar com pequena folga; 

• Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas 
extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente;  

• Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes 
e serrar o excedente; 

• Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e 
posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover a 
fixação definitiva; 

• Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente 
(na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando 
como gabarito a peça pré-fixada; 

• Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEPLADE 

 

 

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

32 

correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 
espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; 

• Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os 
trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 
de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em 
relação ao nível final do piso acabado. 

 

6.2 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 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deve fazer uso dos seguintes 

materiais e suas respectivas características:  

• 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. 

 

Modo de execução: 

• Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no 
esquadro; 

• Pregar a travessa nos dois montantes; 
• Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e 

em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do 
batente, garantindo o esquadro da estrutura; 

• Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da 
porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do 
vão; 

• Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), 
executar pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a 
dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 
da base de cada montante; 

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

• Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no 
interior do vão; 

• Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 
alinhamento do marco com a face da parede; 

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

• No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira 
e preencher os espaços com argamassa “farofa”; 

• Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do 
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alizar com pequena folga; 
• Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas 

extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente; 
• Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos 

batentes e serrar o excedente; 
• Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e 

posicioná-la exatamente no topo do marco / batente; não promover a 
fixação definitiva; 

• Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente 
(na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, utilizando 
como gabarito a peça pré-fixada; 

• Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças 
correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem 
cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

• Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os 
trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga 
de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em 
relação ao nível final do piso acabado. 

 

6.3 Porta madeira trabalhada com caix. Aduela e alizar. 
Para a execução deste serviço a CONTRATADA deve fazer uso dos seguintes 

materiais:  

• Alizar em madeira de lei. 
• Caixilho em madeira de lei. 
• Porta em madeira trabalhada.  

 
A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 

6.4 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm, fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 

Nos banheiros P.N.E., de acordo como está sendo especificado em Projeto 

Arquitetônico deve fazer uso de 04 unidades de barra de aço com comprimento de 0,90m.  

A CONTRATADA fará uso dos seguintes materiais:  

• Parafuso niquelado 3 ½ com acabamento cromado para fixar peça sanitária, 
inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8. 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 0,90m, diâmetro de no 
mínimo de 0,03m.  

 

6.5 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 
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Nos banheiros P.N.E., de acordo como está sendo especificado em Projeto 

Arquitetônico deve fazer uso de 04 unidades de barra de aço com comprimento de 0,90m.  

A CONTRATADA fará uso dos seguintes materiais:  

• Parafuso niquelado 3 ½ com acabamento cromado para fixar peça sanitária, 
inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8. 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 0,70m, diâmetro de no 
mínimo de 0,03m.  

 

6.6 Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60 cm, fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 

Nos banheiros P.N.E., de acordo como está sendo especificado em Projeto 

Arquitetônico deve fazer uso de 04 unidades de barra de aço com comprimento de 0,90m.  

A CONTRATADA fará uso dos seguintes materiais:  

• Parafuso niquelado 3 ½ com acabamento cromado para fixar peça sanitária, 
inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho S-8. 

• Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 0,60m, diâmetro de no 
mínimo de 0,03m.  

 

6.7 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019. 
Nos banheiros/vestiários, de acordo como está sendo especificado em Projeto 

Arquitetônico deve fazer uso de 04 unidades de tarjeta tipo livre/ocupado.  A 

CONTRATADA fará uso dos seguintes materiais:  

• Tarjeta livre/ocupado para porta de banheiro, corpo em zamac e espelho 
em latão.  

 
6.8 Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. 

exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 
A CONTRATADA deve utilizar os seguintes materiais: 

• Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, 
diâmetro 4,2mm, comprimento 32mm. 

• Janela maxim ar, em alumínio perfil 25,60 x 80cm (A x L), acabamento 
branco ou brilhante, batente de 4 a 5cm, com vidro, sem guarnição/alizar. 

•     Silicone acético uso geral incolor 280 G. 
 
 
6.7 Espelho cristal e = 4 mm 

Nos banheiros/vestiários e banheiros P.N.E. deve ser colocado espelho cristal 

com espessura de 4mm.  

 

 
7 – COBERTURA 
 

7.1 Cobertura em telha de aluminio ondulada e= 5mm 
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A CONTRATADA deve fazer uso dos seguintes materiais:  
• Acessórios de fixação para telha de alumínio. 
• Massa de vedação. 
• Telha de alumínio ondulado E= 0,5mm.  

 

7.2 Estrutura para cobertura em arco, em aço laminado, vão de 20m, 
espaçamento de 5m até 6,5m 

Na execução do serviço de estrutura para cobertura em arco, em aço laminado, 

vão de 2,00 m e espaçamento de 5 mm até 6,5m, a CONTRATADA usará perfil “U” de aço 

laminado, “U” 152 x 15,6, solda em vareta foscoper com diâmetro de 25 mm e 

comprimento de 500 mm.  

 

8 – IMPERMEBILIZAÇÃO  
 

8.1 Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de 
cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. AF_06/2018 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo mecânico com 
betoneira 400 l; 

• Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos 
sem armação. 

 
Modo de execução: 

• Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a aderência da 
camada de argamassa; 

• Cobrir a superfície com argamassa impermeável na espessura de 2 cm, descendo 
15 cm nas laterais externas das muretas ou vigas baldrames; 

• Nivelar e desempenar com ferramentas de madeira. 

 

 8.2 Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. 
AF_11/2017 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Lona plástica: material empregado para evitar a interação entre diferentes 
superfícies. 

 
Deverá utilizar como equipamento a régua vibratória dupla para concreto, peso 

de 60 kg, comprimento 4m, com motor a gasolina, potência 5,5 Hp. 

Modo de execução: 
• A execução do serviço auxiliar para execução do pavimento de concreto 

refere-se tanto à construção como à reconstrução do pavimento. Apesar 
das diferentes produtividades obtidas para estas situações, as diferenças 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEPLADE 

 

 

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

36 

entre os custos unitários dos serviços obtidos foram irrelevantes. 
• Desenrolar o rolo de lona plástica e aplicar sobre a superfície, realizando 

os cortes necessários. 
  
9 – REVESTIMENTO. 
 

9.1 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em 
betoneira 400l. af_06/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra 
misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400 
l. 

 
O equipamento de mistura da argamassa está considerado na composição de 

argamassa para chapisco convencional preparada em obra, traço 1:3, que também inclui 

a mão de obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse processo. 

Modo de execução: 
• 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. 

 
9. 2 Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa 

traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. 
af_06/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Argamassa para chapisco rolado – argamassa preparada em obra 
misturando-se cimento e areia com adição de aditivos e traço 1:4, com 
preparo em betoneira 400 l. 

 
O equipamento de mistura da argamassa está considerado na composição de 

argamassa para chapisco rolado preparada em obra, traço 1:4, que também inclui a mão 

de obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse processo. 

Modo de execução: 

• Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  
• Com argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou 

fornecedor, umedecer o rolo para aplicação de textura acrílica, 
mergulhando-o no recipiente de mistura e retirando o excesso de 
argamassa.  

• Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido único. 
 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEPLADE 

 

 

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

37 

9.3 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 utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 
 

Modo 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. 
 

9.4 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura 
de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, 
conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 
mm. 
 

Modo 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. 

 
9.5 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura 
de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 (teto) 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, 
conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 
mm. 
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Modo 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. 

 
9.6 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 

concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em 
betoneira 400l. af_06/2014 (arquibancada) 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra 
misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400 
l. 

 
O equipamento de mistura da argamassa está considerado na composição de 

argamassa para chapisco convencional preparada em obra, traço 1:3, que também inclui 

a mão de obra utilizada para o preparo e as perdas incorridas nesse processo. 

Modo de execução: 
• 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. 

 
9.7 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 entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas. af_06/2014 (arquibancada) 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 
 

Modo 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. 
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• Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de 
madeira. 

 
9.8 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura 
de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014 (arquibancada) 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo manual, 
conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 
mm. 
 

Modo 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. 

 
9.9 Revestimento cerâmico padrão médio 
Para execução do serviço de revestimento cerâmico padrão médio a 

CONTRATADA deverá utilizar argamassa tipo AC-1, rejunte para cerâmica e revestimento 

cerâmico padrão médio. Devendo seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 
9.10 Cerâmica 10x10cm (Padrão médio) – cor azul 
Para execução do serviço de cerâmica 10x10cm (padrão médio) – cor azul a 

CONTRATADA deverá utilizar argamassa tipo AC-1, rejunte para cerâmica e cerâmica 

10x10cm padrão médio, na cor azul. Devendo seguir rigorosamente as informações 

contidas nos seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 
9.11 Cerâmica 10x10cm (Padrão médio) – cor branco 
Para execução do serviço de cerâmica 10x10cm (padrão médio) – cor branco a 

CONTRATADA deverá utilizar argamassa tipo AC-1, rejunte para cerâmica e cerâmica 

10x10cm padrão médio, na cor branco. Devendo seguir rigorosamente as informações 
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contidas nos seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 
9.12 Cerâmica 10x10cm (Padrão médio) – cor vermelha 
Para execução do serviço de cerâmica 10x10cm (padrão médio) – cor vermelha a 

CONTRATADA deverá utilizar argamassa tipo AC-1, rejunte para cerâmica e cerâmica 

10x10cm padrão médio, na cor vermelha. Devendo seguir rigorosamente as informações 

contidas nos seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 
 
10 PISOS  
 

10.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou 
radiers, espessura de 5 cm. AF_07/2016 (vestiários) 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 

 

Modo de execução: 

• Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre 
lastro de brita.  

• Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas 
conforme utilização ou previsto em projeto. 

• Nivelar a superfície final. 
 

Informações Complementares: 

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

especiais de carga e geometria que possam introduzir deformações 
iniciais à geometria destes elementos estruturais 

 

10.2 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 
mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, 
espessura 3cm. af_06/2014 

A CONTRATADA deve efetuar o contrapiso em argamassa com traço de 1:4, com 

cimento e areia, o seu preparo deve ser mecânico em betoneira de 400 l, em sua aplicação 

as áreas a receber o contrapiso deverão estar secas e com aderência. O contrapiso deve 

ter espessura de 3 cm. Devendo seguir rigorosamente as informações contidas nos 
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seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 
10.3 Piso de alta resistência E= 8mm c/ resina incl. Camada regularizadora. 
Na execução no serviço de piso de alta resistência com espessura de 8mm, com 

resina e com inclusão de camada regularizadora, a CONTRATADA deverá utilizar os 

seguintes materiais: junta plástica para dilatação (2,00 x 0,02 x 0,003 m), areia, cimento, 

granitina, politriz e resina para piso em Korodur. Devendo seguir rigorosamente as 

informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de 

cálculo e planilha orçamentária.  

 
10.4 Lajota cerâmica (padrão médio) 33,5 x 33,5cm 
Na execução no serviço da lajota cerâmica (padrão médio) com tamanho 33,5 x 

33,5 cm, a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais: argamassa AC-1, lajota 

cerâmica (padrão médio) e rejunte para cerâmica. Devendo seguir rigorosamente as 

informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de 

cálculo e planilha orçamentária.  

 
10.5 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e suas 

respectivas características: 

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

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

• 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. 

 
Modo 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. 
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10.5 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. 
AF_07/2016 

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

respectivas características: 

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para 
execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e 
desempeno do concreto. 

• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas 
para a concretagem dos passeios. 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades 
necessárias para execução do passeio. 

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 
• Madeira: utilizado como fôrma para conter o concreto. 
• Tela de aço soldada: armadura do concreto. 
• Lona plástica: separa a camada granular do concreto. 

 

Modo de execução: 

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 
montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao 
concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são 
colocadas as telas de armadura; 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 
sarrafeamento e desempeno do concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 
superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao 
eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 
 

10.6 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_07/2016 
(rampa). 

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

respectivas características: 

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para 
execução do passeio tais como: lançamento, adensamento e 
desempeno do concreto. 

• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas 
para a concretagem dos passeios. 

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades 
necessárias para execução do passeio. 

• Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 
• Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

 

Modo de execução: 

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, 
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montam-se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao 
concreto a ser lançado; 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 
sarrafeamento e desempeno do concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura 
superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao 
eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 
 

10.7 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. 
af_05/2020 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Piso tátíl de alerta ou direcional de borracha colorida, placas de 25 x 
25 cm e espessura de 12mm, para assentamento com argamassa;  

• Argamassa colante tipo AC III;  
• Cimento Portland composto CP-II-32 

 

Modo de execução: 

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

• Assentar as placas de piso podotátil, batenda-os com martelo de 
borracha; 

• Após conferência do assentamento, rejuntar utilizando pasta de 
cimento. 

 
11 - PINTURAS 
 

11.1 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. 
af_06/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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). 
 

Modo 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. 
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11.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos. af_06/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa 
de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

 
Modo 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. 
 

11.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. 
af_06/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• - Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa 
de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

 
Modo 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. 
 

11.4 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso 
primer epóxi. af_05/2021 

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

respectivas características: 

 
• 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; 
• Diluente epoxi, para diluição da tinta epóxi;  
• Tinta epoxi premium, branca, para aplicação em pisos;  
• Primer epóxi, utilizado na preparação do piso para recebimento da tinta de 

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

da área de pintura e proteção das paredes. 
 

Modo de execução: 
• Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; - 
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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; 
- Misturar componentes A e B do primer durante 2 ou 3 minutos, empregando 
haste helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotação. Para pintura 
manual em geral não é necessário diluir, e se for necessário, segundo o 
fornecedor, atender à sua especificação;  

• Aplicar uma demão de primer epóxi com rolo de lã;  
• Misturar componentes A e B da tinta epóxi durante 2 ou 3 minutos, 

empregando haste helicoidal acoplada a equipamento de baixa rotação; 
• Se necessário, em função de orientação do fornecedor, diluir tinta epóxi com 

diluente, 15% do volume; 
• Aplicar 1ª demão de tinta epóxi com rolo de lã (esperar no mínimo 16 horas 

após aplicação do primer); 
• Aplicar 2ª demão de tinta epóxi com rolo de lã (esperar de 12 a 24 horas após 

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

fitas após secagem. 
 

11.5 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso 
fundo preparador. AF_05/2021 

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

respectivas características: 

• 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 acrilico para paredes internas/externas, utilizado também para 
preparação do piso para recebimento da tinta de acabamento;  

• Tinta acrilica premium para piso;  
• Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação 

da área de pintura e proteção das paredes. 
 

Modo 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); 
• Aplicar 3ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã 
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(esperar 4 horas após aplicação da 2ª demão); 
• Aplicar a 3ª demão de tinta a 90° da 2ª demão (aplicação cruzada);  
• Remover fitas após secagem 

 

11.6 Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 
5 cm, aplicação manual. AF_05/2021 

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

respectivas características: 

• 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; 

• Tinta acrílica premium para piso, utilizada na pintura das faixas; 
• Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação 

da área de pintura. 
 

Modo de execução: 

• Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem; 
• Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e semicírculos; 

empregar gabaritos adequados para as linhas curvas;  
• Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação;  
• Executar lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do brilho”, 

com lixa fina N° 200);  
• Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume;  
• Aplicar 1ª demão de tinta acrílica diluída com trincha ou rolo de lã dentro das 

faixas demarcadas; 
• Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos; 
• Remover fitas após secagem da última demão. 

 
11.7 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico 

executado em fábrica (por demão). af_01/2020 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e suas 

respectivas características: 

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças;  
• Primer Epóxi; 
• Diluente epóxi. 

 
O equipamento a ser utilizado é o compressor de ar, vazão de 10 pcm, 

reservatório 100 l, pressão de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensão 110/220 

V. 

Modo de execução: 

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

de pulverização 
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11.8 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) 
pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por 
demão). af_01/2020 (estrutura e alambrado) 

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

respectivas características: 

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças;  
• Tinta esmalte sintético premium fosco; 
• Solvente diluente a base de aguarrás. 

 
O equipamento a ser utilizado é o compressor de ar, vazão de 10 pcm, 

reservatório 100 l, pressão de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensão 110/220 

V. 

Modo de execução: 

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

equipamento de pulverização. 
 
11.9 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por 
demão). af_01/2020 (telhas) 

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

respectivas características: 

• Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças;  
• Tinta esmalte sintético premium fosco; 
• Solvente diluente a base de aguarrás. 

 
O equipamento a ser utilizado é o compressor de ar, vazão de 10 pcm, 

reservatório 100 l, pressão de trabalho entre 6,9 e 9,7 bar, potência 2 hp, tensão 110/220 

V. 

Modo de execução: 

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

equipamento de pulverização. 
 
11.10 Esmalte sobre parede com selador sem massa (parede externa) 
 
Na execução no serviço de esmalte sobre parede com selador sem massa (paredes 

externas), a CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais: tinta esmalte, líquido 

selador para parede, aguarraz, e lixa para parede. Devendo seguir rigorosamente as 
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informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de 

cálculo e planilha orçamentária.  

 
12 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  
 

12.1 Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de 
água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Tubo de PVC com diâmetro nominal de 20 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. 
 

Modo 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 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 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 
12.2 Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 
 

Modo 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. 

 
12.3 Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEPLADE 

 

 

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

49 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Tubo de PVC com diâmetro nominal de 32 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. 
 

Modo 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. 

 
 

12.4 Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Tubo de PVC com diâmetro nominal de 40 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. 
 

Modo 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. 

 
 

12.5 Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Tubo de PVC com diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações 
hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável; 
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• Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 
 

Modo 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. 

 
12.6 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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;  

• 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. 

 

Modo 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. 

 
12.7 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 32 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. 
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Modo 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. 

 
12.8 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de 

água - fornecimento e instalação. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Joelho 90 Graus em PVC com diâmetro nominal de 50 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. 

 

Modo 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. 

 
12.9 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 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 

 
Modo de execução: 
• As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 
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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. 

 

12.10 Joelho de redução, pvc soldável, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para água 
fria predial 

Na execução no serviço de uso de joelho de redução em PVC soldável, em 90 

graus, de 32mm x 25xx, instalado e, água fria predial. A CONTRATADA deverá seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Hidráulico, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
12.11 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 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 

 

Modo 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. 

 

12.12 Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 
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• Tê com diâmetro nominal de 32 mm e Redução na Bolsa Central com 
diâmetro de 25 mm, em PVC, 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 
 

Modo 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. 

 

12.13 Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Tê de Redução Soldável com diâmetro nominal de 50 mm e Redução na Bolsa 
Central com diâmetro nominal de 40 mm, em PVC, 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. 

 
Modo 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. 

 
12.14 Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4”, instalado 

em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Luva de PVC com diâmetro nominal de 25 mm e rosca de 3/4” para aplicação 
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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 

 

Modo 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. 

 
12.15 Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 

água - fornecimento e instalação. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Luva de PVC com diâmetro nominal de 32 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. 

 

Modo 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. 

 
12.16 Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal 

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Luva soldável de PVC com diâmetro nominal de 40mm e redução para 32 mm, 
para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças 
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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. 

 

Modo 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. 

 
12.17 Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em 

prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Luva soldável de PVC com diâmetro nominal de 60mm e redução para 50 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. 

 
Modo 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. 

 
12.18 Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/2015 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Bucha soldável de PVC com diâmetro nominal de 40mm e redução para 32 
mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação 
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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. 

 
Modo 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. 

 
12.19 Bucha de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em 

ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_03/201 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Bucha soldável de PVC com diâmetro nominal de 40mm e redução para 32 
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. 

 

Modo 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. 

 
12.20 União, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 

água - fornecimento e instalação. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• União de PVC com diâmetro nominal de 20 mm para aplicação em 
instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável;  
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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. 

 
Modo 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. 

 
12.21 União, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• União de PVC com diâmetro nominal de 50 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. 

 
Modo 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. 

 
12.22 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado 

em ramal de água. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: registro de gaveta bruto em 

latão, roscável ¾”, instalado em ramal de água. Devendo a CONTRATADA seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Hidráulico, 

memória de cálculo e planilha orçamentária. 
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12.23 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2”, instalado em 
reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – 
fornecimento e instalação. af_06/2016 

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: registro de gaveta bruto em 

latão, roscável 1 ½”, instalado em reservação de água de edificação que possua 

reservatório de fibra/fribrocimento. Devendo a CONTRATADA seguir rigorosamente as 

informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Hidráulico, memória de cálculo 

e planilha orçamentária. 

 
12.24 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2”, com acabamento e 

canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016 

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: registro de gaveta bruto em 

latão, roscável 1 ½”, com acabamento em canopla cromados, instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de fibra/fribrocimento. Devendo a 

CONTRATADA seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: 

Projeto Hidráulico, memória de cálculo e planilha orçamentária. 

 

12.25 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4”, com acabamento e 
canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016 

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: registro de gaveta bruto em 

latão, roscável 1 ¼”, com acabamento em canopla cromados, instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de fibra/fribrocimento. Devendo a 

CONTRATADA seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: 

Projeto Hidráulico, memória de cálculo e planilha orçamentária. 

 
12.26 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1”, com acabamento e 

canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016 

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: registro de gaveta bruto em 

latão, roscável 1”, com acabamento em canopla cromados, instalado em reservação de 

água de edificação que possua reservatório de fibra/fribrocimento. Devendo a 

CONTRATADA seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: 

Projeto Hidráulico, memória de cálculo e planilha orçamentária. 

 

12.27 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e 
canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 
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A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: registro de gaveta bruto em 

latão, roscável ¾””, com acabamento em canopla cromados. Devendo a CONTRATADA 

seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto 

Hidráulico, memória de cálculo e planilha orçamentária. 

 
12.28 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e 

canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: registro de pressão bruto em 

latão, roscável ¾””, com acabamento em canopla cromados. Devendo a CONTRATADA 

seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto 

Hidráulico, memória de cálculo e planilha orçamentária. 

 
12.29 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 

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: adaptador curto com bolsa 

e rosca para registro, em PVC soldável, com diâmetro de 25mm x ¾”, instalado em 

prumada de água. Devendo a CONTRATADA seguir rigorosamente as informações 

contidas nos seguintes documentos: Projeto Hidráulico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária. 

 
12.30 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 

32mm x 1”, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: adaptador curto com bolsa 

e rosca para registro, em PVC soldável, com diâmetro de 32mm x 1”, instalado em 

prumada de água. Devendo a CONTRATADA seguir rigorosamente as informações 

contidas nos seguintes documentos: Projeto Hidráulico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária. 

 
12.31 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 

40mm x 1.1/2”, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: adaptador curto com bolsa 

e rosca para registro, em PVC soldável, com diâmetro de 40mm x 1 1/2”, instalado em 

prumada de água. Devendo a CONTRATADA seguir rigorosamente as informações 

contidas nos seguintes documentos: Projeto Hidráulico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária. 
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12.32 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 
50mm x 1.1/2”, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: adaptador curto com bolsa 

e rosca para registro, em PVC soldável, com diâmetro de 50mm x 1.1/2”, instalado em 

prumada de água. Devendo a CONTRATADA seguir rigorosamente as informações 

contidas nos seguintes documentos: Projeto Hidráulico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária. 

 
12.33 Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 30cm - fornecimento e 

instalação. af_01/2020 
A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: engate flexível em plástico 

branco, ½” x 30cm. Devendo a CONTRATADA seguir rigorosamente as informações 

contidas nos seguintes documentos: Projeto Hidráulico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária. 

 
12.34 Te, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 

 

Modo 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. 

 
12.35 Te, PVC, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEPLADE 

 

 

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

61 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Tê soldável de PVC com diâmetro nominal de 40 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. 

 

Modo 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. 

 
12.36 Te, PVC, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. Af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Tê soldável de PVC com diâmetro nominal de 50 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. 

 

Modo 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. 
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12.37 Flange em aço, dn 25 mm x 1'', instalado em reservação de água de 

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e 
instalação. Af_06/2016 

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: flange em aço com diâmetro 

de 25mm x 1”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento. Devendo a CONTRATADA seguir rigorosamente as informações 

contidas nos seguintes documentos: Projeto Hidráulico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária. 

 
12.38 Flange em aço, dn 40 mm x 1 1/2'', instalado em reservação de água 

de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e 
instalação. Af_06/2016 

A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: flange em aço com diâmetro 

de 40mm x 1 1/2”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório 

de fibra/fibrocimento. Devendo a CONTRATADA seguir rigorosamente as informações 

contidas nos seguintes documentos: Projeto Hidráulico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária. 

 
12.39 Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. 

af_06/2021 
A CONTRATADA deverá utilizar o seguinte material: caixa d’água em polietileno 

de 2000 litros. Devendo a CONTRATADA seguir rigorosamente as informações contidas 

nos seguintes documentos: Projeto Hidráulico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária. 

 
13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
 

13.1 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 
 

Modo 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; 
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• O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a 
junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam 
o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos.  

• Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões 
de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução 

 
13.2 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 

 

Modo 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 

 
13.3 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 
 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 

 
Modo 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 
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de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 
 

13.4 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 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 

 
Modo 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 

 
 

13.5 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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). 

 

Modo 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 
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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). 

 

13.6 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 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 

 
Modo 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. 
 

13.7 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 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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). 

 
Modo 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;  



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEPLADE 

 

 

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

66 

• 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). 
 

13.8 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 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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). 

 
Modo 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). 

 
13.9 Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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). 
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Modo 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). 

 
13.10 Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Curva Curta 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). 

 
Modo de execução: 

• 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). 

• Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 
 

13.11 Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Curva Curta 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;  



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO - SEPLADE 

 

 

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

68 

• 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. 

 
Modo 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. 

 
13.12 Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em 

ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014 
Para a execução do serviço de caixa sifonada em PVC, diâmetro de 150 x 185 x 

75mm, com fornecimento e instalação em ramais de encaminhamento de água pluvial, a 

CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas características: 

adesivo plástico para PVC frasco com 850 GR, anel de borracha com diâmetro de 75mm 

para tubo serie reforçada esgoto predial, caixa sifonada em PVC com as seguintes 

medições 150 x 185 x 75mm com grelha quadrada branca, pasta lubrificante para tubos e 

conexões com junta elástica embalagem de 400 GR com uso em PVC, aço, polietileno e 

outros, solução preparada / limpadora para PVC com frasco com 1000cm³ e lixa d’água 

em folha em grão 100. A CONTRATADS deve seguir rigorosamente as informações 

contidas nos seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 
13.13 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. 
af_12/2020 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, 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 prémoldada; 

• 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 
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revestimento do fundo;  
• 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; 

• Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das 
peças pré-moldadas com mais de 50kg; 

• Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: 
composição utilizada para execução da tampa da caixa; 

• Tábua, pontalete, sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 
 
Utilizar como equipamento a 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. 

Modo 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; 
• 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. 
 

13.14 Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Corpo de ralo seco PVC com saída de 40 mm. Dimensões: 100 x 40 mm;  
• 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. 

 

Modo de execução:  

• Limpar o local de instalação do ralo; 
• 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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13.15 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e 
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• 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. 

 

Modo 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. 

 

13.16 Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2” - fornecimento e 
instalação. af_01/2020 

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

respectivas características: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da peça;  

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 
peça; 

• Sifão do tipo garrafa/ copo, em PVC, 1.1/4”, para pias, lavatórios e tanques; 
• Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da 

peça. 
 

Modo de execução:  

• Conectar a entrada do sifão à válvula (pia, tanque ou lavatório); 
• Verificar se a saída do esgoto está desobstruída, se possui bolsa ou ponta e se 

a altura está adequada para a instalação do componente; 
• Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto. 

 
13.17 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e 

instalação. af_01/2019 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e suas 

respectivas características: 
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• Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial 
responsável pela instalação da válvula ou registro; 

• Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 
complementares: auxilia o oficial na instalação da válvula ou registro;  

• Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na 
conexão entre as peças; 

• Válvula de retenção vertical de bronze, bitola 1". 
 

Modo de execução:  

• Verificar o local da instalação;  
• Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor;  
• As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até 

a completa vedação 
 

13.18 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 

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

respectivas características: 

• 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). 

 
Modo 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; 
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• Por fim, colocar a tampa pré-moldada. 
 

13.19 Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno 
= 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). 
af_12/2020 

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

respectivas características: 

• 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; 
• 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 = 1,20 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 deve 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. 

Modo 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, assentá-los 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. 

 

14 – DRENAGEM PLUVIAL  
 

14.1 Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diâmetro de 20 
cm, para água pluvial. 
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A CONTRATADA deve executar calha/canaleta em concreto simples, tipo meia 

cana, com seu diâmetro igual a 20cm, utilizado em água pluvial. Devendo seguir 

rigorosamente as informações contidas nos seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, 

memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
14.2 Conjunto pré-moldado composto por grelha (0,99 x 0,45 m), quadro 

(1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m), em concreto armado, com FCK de 21 
MPa. 

A CONTRATADA deve executar em conjunto pré-moldado, composto por grelha 

com as seguintes medidas 0,99 x 0,45m, o quadro deve ter as seguintes medidas 1,10 x 

0,52m e a cantoneira 1,10 x 0,35m, devendo ser realizado em concreto armado com FCK 

igual a 21 MPa. Devendo seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes 

documentos: Projeto Arquitetônico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
14.3 Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), 

aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete. 
• Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete. 
• Placa vibratória reversível para compactação do material granular. 
Deve-se utilizar como equipamento o compactador de solos com placa vibratória 

reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 

de 5,5 CV. 

Modo de execução: 

• Lançar e espalhar as camadas de brita sobre solo previamente 
compactado e nivelado.  

• Após o lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a 
superfície. 

 

Informações Complementares:  

• Como o lastro de areia tem alta permeabilidade, manter o material 
úmido, porém não encharcado (com água livre) de forma que o 
concreto a ser lançado não tenha água subtraída pelo lastro.  

• Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. 
 

15 – LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS  
 

15.1 Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento 
e instalação. af_01/2020 
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A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e suas 

respectivas características: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da peça;  

• Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento 
e auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

• Vaso sanitário sifonado em louça branca convencional; 
• Anel de vedação: utilizado para vedação da peça; 
• Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a 

utilização de arruelas de material sintético: utilizado para fixação da peça;  
• Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para 

fixação da peça. 
 

Modo de execução: 
 

• Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; 
• Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme 

especificação do fabricante;  
• Marcar os pontos para furação no piso;  
• Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar;  
• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 
15.2 Válvula de descarga metálica, base 1 1/2 ", acabamento metálico 

cromado - fornecimento e instalação. af_01/2019 
Para a execução do serviço de válvula de descarga metálica, com base de 1 ½”, 

com acabamento metálico cromado, a CONTRATADA deve utilizar os seguintes materiais: 
fita veda rosca em rolos de 18mm x 50 m(LxC), válvula de descarga metálica com base de 
1 ½” e com acabamento metálico cromado. Devendo seguir rigorosamente as informações 
contidas nos seguintes documentos: Projeto Hidrossanitário, memória de cálculo e 
planilha orçamentária. 
 

15.3 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - 
fornecimento e instalação. af_01/2020 

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

respectivas características: 

• Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 
peça; 

• Cuba de embutir oval em louça branca para lavatório (35 x 50cm), ou 
equivalentes; 

• Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça. 
 

Modo de execução: 
• Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de 

uma espátula. 
 

Informações Complementares: 
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Para esta composição pode se fazer uso de dois tamanhos de cubas: oval, de 35 x 
50cm e redonda, de 37 x 37cm. Ambas possuem os mesmos coeficientes de produtividade 
e consumo de materiais. 

 
15.4 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão 

popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em 
plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. 
af_01/2020 

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

respectivas características: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da peça;  

• Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e 
auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

• Lavatório de louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, ou equivalente, padrão 
popular; 

• Parafuso niquelado para fixar lavatório e coluna - inclusa porca cega, arruela 
e bucha de nylon S-8: utilizado para fixação da peça; 

• Argamassa industrializada de rejuntamento: utilizado para fixação da peça. 
• Sifão do tipo garrafa/ copo, em PVC, 1.1/4”, para pias, lavatórios e tanques; 
• Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da 

peça. 
• Válvula de escoamento em plástico branco PVC 1” para aplicação em 

lavatórios, pias e tanques; 
• Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da 

peça. 
• Engate flexível em plástico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 30cm; - Fita veda 

rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 
• Torneira cromada para lavatório, de mesa, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, 

padrão popular; - Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: 
utilizado para fixação da peça. 

 

Modo de execução: 

• Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, 
marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações; 

• Posicionar a louça, nivelar e parafusar; 
• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 
• Conectar a entrada do sifão à válvula (pia, tanque ou lavatório); 
• Verificar se a saída do esgoto está desobstruída, se possui bolsa ou ponta e se 

a altura está adequada para a instalação do componente; 
• Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto. 
• Desrosquear a porca de aperto; 
• Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia 

e tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da 
porca de aperto, caso não utilize as vedações; 

• Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o 
lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação. 

• Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário;  
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• Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da 
instalação. 

• Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício 
da mesa destinado ao seu encaixe;  

• Fixar por baixo da bancada com a porca 
 

15.5 Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2 " 
 

Para a execução do serviço a CONTRATADA deve utilizar ducha higiênica plástica 
com registro metálico 1/2”. Devendo seguir rigorosamente as informações contidas nos 
seguintes documentos: Projeto Hidrossanitário, memória de cálculo e planilha 
orçamentária. 
 

15.6 Torneira cromada de mesa para lavatório, padrão popular, 1/2 " ou 
3/4 " (ref 1193) 

Para realizar a colocação de torneira cromada de mesa para lavatório ½” ou ¾”, 
a CONTRATADA deve utilizar os seguintes materiais: fita veda rosca em rolos de 18mm x 
10 m(LxC), torneira de mesa/bancada para lavatório, fixada e tipo metálica cromada ½” 
ou ¾”. Devendo seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes 
documentos: Projeto Hidrossanitário, memória de cálculo e planilha orçamentária. 
 

15.7 Torneira cromada longa, de parede, 1/2” ou 3/4”, para pia de cozinha, 
padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 

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

respectivas características: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 
peça; 

• Torneira cromada longa para pia de cozinha, de parede, 1/2” ou 3/4”, sem 
misturador, padrão popular; 

• Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da 
peça. 

 

Modo de execução: 

• Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira 
diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca. 

 

15.8 Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e 
instalação. af_01/2020 

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

respectivas características: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 
peça; 

• Chuveiro comum em plástico; 
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• Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da 
peça. 

 

Modo de execução: 

• Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro; 
• Encaixar o cano ao ponto de saída de água na parede; 
• Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha fique 

virada para baixo;  
• Conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica. 

 
15.9 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. 

af_01/2020 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e suas 

respectivas características: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da peça;  

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 
peça;  

• Papeleira de parede em metal cromado. 
 

Modo de execução: 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  
• Marcar os pontos para furação; 
• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

15.10 Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. 
af_01/2020 

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

respectivas características: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 
peça; 

• Porta toalha de banho em metal cromado. 
 

Modo de execução: 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
• Marcar os pontos para furação;  
• Instalar, de maneira nivelada e parafusar 

 
15.11 Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. 

af_01/2020 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e suas 

respectivas características: 
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• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da peça;  

• Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da 
peça;  

• Saboneteira em metal cromado. 
 

Modo de execução: 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
• Marcar os pontos para furação; 
• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

15.12 Assento sanitário de plástico, tipo convencional 
Para realizar a colocação do assento sanitário de plástico do tipo convencional. A 

CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos seguintes 

documentos: Projeto Hidrossanitário, memória de cálculo e planilha orçamentária. 

 
15.13 Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - 

fornecimento e instalação. af_01/2020 
 A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e suas 

respectivas características: 

• Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: auxiliar o oficial na instalação da 
peça; 

• Banco articulado para banho em inox (PNE) (*Insumo a ser cadastrado no 
SINAPI);  

• Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação 
da peça. 

 

Modo de execução: 

• Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 
• Marcar os pontos para furação;  
• Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

16 – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
 

16.1 Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - 
fornecimento e instalação. af_10/2020_ 

A CONTRATADA deve inserir nos locais especificados em projeto de combate a 

incêndio o extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 6kg, com classe BC. Os 

extintores devem ser instalados nos seus devidos lugares, conforme a especificação do 

projeto de combate a incêndio.  
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16.2 Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - 
fornecimento e instalação. af_02/2020 

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

respectivas características: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da luminária.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 
instalação da luminária.  

• Luminária de emergência com potência de 2 W e uso de bateria de litio com 
autonomia de 6 horas. 

 
Modo de execução: 
• Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada;  
• Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos;  
• Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada. 

 
16.3 Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e suas 

respectivas características: 

• 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;  

• 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. 
 

Modo 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);  
• Remover fitas após secagem. 

 
16.4 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm antichamas (símbolos, cores e 
pictogramas conforme nbr 13434) 
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A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Placa de sinalização de segurança contra incêndio e pânico fabricada em PVC 
rígido (plástico de alta performance) não inflamável e autoextinguível, com 
espessura de aproximadamente 2mm, formato retangular com dimensões 
aproximadas de 13 x 26 cm.  

• Impressão serigrafada em tinta fotoluminescente.  
• Cores, símbolos, pictogramas e mensagens de acordo com a NBR 13434.  
• Formato retangular com tinta fotoluminescente utilizado nas sinalizações de 

orientação e salvamento (rotas de fuga, saídas de emergência) e sinalização 
de equipamentos de combate a incêndio. Com furos para fixação com 
parafuso ou por meio de adesivos de alta resistência do tipo dupla face. 
Referência/ Parâmetro coleta: Everlux, Placas Prontas do Brasil, Brady, 
Seton, Placa Fácil, Hidrofire, Placas Online 

 
16.5 Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, 

quadrada, *14 x 14* cm, em pvc *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas 
conforme nbr 13434) 

 A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Placa de sinalização de segurança contra incêndio e pânico fabricada em PVC 
rígido (plástico de alta performance) não inflamável e autoextinguível, com 
espessura de aproximadamente 2mm, formato retangular com dimensões 
aproximadas de 14 x 14 cm.  

• Impressão serigrafada em tinta fotoluminescente.  
• Cores, símbolos, pictogramas e mensagens de acordo com a NBR 13434.  
• Formato retangular com tinta fotoluminescente utilizado nas sinalizações de 

orientação e salvamento (rotas de fuga, saídas de emergência) e sinalização 
de equipamentos de combate a incêndio. Com furos para fixação com 
parafuso ou por meio de adesivos de alta resistência do tipo dupla face. 
Referência/ Parâmetro coleta: Everlux, Placas Prontas do Brasil, Brady, 
Seton, Placa Fácil, Hidrofire, Placas Online 

 
17 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
  

17.1 Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de 
embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e 
instalação. af_10/2020 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, 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.  

• Quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de 
aço galvanizado, para 12 disjuntores DIN, 100 A.  

• Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa 
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única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação 
do quadro. 

 
Modo 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. 

 
17.2 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 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, 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. 

• 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. 

 
Modo 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. 

 
17.3 Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - 

fornecimento e instalação. af_10/2020 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, 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.  

• Caixa de proteção para 1 medidor monofásico, em policarbonato (padrão da 
concessionaria local).  

• Bucha de nylon sem a base, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado 
com rosca soberba, cabeça chata e fenda Philips: para fixação da caixa 

 

Modo de execução: 
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• Os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados no quadro 
de medição;  

• Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posição de instalação e verificar 
prumo. 

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

e instalação. af_10/2020 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, 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. 
 

Modo 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. 

 
17.5 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento 

e instalação. af_10/2020 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, 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 4 mm², 1 furo e 1 
compressão, para parafuso de fixação M5. 

• Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32ª 
 

Modo 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. 

 
17.6 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento 

e instalação. af_10/2020 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e suas 

respectivas características: 
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• - 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 4 mm², 1 furo e 1 compressão, 
para parafuso de fixação M5. - Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 
32A. 

 
Modo 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. 

 
17.7 Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a - 

fornecimento e instalação. af_10/2020 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, 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. 

• Disjuntor termomagnético tripolar 125A - Terminal a compressão em cobre 
estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de 
fixação m8: para conexão do cabo. 

 
Modo de execução: 
• Verifica-se o local da instalação;  
• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado;  
• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é 

desencaixado;  
• Coloca-se o terminal no polo;  
• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor 

 
17.8 Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a - 

fornecimento e instalação. af_10/2020 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, 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.  

• Disjuntor termomagnético tripolar 125A - Terminal a compressão em cobre 
estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de 
fixação m8: para conexão do cabo. 

 
Modo de execução: 
• Verifica-se o local da instalação; 
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• Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 
• Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é 

desencaixado;  
• Coloca-se o terminal no polo;  
• O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor 

 
17.9 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar eletroduto flexível 

corrugado, em PVC, com diâmetro de 25 mm (3/4”) para circuitos terminais, sendo 

instalado em laje.  

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

17.10 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos 
terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar eletroduto flexível 

corrugado, em PVC, com diâmetro de 32 mm (1”) para circuitos terminais, sendo instalado 

em laje.  

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

17.11 Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para 
circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar eletroduto flexível 

corrugado, em PEAD, com diâmetro de 40 mm (1 1/4”) para circuitos terminais, sendo 

instalado em laje.  

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

17.12 Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1’’), aparente, 
instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_ 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar eletroduto de aço 

galvanizado, com classe leve, com diâmetro de 25 mm (1”) aparente, sendo instalado em 

teto.  

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  
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17.13 Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 
1/4’’), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar eletroduto de aço 

galvanizado, com classe semi pesado, com diâmetro de 32 mm (1 1/4”) aparente, sendo 

instalado em teto.  

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

17.14 Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2), 
aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar eletroduto de aço 

galvanizado, com classe semi pesado, com diâmetro de 40 mm (1 1/2”) aparente, sendo 

instalado em teto.  

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

17.15 Condulete de pvc, tipo tb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm 
(3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar condulete de PVC, 

do tipo TB para eletroduto em PVC soldável com diâmetro de 25 mm (3/4”), aparente. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

17.16 Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm 
(3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar condulete de PVC, 

do tipo II para eletroduto em PVC soldável com diâmetro de 25 mm (3/4”), aparente. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

17.17 Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 
20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar condulete em 

material de alumínio, do tipo T para eletroduto em aço galvanizado com diâmetro de 20 

mm (3/4”), aparente. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  
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17.18 Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 
20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar condulete em 

material de alumínio, do tipo X para eletroduto em aço galvanizado com diâmetro de 20 

mm (3/4”), aparente. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

17.19 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 3/4" 
e parafuso de fixação 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar abraçadeira em aço 

para amarração de eletrodutos, tipo D com ¾”, com parafuso de fixação. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

17.20 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e 
parafuso de fixação 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar abraçadeira em aço 

para amarração de eletrodutos, tipo D com 1”, com parafuso de fixação. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

17.21 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1 
1/2" e parafuso de fixação 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar abraçadeira em aço 

para amarração de eletrodutos, tipo D com 1 1/2”, com parafuso de fixação. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 

17.22 Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4''), 
aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p 

Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar luva de emenda 

para eletroduto, em aço galvanizado com diâmetro de 20mm (3/4”), aparente, instalada 

em paredes. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  
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17.23 Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), 

aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p 
Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar luva de emenda 

para eletroduto, em aço galvanizado com diâmetro de 25mm (1”), aparente, instalada em 

paredes. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
17.24 Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2''), 

aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p 
Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar luva de emenda 

para eletroduto, em aço galvanizado com diâmetro de 40mm (1 1/2”), aparente, instalada 

em paredes. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
17.25 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em 

parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 
Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá fazer uso da caixa 

retangular com seguintes medidas 4” x 2”, baixa, com altura de 0,30m do piso, devendo o 

seu material ser metálico e instalado em parede. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
17.26 Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e 

instalação. af_12/2015 
Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá fazer uso da caixa 

octogonal com seguintes medidas 4” x 4”, devendo o seu material ser metálico e instalado 

em laje. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
17.27 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 
Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar cabo de cobre 

flexível isolado, com 2,5 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  
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17.28 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 
Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar cabo de cobre 

flexível isolado, com 4 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
17.29 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 
Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar cabo de cobre 

flexível isolado, com 16 mm², antichama 450/750 v, para circuitos terminais. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
17.30 Cabo de cobre 35 MM² - 750 V 
Para a execução deste serviço a CONTRATADA deverá utilizar cabo de cobre 

flexível isolado, com 35 mm², antichama 750 v, para circuitos terminais. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
17.31 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar a colocação de tomada baixa de embutir (1 

módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
17.32 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e 

placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar a colocação de tomada baixa de embutir (1 

módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
17.33 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa 

- fornecimento e instalação. af_12/2015 
A CONTRATADA deve efetuar a colocação de interruptores simples (1 módulo), 

com 10A/250V, sendo incluso suporte e placa.  
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A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
17.34 Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular 

fluorescente de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. 
af_02/2020 

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

respectivas características: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da luminária.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 
instalação da luminária. 

• Luminária de sobrepor para 1 lâmpada fluorescente de 36W, incluso reator e 
lâmpada. 

 
Modo de execução: 
• Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator; 
• Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 
17.35 Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares 

fluorescentes de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. 
af_02/2020 

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

respectivas características: 

• Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 
da luminária.  

• Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na 
instalação da luminária.  

• Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes de 36W, incluso reator 
e lâmpadas. 

 
Modo de execução: 
• Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator; 
• Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 
17.36 Refletor aluminío c/ lâmp. mista 500w 
 A CONTRATADA deve efetuar a colocação refletores com lâmpada mista de 500 

W,  

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
18 – SPDA 
 

18.1 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. 
af_12/2017 
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A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Haste de aterramento, 3,00 m, 5/8”. 
 

Modo de execução: 
• Verifica-se o local da instalação;  
• O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;  
• A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a 

profundidade ideal. 
 

18.2 Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro 
interno = 0,3 m. af_12/2020 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e instalar a 
caixa;  

• Servente: profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; 
• Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de 

lastro de areia no fundo da cava;  
• Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios, diâmetro = 300 

mm. 
 

Modo de execução: 
• Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de areia; 
• Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

 
18.3 Cordoalha de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - 

fornecimento e instalação. af_12/2017 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Cabo de cobre nu, 25 mm². 
 

Modo de execução: 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 
• Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 
• Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente 

instalados. 
 

18.5 Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - 
fornecimento e instalação. af_12/2017 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Cabo de cobre nu, 35 mm². 
 

Modo de execução: 
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• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 
• Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 
• Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente 

instalados. 
 

18.6 Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - 
fornecimento e instalação. af_12/2017 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Cabo de cobre nu, 50 mm². 
 

Modo de execução: 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 
• Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 
• Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente 

instalados. 
 

18.7 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 

A CONTRATADA deve utilizar eletroduto rígido roscável, em PVC, com diâmetro 

de 50mm (1 ½”).  

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
18.8 Conector em bronze/latão, dn 22 mm x 3/4", sem anel de solda, bolsa 

x rosca f, instalado em ramal de distribuição – fornecimento e instalação. 
af_01/2016 

A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Conector em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa x rosca fêmea DN 22 mm 
x 3/4"; 

• Solda em estanho para tubos e conexões; 
• Pasta para solda de tubos e conexões de cobre; 
• Lixa d`água em folha, grão 100 

 
Modo de execução: 
• Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e 

com a superfície da extremidade lixada; 
• Aplique a pasta específica para soldagem na ponta do tubo e na bolsa da 

conexão, de modo que as partes a serem soldadas fiquem revestidas por uma 
fina camada da pasta;  

• Evite o excesso de pasta e não ultrapasse o período de 30 minutos para 
realizar a soldagem após a aplicação da pasta;  

• Aplique a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão; 
• Retire a chama e alimente com solda, um ou dois pontos, até ver a solda correr 
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em volta da união;  
• Remova imediatamente o excesso de solda e pasta com um pano seco 

enquanto a solda ainda permitir, deixando um filete em volta da união. 
• Recomendações: i) Não resfriar com pano úmido ou água ao término da 

soldagem. O resfriamento deve ser natural, em temperatura ambiente; ii) Não 
executar a soldagem com presença de água no interior do tubo; iii) Evitar o 
aquecimento excessivo das peçãs para não ocorrer a perda da pasta por 
evaporação, durante a soldagem. 

 
18.9 Conector em bronze/latão, dn 22 mm x 3/4", sem anel de solda, bolsa 

x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal – fornecimento e instalação. af_01/2016 
A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais e suas respectivas 

características: 

• Conector em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa x rosca fêmea DN 22 mm 
x 3/4"; 

• Solda em estanho para tubos e conexões;  
• Pasta para solda de tubos e conexões de cobre; 
• Lixa d`água em folha, grão 100. 
Modo de execução: 

• Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e 
com a superfície da extremidade lixada;  

• Aplique a pasta específica para soldagem na ponta do tubo e na bolsa da 
conexão, de modo que as partes a serem soldadas fiquem revestidas por uma 
fina camada da pasta;  

• Evite o excesso de pasta e não ultrapasse o período de 30 minutos para 
realizar a soldagem após a aplicação da pasta; 

• Aplique a chama sobre a conexão para aquecer o tubo e a bolsa da conexão; 
• Retire a chama e alimente com solda, um ou dois pontos, até ver a solda correr 

em volta da união;  
• Remova imediatamente o excesso de solda e pasta com um pano seco 

enquanto a solda ainda permitir, deixando um filete em volta da união. 
• Recomendações: i) Não resfriar com pano úmido ou água ao término da 

soldagem. O resfriamento deve ser natural, em temperatura ambiente; ii) Não 
executar a soldagem com presença de água no interior do tubo; iii) Evitar o 
aquecimento excessivo das peças para não ocorrer a perda da pasta por 
evaporação, durante a soldagem. 

 

18.10 Terminal metálico a pressão para 1 cabo de 50 a 70 mm2, com 2 furos 
para fixação 

A CONTRATADA deve utilizar terminal metálico a pressão para 1 cabo de 50 a 70 

mm², com 2 furos para fixação. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Elétrico, memória de cálculo e planilha orçamentária.  

 
19 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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19.1 Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha 
- fornecimento e instalação. af_01/2020 

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

respectivas características: 

• Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela 
instalação da peça; 

• Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e 
auxiliar ao oficial na instalação da peça;  

• Bancada de granito cinza polido, com espessura de 2,5cm e 
frontão/rodabanca de mesmo material; 

• Mão francesa de 40cm; - Bucha Nylon S-10 com parafuso aço zincado com 
rosca soberba cabeça chata 5,5 x 65mm para fixação das mãos francesas; 

• Massa plástica adesiva: utilizada para fixação da bancada na mão francesa e 
do frontão/rodabanca na parede; 

• Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizada para 
rejuntamento do encontro da bancada de granito com o frontão/rodabanca e 
do frontão/rodabanca com a parede. 

 
Modo de execução: 
• Marcar o ponto de perfuração da parede;  
• Parafusar as mãos francesas na parede; 
• Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas; 
• Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; 
• Verificar o nível da bancada;  
• Posicionar o frontão e fixá-lo na parede com massa plástica;  
• Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 
19.2 Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de 

aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta 
esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm 

A CONTRATADA deve utilizar conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 

2,00 m em tubo de aço galvanizado de 3” com requadro em tudo de 1”, executar a pintura 

em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno de fio d e4mm. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 
19.3 Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 

3", h = *255* cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 
10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro 

A CONTRATADA deve utilizar conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo 

de aço galvanizado com 3”, altura deve ser de 255cm, com pintura em tinta esmalte 

sintético, em rede de nylon com 2mm, malha 10 x10 cm e antenas oficiais em fibra de 

vidro. 
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A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 
19.4 Par de tabelas de basquete em compensado naval de *1,80 x 1,20* m, 

com aro de metal e rede 
A CONTRATADA deve utilizar par de tabelas de basquete em compensado naval 

de 1,80 x 1,20m, com aro de metal e rede. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 
 

19.5 Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. 
af_04/2019_p 

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

respectivas características: 

• Serralheiro com encargos complementares;  
• Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; 
• Suporte de parede para corrimão em aço galvanizado com barra de 1/2" 

(*Insumo a ser cadastrado no SINAPI);  
• Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 32 (1 1/4"), E = 2,65 

MM, *2,71* kg/m (NBR 5580); 
• Eletrodo revestido AWS - E6013, diâmetro de 2,50 mm; 
• Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado 

com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips. 
 

Modo de execução: 

• Conferir medidas na obra;  
• Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes utilizando os parafusos 

com bucha de nylon;  
• Cortar e perfurar o corrimão, conforme projeto; 
• Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas; 
• Soldar o corrimão sobre os suportes; 
• Soldar as emendas entre os trechos de corrimão; 
• Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso; 
• As extremidades dos corrimãos devem ser finalizadas em curva, sem emenda 

e avançando 30 cm em relação ao início e ao término da escada ou da rampa. 
 

19.6 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco 
galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼”), 
com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto 
mureta). af_03/2021 
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A CONTRATADA deverá utilizar os seguintes materiais, mão de obra e suas 

respectivas características: 

• Serralheiro com encargos complementares: oficial responsável pela 
execução do alambrado;  

• Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na execução do 
alambrado; 

• Tela de arame galvanizada: utilizada para fechamento do alambrado 
• Tubo aço galvanizado DN 2”: utilizado nos montantes do alambrado; 
• Tubo aço galvanizado DN 1 ¼”: utilizado nos travamentos horizontais e 

escoramento do alambrado;  
• Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular; 
• Eletrodo revestido: utilizado nas soldas da estrutura tubular;  
• Concreto magro: utilizado para fixar os montantes na base 

 

Modo de execução: 

• Conferir medidas na obra;  
• Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto; 
• Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas; 
• Chumbar os montantes na base com concreto; 
• Soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme projeto;  
• Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos; 
• Após execução da estrutura tubular, posicionar a tela e fixá-la com amarração de 

arame em todas as malhas. 
 

19.7 Portão basculante, manual, em aço galvanizado, chapa 26, tipo lambril, 
com requadro, acabamento natural. 

A CONTRATADA deve utilizar portão basculante manual, em aço galvanizado, 

chapa 26, tipo lambril com requadro, acabamento natural. 

A CONTRATADA deve seguir rigorosamente as informações contidas nos 

seguintes documentos: Projeto Arquitetônico, memória de cálculo e planilha 

orçamentária.  

 

20 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
 

20.1 Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares 
Durante a execução dos serviços será necessário a administração de obra por 

parte de engenheiro de obra. 

 

20.2 Encarregado geral com encargos complementares 
Durante a execução dos serviços será necessário a administração de obra por 

parte do encarregado geral com encargos complementares. 
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21 – SERVIÇOS FINAIS 
 

21.2 Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo - (40 x 30cm) 
A CONTRATADA deverá inserir na obra a placa de inauguração em aço ixox e 

letras de baixo relevo, a placa deverá ter as seguintes medidas 40x 30cm. 

 
21.2 Limpeza final e entrega da obra. 
Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos 

todos os excessos.  

Todos os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer 

sujeira aderente, lavados, a fim de apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer 

impureza, manchas e outras imperfeições, encontrando-se em perfeitas condições de 

utilização. 

Todas as ruas e calçadas deverão ser varridas para retirada de todo o excesso de 

massa que porventura tenha ficado. 

Por ocasião do recebimento da obra, todas as instalações devem estar 

funcionando perfeitamente e com a autorização dos órgãos competentes, bem como da 

Prefeitura Municipal. Será procedida cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO 

das perfeitas condições de todas as instalações e dos demais aspectos da infraestrutura 

do local. 

Deverão ser demolidas todas as instalações provisórias utilizadas na execução da 

obra. 

Augusto Corrêa (PA), 16 de março de 2022. 
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