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00.00.000 INTRODUÇÃO 

00.01.000 OBJETIVO 

Estas Especificações de Materiais, Equipamentos e Serviços discriminam as 

condições gerais que deverão ser atendidas na execução de obras e serviços de engenharia 

contratados pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajurú-Pa, sendo parte integrante da 

obra de Execução da Conclusão da construção da Primeira Etapa da Via Elevada em 

Concreto armado, localizada na Vila Pinto no Município de Limoeiro do Ajurú-Pa. 

Este documento enumera os serviços previstos no projeto básico e discrimina os 

insumos (materiais, equipamentos e pessoal) a serem empregados, bem como os métodos 

construtivos a serem seguidos na execução destes. 

Em todos os serviços deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos 

fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e quanto às ferramentas 

apropriadas a empregar. 

00.02.000 CONVENÇÕES 

Para fins desta Especificação, os termos abaixo têm os seguintes significados: 

a) Contratante – autoridade responsável pela contratação dos serviços; 

b) Contratada – pessoa física ou jurídica responsável pela execução dos 

serviços; e 

c) Fiscalização – indivíduo ou comissão representante do Contratante junto à 

Contratada, designado(a) para verificar, de modo sistemático, o cumprimento 

de todas as disposições contratuais e ordens complementares, em todos os 

seus aspectos. 

00.03.000 NORMAS TÉCNICAS 

Além do que estiver explicitamente indicado nestas Especificações Técnicas, nos 

memoriais e nos desenhos referentes ao projeto, serão obedecidas, também, as seguintes 

normas: 

a) Decreto nº 92.100 de 10 de dezembro de 1985, da Presidência da República; 
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b) Portaria nº 2.296, de 23 de julho de 1997; 

c) Especificações de Serviços do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes (DNIT); 

d) Especificações de Serviços dos Departamentos de Estradas de Rodagem estaduais 

(DERs); 

e) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

f) Lei Federal nº 8.666, de 27 de junho de 1993, e suas alterações; 

As informações contidas neste texto prevalecem, em caso de interpretações dúbias, 

sobre quaisquer outras normas ou especificações. 

00.04.000 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A pessoa jurídica contratada para a execução de obras e serviços de Engenharia 

estará obrigada a: 

a) Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados 

ou mencionados nesta Especificação, nos memoriais e nos desenhos que 

compõem o projeto, fornecendo todos os materiais, mão de obra e 

equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de todo e 

qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após o 

recebimento da obra, obrigando-se a repará-lo de imediato; 

b) Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoerências 

verificadas no projeto, não sendo, a eventual existência de falhas, razão para 

execução incorreta de serviços de qualquer natureza; 

c) Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços; 

d) Solicitar autorização à Fiscalização para subempreitar serviços 

especializados a empresas com comprovada idoneidade técnica, sendo 

vedado subempreitar a totalidade dos serviços; 

e) Submeter à aprovação do Contratante o nome do profissional responsável 

pela execução da obra, que deverá dar assistência diária à mesma, 
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combinando um horário comum de permanência no canteiro com a 

Fiscalização; 

f) Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, 

no interesse da obra, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos 

serviços, sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos 

prazos contratuais; 

g) Fornecer e manter no canteiro Diário da Obra, tomando conhecimento, 

através dele, das observações e interpelações da Fiscalização e nele 

registrando, obrigatoriamente, as condições meteorológicas prejudiciais ao 

andamento dos serviços, as falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à 

sua ingerência, as consultas à Fiscalização, as datas de conclusão das 

etapas caracterizadas de acordo com o cronograma da obra, os acidentes de 

trabalho, as respostas às interpelações da Fiscalização e a eventual 

escassez de material que resulte em dificuldade para execução dos serviços 

em tempo hábil; 

h) Apresentar um relatório mensal sobre a obra, em duas vias, dentro dos 

moldes orientados pela Fiscalização; 

i) Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social 

e de Seguro de Acidentes do Trabalho; 

j) Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que 

incidam ou venham incidir sobre a execução das obras e serviços; 

k) Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros provenientes da 

execução da obra; 

l) Apresentar, com antecedência, à Fiscalização, amostras dos materiais a 

utilizar que, uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial 

da obra para fins de confrontação com partidas de fornecimento; 

m) Retirar do canteiro da obra os materiais não especificados ou rejeitados pela 

Fiscalização; 
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n) Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias boa 

execução dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e 

seguros; 

o) Encaminhar ao Contratante cronogramas, quadros demonstrativos de 

produção, análise de materiais, corpos de prova e outros elementos 

informativos relativos aos serviços contratados; 

p) Fornecer cópias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou serviços a 

seu cargo à Fiscalização, sendo que a retirada de amostras e o preparo de 

corpos de prova serão executados com assistência da Fiscalização, cabendo 

a esta aprovar previamente o laboratório onde serão realizados os ensaios e 

testes; 

q) De comum acordo com o Contratante, planejar, construir e manter em boas 

condições de higiene e segurança, a critério da Fiscalização, as instalações 

do canteiro da obra (escritórios, alojamento, depósito, refeitório, etc.); 

r) Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível, evitando-

se choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar na obra, 

sendo que aqueles sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva 

deverão ser guardados em ambiente adequados à sua proteção, até o 

momento de sua utilização; e 

s) Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização da obra 

depender de aprovação de outras entidades (concessionárias de 

abastecimento elétrico, de água e de serviços de telefonia e saneamento, 

Corpo de Bombeiros, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, 

etc), esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início da 

utilização, que deverá coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe, ainda, 

providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, equipamentos e 

instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com 

o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes. 
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00.05.000 O PROJETO 

00.05.100 Desenhos e Especificações 

Os desenhos, memoriais e especificações de serviços integrantes de cada projeto 

deverão ser examinados cuidadosamente pelos licitantes, podendo ser esclarecidas as 

eventuais dúvidas junto ao Contratante até a data prevista para tanto no Edital. 

 

A Fiscalização deve sempre ser consultada em caso de dúvidas quanto à 

interpretação dos desenhos. 

Todos os desenhos e demais elementos do projeto que são fornecidos à Contratada 

são entregues sob reserva de qualquer lapso que porventura contiverem e não servirão de 

argumento à mesma para que se exclua da responsabilidade da completa e perfeita 

execução dos serviços; 

00.05.200 Aprovação 

A aprovação, por parte da Fiscalização ou do Contratante, de detalhes elaborados 

pela Contratada, não a exime de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos 

possam conter. 

00.05.300 Divergência 

Caso haja divergência entre as especificações e os desenhos, prevalecerão as 

primeiras; caso haja divergência entre cotas e medidas em escala, prevalecerão as cotas; 

salvo quando houver recomendação explícita em contrário. 

00.05.400 Dúvidas ou omissões 

Em caso de dúvidas ou omissões do projeto, caberá à Fiscalização fixar o que julgar 

mais indicado, comunicando por escrito à Contratada a solução adotada. 

A Contratada poderá propor as modificações ao projeto que julgar úteis à execução 

da obra, devendo para esse fim apresentar todos os elementos de caráter técnico e 

administrativo, necessários à sua apreciação. Tais modificações não podem ser executadas 

sem que tenham sido previamente aprovadas por escrito. 
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00.06.000 DOS MATERIAIS A EMPREGAR 

Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações 

dos fabricantes dos materiais a serem utilizados, quanto ao método executivo e às 

ferramentas apropriadas a empregar. 

A não ser quando especificado em contrário, os materiais a serem empregados nos 

serviços serão todos nacionais, novos, de primeira qualidade (assim entendida a gradação 

de qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo 

produto) e de acordo com as especificações da ABNT, do DNIT e/ou dos DERs, sendo 

expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição ao especificado, 

assim como não se admitirá a adaptação de peças, seja por corte ou por outro processo, a 

fim de usá-las em substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

00.07.000 DA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado 

por outro, a Contratada, em tempo hábil, apresentará, por escrito à Fiscalização, a proposta 

de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento 

comparativo, sendo que sua aprovação só poderá efetivar-se quando a Contratada: 

a) Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o Contratante; e 

b) Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em substituição ao 

especificado, compreendendo, como peça fundamental, o laudo de exame 

comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, a critério do 

Contratante. 

A substituição de qualquer material ou procedimento fixado nesta especificação só 

poderá ser efetuada após aprovação da Fiscalização. 

00.08.000 DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas medidas relativas à 

proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas às atividades da Contratada, observadas 

as leis em vigor; deverão ser observados os requisitos de segurança com relação as redes 
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elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e 

guarda de ferramentas e aproximação de pedestres. 

Se for necessário durante as obras o emprego de explosivos, a Fiscalização deverá 

ser antecipadamente notificada e deverá opinar por escrito sobre as medidas de segurança 

propostas pela Contratada à guarda e emprego do referido material. 

Compete à Contratada tomar as providências para a colocação, às expensas 

próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite. 

A Fiscalização poderá exigir da Contratada a colocação de sinais correntes que 

julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. 

00.09.000 ENTREGA DA OBRA 

As obras e instalações devem ser entregues completas, para pronta utilização e 

perfeitamente integradas às instalações e pavimentos circunvizinhos. As áreas deverão 

estar limpas, desocupadas, livres de sobras, respingos, entulhos ou quaisquer outros 

vestígios remanescentes. 

 

Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao 

término dos serviços, quando convier ao Contratante. 

00.10.000 DOCUMENTOS 

Integram este projeto os seguintes documentos: 

a) Volume 1 – Memorial Descritivo; 

b) Volume 2 – Especificações Técnicas;  

c) Volume 3 – Orçamento; e 

d) Volume 4 – Projeto de Pavimentação. 

00.11.000 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em qualquer fase do processo, desde a assinatura dos contratos até o recebimento e 

aceitação dos materiais e serviços, a Fiscalização reserva-se o direito de, quando julgar 
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necessário ou conveniente, acompanhar a execução dos serviços, exercendo o controle de 

qualidade. Tal acompanhamento não exime a Contratada de suas responsabilidades 

técnicas e contratuais. A Fiscalização deverá ser sempre acompanhada por pessoa 

qualificada que, representando a Contratada, possa fornecer explicações detalhadas em 

cada fase do processo. 

Quando qualquer material, não obedecendo às exigências das especificações ou 

projetos, tiver sido entregue no local das obras ou incorporados aos serviços, ou quando 

qualquer serviço for considerado de qualidade inferior, tais materiais ou serviços devem ser 

considerados insatisfatórios, devendo ser removidos, refeitos e tornados satisfatórios, sem 

ônus para a Contratante. 

Na proposta para a execução das obras, a Contratada deverá apresentar as 

composições de Custos Unitários para todos os serviços, bem como a composição da 

parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI. 

Nos preços unitários dos serviços especificados no projeto, constantes da planilha de 

custo apresentada pela Contratada, deverão estar incluídas todas as despesas diretas e 

indiretas, tais como: aquisição de materiais, emprego de equipamentos, mão de obra, 

encargos sociais, seguros, controles tecnológicos e topográficos etc., bem como outros 

serviços correlatos a cada item, necessários à sua execução. 

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 

01.06.000 PLANEJAMENTO E CONTROLE 

01.06.100 Taxas 

01.06.101 Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) – PRÓPRIO 

Ligação provisória - luz 

A entrada de energia, em baixa ou alta, deverá ser executada de acordo com as 

exigências da concessionária de energia elétrica local. Cabe à Contratada toda a 

providência junto à concessionária para o fornecimento de energia. 

Todas as despesas, desde a entrada de energia, passando pela rede de alimentação 

e de distribuição no Canteiro de Obras até as instalações prediais serão de responsabilidade 

da Contratada. 
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Toda fiação das instalações deverá ter isolação compatível com a classe de tensão, 

não sendo admitida à utilização de fios nus.  

Quando a fiação for aérea, deverá ser distribuída em postes de madeira com altura 

mínima de 7,00 m, devendo a fiação ficar no mínimo a 5,50 m do solo. 

As chaves de operação dos equipamentos elétricos deverão ser blindadas, com 

componentes externos e instaladas a 1,20 m do solo, no mínimo. 

Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétricos deverão ser feitas com 

conectores terminais e isoladas com fita de alta tensão (alta-fusão), por mão de obra 

especializada, utilizando-se equipamentos de segurança, ferramental adequado e com rede 

elétrica alimentadora desenergizada. Fiações submersas em água não poderão ter 

emendas nestes pontos. 

Taxa do CREA (I) 

A Contratada deverá providenciar e fornecer as ARTs/RRTs de todos os serviços de 

execução pertinente à obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA, regulamentado pela Lei n° 5.194/1966, e/ou junto ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, regulamentado pela Lei n° 12.378/2010, na jurisdição onde ocorrerão os 

serviços. 

O valor de cada ART ou RRT deverá compreender todas as despesas para o 

fornecimento do documento citado. 

Ligação provisória - agua/esgoto 

O armazenamento e distribuição de água deverão ser dimensionado levando-se em 

conta a execução simultânea das operações que envolvam seu uso e os períodos mais 

desfavoráveis do seu abastecimento. 

A entrada provisória de água deverá ser executada dentro dos padrões 

estabelecidos pela concessionária local de distribuição de água. Caberá à Contratada tomar 

todas as providências junto à respectiva concessionária para o fornecimento de água. Todos 

os materiais necessários à execução da derivação serão fornecidos pela concessionária, 

desde a rede de distribuição até a testada do lote onde se situar o Canteiro de Obras, 

ficando a cargo da Contratada a execução dos serviços internos. 
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As instalações provisórias de esgoto serão executadas de acordo com as normas da 

concessionária local. 

Todos os materiais necessários à execução das derivações serão fornecidos pela 

concessionária, desde a rede de esgoto até a testada do lote onde se situa o Canteiro de 

Obras, ficando a cargo da Contratada a execução dos serviços internos. 

Toda a tubulação necessária à coleta de esgoto na área do Canteiro de Obras será 

fornecida pelo Construtor, assim como os serviços para sua implantação. 

Nos locais onde não houver serviços de coleta de esgoto, à Contratada deverá 

executar fossas e sumidouros. O destino dos efluentes deverá ser aprovado pela 

Fiscalização. 

A medição será feita pela apresentação do conjunto de documentos apresentados. 

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS 

Caberá à Contratada, a responsabilidade da mobilização, instalação, manutenção e 

desmobilização do Canteiro de Obras, incluindo o fornecimento de todo o material 

necessário, além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados nos serviços. 

 

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como manejo ambiental, tratamento e 

recuperações de área, destino de esgotos sanitários, etc, serão de responsabilidade da 

Contratada e serão executados com seu próprio material. 

O Canteiro de Obras deve ser projetado e executado levando-se em consideração as 

proporções e características das obras. Na escolha do local para instalação do Canteiro de 

Obras deve-se levar em conta os seguintes fatores: 

 condições de acesso; 

 distância ao escritório central; 

 distância ao local das obras e aos centros fornecedores de mão-de-obra 

 e materiais; 
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 redes de energia elétrica, de água e de esgoto; 

 meios de comunicação disponíveis. 

O local escolhido e o projeto das instalações do Canteiro de Obras deverão ser 

aprovados pela Fiscalização antes do início dos trabalhos, quando a Contratada deverá 

apresentar uma planta geral com as seguintes indicações: 

 acessos existentes e localizações do terreno; 

 suprimento de água, energia e telefone; 

 esgotamento sanitário previsto; 

 dimensões e locação das edificações e áreas a serem utilizadas para o 

Canteiro de Obras. 

O escritório da obra deverá conter instalações para a Fiscalização, sendo de 

responsabilidade da Contratada, o fornecimento do mobiliário, a limpeza do local e a 

reposição do material de consumo. 

Caberá à Contratada a responsabilidade da obtenção do terreno para o Canteiro de 

Obras, mobilização, limpeza inicial do terreno, locação, manutenção da área e dos acessos 

e desmobilização do Canteiro de Obras, deixando a área em condições idênticas à 

encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar ônus à Contratante. 

Opcionalmente, a critério da Fiscalização, a Contratada poderá alugar um imóvel que 

poderá ser utilizado como Canteiro de Obras, desde que mantenha, no mínimo, as áreas e 

instalações necessárias previstas para a obra. 

02.01.100 Construções provisórias 

Construção dos barracões e benfeitorias necessários à execução da obra, por conta 

da Contratada. O canteiro de obras deverá ser localizado em área adjacente à obra e seu 

planejamento deverá ser aprovado pela Fiscalização da obra. 

A manutenção e a higienização dos barracões deverão ser feitas por equipe 

especializada em limpeza profissional, treinada e equipada com todos os Equipamentos de 
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Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) previstos em normas 

regulamentares. 

02.01.102 Execução de Almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, incluso prateleiras (93208 – Sinapi) 

Será construído espaço para o armazenamento de insumos e ferramentas 

destinados a obra em local especificado pela fiscalização. À área destinada ao espaço será 

de 36 metros quadrados (6x6m) do qual deverá seguir o consumo de insumos em 

consonância a composição do SINAPI. 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

02.01.400 Proteção e sinalização 

02.01.404 Placas 

02.01.404.01 – Placa da obra em chapa galvanizada (10004 – SEDOP) 

Placa prevista com dimensões de 4,40 m x 2,20 m – Fornecimento e instalação em 

local determinado pela Fiscalização. 

Deverá ser confeccionada em chapa metálica plana e galvanizada, número 22 (0,80 

mm de espessura e 6,87 kg/m²). As informações (letras e logomarcas) deverão ser 

impressas em material plástico (poliestireno), recortadas por computador ou corte eletrônico 

para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações 

poderão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se referência ao material plástico, pela sua 

durabilidade e qualidade. 

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à 

integridade do padrão das cores, durante todo o período de sua execução A Figura 1 ilustra 

o modelo de placa a ser seguido. 
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Figura 1 - Modelo de placa de obra. 

 

Fonte: http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do-governo-

federal-arquivos/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras-2019.pdf. 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

 

02.01.500 Mobilização e desmobilização de equipamentos 

A mobilização constituirá na colocação e montagem no local da obra de todo 

equipamento, material e pessoal necessário à execução dos serviços, cabendo também à 

Contratada a elaboração de layout de distribuição de equipamentos a ser submetido à 

apreciação da Fiscalização. 

Vale salientar que deverão também estar incluída no item mobilização, os custos de 

transporte dos equipamentos, componentes a serem montados e todos aqueles utilizados 

para a implantação das obras. 

Os equipamentos deverão estar no local da obra em tempo hábil, de forma a 

possibilitar a execução dos serviços na sua sequência normal. A Contratada fará o 

transporte de todo equipamento necessário até o local da obra. 

http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do-governo-federal-arquivos/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras-2019.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do-governo-federal-arquivos/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras-2019.pdf
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Nenhum material de construção ou equipamento necessário à execução das obras 

será fornecido pela Contratante, cabendo à Contratada todas as providências e encargos 

nesse sentido. 

A desmobilização constituirá na retirada do canteiro da obra de todos os 

equipamentos usados pela Contratada e só será iniciada após a autorização da 

Fiscalização. 

Para compor o orçamento tanto da mobilização e da desmobilização, tomou-se como 

parâmetro a distância entre o município de Limoeiro do Ajuru e a capital Belém, no que se 

refere a mobilização de pessoal considerando as principais funções além dos principais 

insumos sendo transportados de balsa. 

02.01.501 Mobilização de equipamentos e equipe. 

A medição será feita por unidade (un). 

02.01.502 Desmobilização de equipamentos e equipe.  

A medição será feita por unidade (un). 

02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS 

02.03.100 De edificações 

02.03.105  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTA LETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 – (99059 
SINAPI) 

O gabarito da obra deverá ser executado com madeira de boa qualidade, sendo 

utilizadas tábuas alinhadas e desempenadas pregadas sempre topo a topo. O gabarito 

deverá ser nivelado e em esquadro. 

A execução da locação deverá obedecer os eixos determinados no projeto de 

estruturas e fundações nas plantas de locação e carga dos pilares e locação das estacas. 

Para a composição dos serviços, deverá ser previstos os insumos como tabua 

forte, pontaletes, prego, arame recozido; ferramentas e mão de obra. 

A medição será realizada em m2. 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 
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03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

Para execução da estrutura de concreto armado deverão ser seguidas todas as 

normas aplicáveis da ABNT que se encontram em vigor, destacando-se: 

 

a) NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

b) NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

c) NBR 6122 – Projeto e execução de fundações; 

d) NBR 12655 – Concreto – Preparo, controle e recebimento – Procedimento; 

e) NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento, 

f) NBR 7187 – Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido. 

 

03.01.000 FUNDAÇÕES 

03.01.100 Escavação de valas 

03.01.101  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 – (96523-SINAPI). 

A execução de escavação até o nível de assentamento dos elementos de fundação 

como indicado no projeto. O tempo decorrido desde a escavação das referidas cavas até a 

execução das cintas não deverá prolongar-se por período que exponha o fundo da cava à 

variação relevante da umidade do solo (intempéries) sob pena da necessidade de 

aprofundamento da respectiva cava. 

 

A medição será feita por metro cúbico (m³). 

03.01.103 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017– (96995-
SINAPI). 

 

Execução de reaterro compactado das valas das fundações. O material a ser 

utilizado no aterro deverá estar totalmente isento de matéria orgânica, entulhos, lixo ou 

qualquer outro material que não a própria terra. A compactação do terreno dar-se-á em 
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camadas que não excederão 20cm de espessura. Deverão ser observados os valores do 

índice de compactação do solo e da umidade ótima de compactação. 

A medição será feita por metro cúbico (m³). 

 

03.01.400 Fundações profundas 

03.01.420 Estacas moldadas no local 

03.01.424  ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020  - (100930 –SINAPI). 

Execução de estacas moldadas no local tipo “raiz”, de seção transversal circular de 

31 cm de diâmetro, incluindo transporte, mobilização e desmobilização dos equipamentos, 

bem como todas as demais despesas necessárias. A Contratada deverá fornecer por escrito 

à Fiscalização, antes do início dos serviços: 

a) coeficiente de segurança e fórmula para cálculo da resistência das estacas; 

b) peso das estacas; e 

c) especificações da resistência mecânica (fck aos 28 dias, no caso do concreto) 

adotado nas estacas. 

A Contratada deverá fornecer, após o término dos serviços: 

a) Desenho “As Built” completo de locação das estacas, com todas as 

indicações de medidas, devidamente assinado por engenheiro responsável. 

b) Relatório técnico completo descrevendo todos os serviços executados, seu 

desenvolvimento, características finais, etc., também assinado por engenheiro 

responsável. 

c) Não serão pagas as estacas e demais materiais excedentes, não utilizados 

na obra. A Contratada é a responsável pela remoção de todo esse material. A 

Contratada deverá tomar todos os cuidados necessários para não provocar 

danos às construções existentes. Caso ocorram, os mesmos deverão ser 

reparados de forma a manter suas características originais. 
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d) Os materiais utilizados na execução de estacas raiz (areia, cimento, água e 

aço) deverão obedecer às especificações de projeto. 

e) Deverão ser previstos todos os equipamentos principais e acessórios à 

execução, como sonda rotativa ou máquina a roto-percussão com martelo 

acionado a ar comprimido, tubos de perfuração e revestimento, coroas 

dentadas, central hidráulica, cabeçote de ar e outros. 

A execução de uma estaca raiz terá três fases principais, distintas e consecutivas: 

a) Perfuração; 

b) Colocação da armadura; e 

c) Concretagem da estaca. 

A perfuração será executada normalmente por rotação com revestimento contínuo do 

furo e com auxílio de um fluido em circulação (geralmente água); a tubulação de operação 

deverá possuir na base uma ferramenta (coroa), dotada de pastilhas de metal duro de 

diâmetro ligeiramente superior ao da tubulação. Os detritos resultantes da perfuração serão 

trazidos à superfície pelo fluido em circulação através de interstício anelar que se formará 

entre o tubo e o terreno. Desta forma, o diâmetro acabado da estaca será sempre maior que 

o diâmetro nominal da bateria de perfuração. 

Durante a perfuração, a tubulação deverá penetrar no terreno e os vários segmentos 

serão ligados entre si por juntas rosqueadas. Poderá ser utilizado também equipamento a 

rotopercussão, em função das características do terreno a atravessar. 

Concluída a perfuração, a armadura metálica será colocada no interior do tubo de 

perfuração. Esta poderá ser constituída de uma ou mais barras de aço de aderência 

melhorada ou, para as estacas de maior diâmetro, de várias barras montadas em gaiola ou 

de um tubo. Os diversos segmentos de armadura serão ligados entre si por simples 

sobreposição. 

Uma vez armada a estaca, será colocado no tubo de perfuração um tubo de 

concretagem, que será introduzido até o fundo; através deste tubo será injetada a 

argamassa de cimento dosada com 500 kg a 600 kg de cimento por metro cúbico de areia 
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peneirada com uma relação média água/cimento de 0,4 a 0,6, dependendo do tipo de areia 

utilizada, atingindo a resistência de fck ≥ 25 Mpa. 

A argamassa de cimento, lançada de baixo para cima, garantirá que a água (ou a 

lama de perfuração) seja deslocada para fora e substituída pela própria argamassa. Durante 

esta operação, o furo permanecerá sempre revestido e, portanto, a operação será realizada 

com o máximo de segurança. Após o tubo de perfuração ser preenchido de argamassa, em 

sua extremidade superior será montado um tampão e procedida a extração da coluna de 

perfuração com ferramenta adequada, ao mesmo tempo em que será aplicado ar 

comprimido. 

A compressão de argamassa será realizada por etapas, até a total execução da 

estaca, acrescentando-se sucessivamente uma quantidade de argamassa necessária ao 

completo preenchimento da tubulação e fazendo com que a argamassa colocada no interior 

do tubo, durante a extração da tubulação, não fique nunca abaixo da coroa de perfuração. A 

pressão do ar será aplicada duas ou três vezes no curso da concretagem e, geralmente não 

deverá superar 0,5 Mpa; o seu valor máximo será determinado pela absorção do terreno e 

deverá evitar a laminação da argamassa. 

Recomendações: 

a) A seqüência executiva deverá ser realizada de tal forma que a produção de 

uma estaca não prejudica outra já existente. Considere uma execução do 

centro do grupo para a periferia ou de um bordo no sentido do outro. 

b) A execução de uma estaca solicita que todas as localizadas, em um circulo 

de raio 6 vezes o diâmetro da estaca, tenham sido concretadas há pelo 

menos 24 h. 

c) Pretende-se obter uma execução sem interrupção, caso isto não seja 

possível, é necessário que se faça uma análise dos efeitos da interrupção e 

posterior aprofundamento da estaca, colocação de sua armadura e 

concretagem de modo a garantir as especificações de projeto. 

d) A resistência do concreto deverá ser maior ou igual a 25 MPa e o aço a ser 

utilizado deverá ser do tipo CA 50. 



 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA 
PRIMEIRA ETAPA DA VIA ELEVADA EM 

CONCRETO ARMADO, LOCALIZADA NA VILA 
PINTO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO 

AJURU-PA. 
    

 

 

Autor: 

Eng Marcelo dos Santos Valente 

Crea 14.190 D Pa 

22 

A medição será feita por metro linear (m). 

03.01.430 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_11/2016 – (95601–SINAPI). 

O excesso de concreto deve ser retirado com cuidado até a cota de arrasamento da 

estaca. É de boa execução utilizar um ponteiro, trabalhando com pequena inclinação para 

cima. Em se tratando de estaca com diâmetro maior ou igual a 50 cm é permitido o uso de 

martelete leve, considerando os mesmos cuidados quanto à inclinação, até cerca de 15 cm 

acima da cota de arrasamento, quando será adotado o ponteiro conforme execução acima 

descrita. 

A medição será feita por unidade (un). 

03.01.500 Blocos de Fundação 

03.01.501 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS AF_08/2017– (96616–SINAPI). 

Execução de lastro de concreto magro, com consumo mínimo de cimento de 150 

kg/m³, como regularização da base, com espessura de 5,0 cm (cinco centímetros), sob a 

base dos blocos de coroamento. O lastro deverá exceder as laterais das peças de concreto 

em 5,0 cm (cinco centímetros). Antes da execução do lastro, o terreno deverá ser totalmente 

regularizado e nivelado. 

A medição será feita por metro cúbico (m³). 

03.01.502 Formas 

03.01.502.03 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 – 
(96531–SINAPI). 

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento 

desejado e indicado no projeto. As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, 

onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. 

O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas 

de trabalho. 
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A execução das formas deverá atender às prescrições da NBR 6118. Será de 

exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboração do projeto da estrutura de 

sustentação e escoramento das formas. 

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as 

deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e 

umidade, sejam desprezíveis. As formas serão construídas de forma a respeitar as 

dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto. 

Deverá ser garantida a estanqueidade das formas, de modo a não permitir a fuga de 

nata de cimento. Toda vedação das formas será garantida por meio de justaposição das 

peças, evitando o artifício da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais. A 

manutenção da estanqueidade das formas será garantida evitando-se longa exposição 

antes da concretagem. 

As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente 

dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações e recalques na estrutura 

superiores a 5mm. Serão obedecidas as prescrições contidas na NBR 6118. 

Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das formas deverão ser 

conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as 

tolerâncias previstas na NBR 6118. As superfícies que ficarão em contato com o concreto 

serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e 

convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precauções 

constantes NBR 6118. 

A Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no 

preenchimento de eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços de reparos serão 

inspecionados e aprovados pela Fiscalização. 

Para compor o valor do item, devem prevê todos os materiais como desmoldante, 

prego, tábua de madeira aparelhada, sarrafo de madeira aparelhada; ferramentas e 

equipamentos como serra circular de bancada; mão de obra como ajudante e carpinteiro. 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 
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03.01.502.04 DESFORMA (050037–SEDOP). 

Este serviço é especificamente para a retirada das formas de madeira 

remanescentes da obra anterior par que se possa dar continuidade na execução do objeto 

contratado. 

A medição será m2 de forma retirada da estrutura existente. 

 

03.01.503 Armadura 

03.01.503.01 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015 – (92778–SINAPI). 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem 

como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a 

matéria, a saber: NBR 6118 e NBR 7480. 

De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade 

quanto às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, 

fissuras, esfoliações e corrosão.  

As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de 

madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser agrupados por 

categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em 

função da ordem cronológica de entrada. 

A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de 

aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, 

emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses 

serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização. 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância 

prejudicial à aderência, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidação. A 

limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas formas. Quando realizada em 

armaduras já montadas em formas, será executada de modo a garantir que os materiais 

provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas formas. O corte das barras será 

realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico. 
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Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, 

lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a 

fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no projeto. Estes dispositivos serão 

totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração 

nas superfícies externas. 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar 

dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera 

deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura com nata de cimento e ao ser 

retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência. 

A medição será feita por quilograma (kg). 

03.01.504 Concreto 

03.01.504.02 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015– (92718–SINAPI) 

 

Será exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilização dos 

agregados graúdos e miúdos, de conformidade com as dimensões das peças a serem 

concretadas. A fixação do fator água-cimento deverá considerar a resistência, a 

trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensões e acabamento das 

peças. 

A quantidade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às variações 

de umidade nos agregados, no momento de sua utilização na execução dos serviços. A 

utilização de aditivos aceleradores de pega, plastificantes e incorporadores de ar poderá ser 

proposta pela Contratada e submetida à aprovação da Fiscalização, em consonância com o 

projeto estrutural. Será vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio. 

 

Concreto estrutural deverá apresentar a resistência (fck) indicada no projeto. 

Registrando-se resistência abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural deverá ser 

convocado para, juntamente com a Fiscalização, determinar os procedimentos executivos 

necessários para garantir a estabilidade da estrutura. 
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Concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com equipamento 

adequado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos 

estabelecidos para a execução dos serviços e obras. O amassamento mecânico no canteiro 

deverá ser realizado sem interrupção, e deverá durar o tempo necessário para permitir a 

homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. 

 

O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação 

de peças embutidas e preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado 

pela Fiscalização. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas 

com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto 

adjacente ou de envolvimento seja lançado. O concreto deverá ser depositado nas formas, 

tanto quanto possível e praticável, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de 

maneira a provocar sua segregação. 

A queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida. O lançamento será 

contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do 

concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e 

somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operação de lançamento 

também deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de retração inicial do concreto. 

Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de 

densidade. Deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja 

perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas. 

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o 

objetivo de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período 

de endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, 

secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir 

fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

A cura adequada será fator relevante para a redução da permeabilidade e dos efeitos 

da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura. 

A medição será feita por metro cúbico (m³). 
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03.02.000 ESTRUTURAS DE CONCRETO 

03.02.100 Concreto Armado 

03.02.110 Pilares 

03.02.111 Formas 

03.02.111.02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 - (92410–SINAPI). 

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento 

desejado e indicado no projeto. As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, 

onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. 

O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas 

de trabalho. 

A execução das formas deverá atender às prescrições da NBR 6118. Será de 

exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboração do projeto da estrutura de 

sustentação e escoramento das formas. 

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as 

deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e 

umidade, sejam desprezíveis. As formas serão construídas de forma a respeitar as 

dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto. 

Deverá ser garantida a estanqueidade das formas, de modo a não permitir a fuga de 

nata de cimento. Toda vedação das formas será garantida por meio de justaposição das 

peças, evitando o artifício da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais. A 

manutenção da estanqueidade das formas será garantida evitando-se longa exposição 

antes da concretagem. 

As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente 

dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações e recalques na estrutura 

superiores a 5mm. Serão obedecidas as prescrições contidas na Norma NBR 6118. 

Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das formas deverão ser 

conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as 
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tolerâncias previstas na NBR 6118. As superfícies que ficarão em contato com o concreto 

serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e 

convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precauções 

constantes Norma NBR 6118. 

 

A Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no 

preenchimento de eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços de reparos serão 

inspecionados e aprovados pela Fiscalização. 

Para compor o valor do item, devem prevê todos os materiais como desmoldante, 

prego, tábua de madeira aparelhada, sarrafo de madeira aparelhada; ferramentas e 

equipamentos como serra circular de bancada; mão de obra como ajudante e carpinteiro. 

 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

03.02.112 Armadura 

03.02.112.01 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015.- (92778–SINAPI). 

 

Idem Item 03.01.503.01. 

A medição será feita por quilograma (kg). 

 

03.02.113 Concreto 

03.02.113.01 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015– (92718–SINAPI) 

Para a execução do serviço será previstos os seguintes materiais e equipamentos: 

cimento, seixo lavado, areia e betoneira elétrica. O traço sugerido para se alcançar a 

resistência a compressão de 25 MPa é: 1:2:3 considerando um saco de cimento traço: 

5,0:5,9 em 1,7 de água em latas de 18L. 

Este preço deverá compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos 

materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária aos serviços de limpeza das formas e 
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das armaduras, preparos, transporte lançamento, adensamento, acabamento, cura do 

concreto e posteriores reparos de qualquer natureza. 

Será exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilização dos 

agregados graúdos e miúdos, de conformidade com as dimensões das peças a serem 

concretadas. A fixação do fator água-cimento deverá considerar a resistência, a 

trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensões e acabamento das 

peças. 

A quantidade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às variações 

de umidade nos agregados, no momento de sua utilização na execução dos serviços. A 

utilização de aditivos aceleradores de pega, plastificantes e incorporadores de ar poderá ser 

proposta pela Contratada e submetida à aprovação da Fiscalização, em consonância com o 

projeto estrutural. Será vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio. 

O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação 

de peças embutidas e preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado 

pela Fiscalização. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas 

com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto 

adjacente ou de envolvimento seja lançado. O concreto deverá ser depositado nas formas, 

tanto quanto possível e praticável, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de 

maneira a provocar sua segregação. 

A queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida. O lançamento será 

contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do 

concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e 

somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operação de lançamento 

também deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de retração inicial do concreto. 

Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de 

densidade. Deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja 

perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas. 

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o 

objetivo de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período 
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de endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, 

secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir 

fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

A cura adequada será fator relevante para a redução da permeabilidade e dos efeitos 

da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura. 

A medição será efetuada pelo volume de concreto aplicado, medido de acordo com 

as dimensões indicadas no projeto, em m³, computando os volumes comuns a várias peças 

uma só. 

03.02.120 Vigas 

03.02.121 Formas 

03.02.121.02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DEMADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 – (92447–SINAPI) 

 

Idem ao item 03.02.111.02. 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

 

03.02.122 Armadura 

 

03.02.122.01 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. AF_12/2015.- (92778–SINAPI). 

 

Idem ao item 03.01.503. 

A medição será feita por quilograma (kg). 

 

03.02.123 Concreto 

 

03.02.123.05 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016.- (94971–
SINAPI). 
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03.02.123.06 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 - (92873–SINAPI). 

Idem ao item 03.02.113. 

A medição será feita por metro cúbico (m³). 

 

03.02.130 Lajes 

03.02.131 Formas 

03.02.131.02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES AF_12/2015 - (92484 –SINAPI). 

Idem ao item 03.02.111.02. 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

 
 

03.02.132 Armadura 

03.02.132.01 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - (92786 –SINAPI). 

 

Idem ao item 03.01.503. 

A medição será feita por quilograma (kg). 

 

03.02.133 Concreto 

 

03.02.133.01 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 - (94971 –
SINAPI). 

03.02.133.02 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 - (92873 –SINAPI). 

Idem ao item 03.02.113. 

A medição será feita por metro cúbico (m³). 

03.02.430 JUNTA DE DILATAÇÃO FUNGENBAND - 20mm - (081366 –SEDOP). 
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A Junta Fugenband apresenta o bulbo oco, capaz de absorver os movimentos das 

juntas na tração, compressão e cisalhamento. As abas permitem um perfeito contato com o 

concreto, dificultando a percolação da água. Os ninhos e as falhas junto às abas devem ser 

evitados, se necessário, reduzindo o tamanho do agregado máximo do concreto junto ao 

perfil. 

Figura 2 - Junta Fugenband Diprotec O-12. 

 

Fonte: https://www.fugenband.com.br/. 

 

A medição será realizada por metro de junta instalada. 

 

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.01.000 ARQUITETURA 

04.01.500 Revestimentos 

04.01.510 Revestimentos de pisos 

04.01.511 Cimentados 

04.01.511.01 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/201 – (898679–
SINAPI) 

Será executado piso cimentado com o objetivo de acabamento da laje de concreto. A 

argamassa de regularização não poderá nunca ter espessura superior a 2,0 cm. Antes do 

lançamento da argamassa de assentamento, a superfície do concreto da plataforma deverá 

ser lavado e escovado apenas com água limpa e receberá a argamassa no traço 1:3 

(cimento:areia). 

https://www.fugenband.com.br/
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Na composição dos custos deverá conter insumos como cimento e areia, mão de 

obra, equipamentos e ferramentas para a perfeita execução. 

A medição será realizada em m2 de piso executado. 

 

04.01.560 Pinturas 

04.01.564 Com tinta a base de esmalte 

04.01.564.01 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 – (100757–SINAPI). 

Pintura com tinta esmalte acetinado na cor a ser definida pela fiscalização. A pintura 

será realizada no guarda-corpo metálico conforme projeto. 

A composição de custo deverá conter todos os insumos, mão de obra e 

equipamentos para a perfeita realização dos serviços. 

A medição será realizada por m2 da superfície metálica a ser pintada. 

04.01.800 Equipamentos e acessórios 

04.01.803 Guarda-corpo 

04.01.803.01 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", 
GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_(99837 –SINAPI). 

Será instalado guarda-corpo metálico de proteção na lateral da plataforma de 

concreto com as dimensões dos perfis discriminados no projeto além do detalhe de fixação 

do guarda-corpo com a laje em concreto. 

 

A medição será realizada em metro de guarda-corpo instalado. 

 

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

09.02.100 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA – (270220-SEDOP) 
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Compreende este serviço, a remoção de entulhos e a limpeza geral da área, ao 

término das atividades no local, com o devido transporte de entulho para local de bota-fora 

apresentado em Projeto em algum outro local a ser determinado pela Fiscalização. 

 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

 

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 

10.05.000 ADMINISTRAÇÃO DE APOIO À OBRA 

10.05.100 Administração local 

10.05.105 Administração local 

 

Compreende todos os gastos da Contratada com serviços administrativos durante o 

período previsto para a execução da obra, considerado como sendo 3 meses. 

Para compor os custos desse item deverá ser previsto os valores de remuneração do 

engenheiro responsável pela obra, assim como do encarregado de obras que deverá 

conduzir o andamento dos serviços. 

A medição será feita por mês. 

 


