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GENERALIDADES 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as condições 

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

E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ no Município de Magalhães Barata. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com 

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

Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os 

Projeto Básico anexo. 

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

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

parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

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

sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

-ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados, com a respectiva 

taxa recolhida; 

Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

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

obra no prazo fixado; 
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Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

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

validade vencido; 

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

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

retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

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

serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

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

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

assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

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

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, 

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 

mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e 

segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 

irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
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materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-se ao prazo de garantia 

da construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

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

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

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

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos 

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

obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e 

Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

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

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

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

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo 

e desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 

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

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

encontradas no local. 
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Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a 

ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

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

rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função 

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

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

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que 

não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de 

acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

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

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

serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

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

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 
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Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

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

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

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

ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

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

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

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

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

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

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

sanitárias para operários e fiscalização. 

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

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

fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

 Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços em é de 3 (três) meses, a contar da data 

de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 

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

materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 

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

determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

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

fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo 

com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos 
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serviços executados no período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

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

qualquer modificação. 

Obs.: Os serviços abaixo são referentes apenas aos serviços constantes na 

planilha. 

SERVIÇOS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A contratada obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas 

necessárias a boa execução dos serviços. Para sua utilização, deverão ser observadas 

todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do 

Ministério do Trabalho. 

SEGURANÇA 

A segurança no trabalho será preocupação constante de todos os envolvidos 

na execução da obra, não sendo permitido qualquer ato inseguro ou condições adversas 

que venham possibilitar o menor acidente com pessoal ou com material. 

1.1. PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

A placas da obra terá dimensões (2,00 m x 3,00m) e deverão ser fornecidas 

pela construtora que vai executar o serviço sendo que as identificações deverão ser 

definidas pela fiscalização. 

Serão colocadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, visível e a 2,00m do 

chão, fabricada em chapa de aço e fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo 

ao modelo e dimensão fornecido pelo concedente. 

1.2. BARRACÃO DE MADEIRA (INC. INSTALAÇÕES) 

Deverá ser construído um barracão de madeira no canteiro da obra de 3,00m 

x 3,00m, incluindo instalações elétricas e hidráulicas.  

1.3. LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA 

Deverá ser executado, obedecendo às instruções contidas nos projetos 

específicos. 
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1.4. LICENÇAS E TAXAS DA OBRA 

Conjunto de licenças e taxas pagas pela empresa para início a obra. 

2. PISOS 

2.1. PISO NOVO 

2.1.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM 

Deve-se preparar o sub-leito (terreno natural) através de compactação e 

nivelamento; executar uma camada de areia grossa sarrafeada e nivelada com 

espessura média de 5 cm; assentar as peças pré-moldadas sobre a camada de areia, 

posicionando- as uma encostada na outra; executar uma pré-compactação das peças 

já assentadas através de placa vibratória para o adensamento do colchão de areia e 

eliminação de eventuais desníveis; finalmente espalha-se, por varredura, areia fina 

sobre o piso para o preenchimento das juntas e executa-se a compactação final com 

placa vibratória para que as juntas fiquem totalmente preenchidas com areia. 

A medição será em m² de serviço executado. 

2.1.2. PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 (16 UNIDADES) – 

PREMOLDADO 

Serão executados pisos táteis com a finalidade de atender necessidades 

especiais de deficientes visuais. A instalação desses pisos deverá ser executada de 

acordo com as especificações detalhadas em planta. 

Todos os locais indicados em projeto deverão estar com os pisos táteis 

devidamente instalados para a locomoção do deficiente visual, atendendo assim as suas 

necessidades. 

A CONTRADA está responsável por executar de forma correta a instalação dos 

pisos táteis direcionais e de alerta conforme previstos em projeto, não se admitindo 

erros. 

Piso tátil de alerta: 

Ladrilho hidráulico medindo 25cm de comprimento, 25cm de largura e 2cm de 

espessura, conforme NBR-9457 e NBR-9459 da ABNT, com relevo de forma 
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arredondada semiesférico com diâmetro de base 25mm, tolerância + 1mm, na 

cor telha, com as seguintes características: 

Camada superior: 0,5 a 0,7cm de espessura, composta por cimento branco 

estrutural, pigmentação telha e agregados (óxido de alumínio, quartzo, etc.) com 

granulometria de nº 40 a 80. 

Camada intermediária: 0,5cm de espessura, composta de cimento e areia de 

pedra com granulometria de nº 14 a 40. 

Camada Inferior: 0,8 a 1,0 de espessura, composta de cimento e areia grossa, 

deve ser porosa e aderente. 

Os serviços de pavimentação devem ser iniciados após a preparação do 

terreno, compactação do solo e lançamento do contrapiso. 

O contrapiso deve ser executado segundo o procedimento de produção de 

argamassa com traço 1:5 de cimento e areia, com acabamento desempenado, 

espessura mínima de 3cm. 

Piso tátil direcional: 

Piso em ladrilho hidráulico quadrado medindo 20cm de comprimento, 20cm de 

largura e 2cm de espessura, conforme NBR-9457 e NBR-9459 da ABNT, com relevo de 

forma trapezoidal com diâmetro de base 40mm, tolerância + 1mm, na cor amarela, com 

as seguintes características: 

Camada superior: 0,5 a 0,7cm de espessura, composta por cimento branco 

estrutural, pigmentação amarela e agregados (óxido de alumínio, quartzo, etc.) com 

granulometria de nº 40 a 80. 

Camada intermediária: 0,5cm de espessura, composta de cimento e areia de 

pedra com granulometria de nº 14 a 40. 

Camada Inferior: 0,8 a 1,0 de espessura, composta de cimento e areia grossa, 

deve ser porosa e aderente. 

Os serviços de pavimentação devem ser iniciados após a preparação do 

terreno, compactação do solo e lançamento do contrapiso. 
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O contrapiso deve ser executado segundo o procedimento de produção 

de argamassa com traço 1:5 de cimento e areia, com acabamento desempenado, 

espessura mínima de 3cm. 

2.2. REVITALIZAÇÃO DO PISO ANTIGO 

2.2.1. RETIRADA DO PISO CIMENTADO 

Deverá ser retirado o piso das calçadas da praça, seguindo as orientações dos 

Projetos Arquitetônicos. 

2.2.2. DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO (MEIO-FIO) 

Será preciso demolir as guias de meio-fio em alvenaria de tijolo manualmente, 

de acordo com o projeto arquitetônico. 

O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente 

retirado da obra como entulho pela empreiteira. 

A medição será em m³ de serviço executado. 

2.2.3. EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA 6 CM  

Deve-se preparar o sub-leito (terreno natural) através de compactação e 

nivelamento; executar uma camada de areia grossa sarrafeada e nivelada com 

espessura média de 5 cm; assentar as peças pré-moldadas sobre a camada de areia, 

posicionando- as uma encostada na outra; executar uma pré-compactação das peças 

já assentadas através de placa vibratória para o adensamento do colchão de areia e 

eliminação de eventuais desníveis; finalmente espalha-se, por varredura, areia fina 

sobre o piso para o preenchimento das juntas e executa-se a compactação final com 

placa vibratória para que as juntas fiquem totalmente preenchidas com areia. 

A medição será em m² de serviço executado. 

2.2.4. MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,15M X 0,12M – SEM 

LÂMINA D’ÁGUA 
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Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas 

e linha. Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

Execução das guias e sarjetas com máquina extrusora. Execução das juntas de 

dilatação. Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do 

concreto. 

A medição será em m de serviço executado. 

3. CHAFARIZ / LAGO 

3.1. INFRAESTRUTURA 

3.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M 

Será executada escavação manual de valas, a fim de possibilitar a execução 

das fundações. Os serviços de escavação de valas deverão obedecer, com precisão, a 

locação, devendo as cavas ter profundidade uniforme em toda sua extensão. 

É de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relativas ao 

transporte do material que forem de fora para obra, quer de excessos resultantes de 

escavações, seja qual for à distância e o volume considerado. 

As escavações de valas, etc. deverão propiciar depois de concluídas, 

condições para montagem das tubulações em planta e perfil, caixas em geral, 

fundações, etc., conforme elementos do projeto. 

O fundo das valas deverá ser perfeitamente regularizado e apiloado, para 

melhor assentamento das fundações e infraestruturas. 

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

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

a sua drenagem através de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar 

danos à obra. 

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

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

Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, instalação 

de caixas, fundações, etc., em que houver danos aos pisos existentes ou recém- 

construídos, estes deverão ser refeitos pela CONTRATADA, no mesmo padrão do 

existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer natureza. 
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Será executado reaterro manual de vala com reaproveitamento do 

material escavado da vala. 

A medição será em m³ de serviço executado. 

3.1.2. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (CONTRAPISO) 

3.1.3. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (FECHAMENTO DAS 

PEQUEAS ÁREAS CIRCULARES) 

Execução de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 6cm. Para 

sua execução deve-se: Definir os níveis do contrapiso. Assentar taliscas sobre a 

camada impermeabilização. Ponte de aderência: molhar a base e polvilhar o cimento. 

Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, 

definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente. Essa etapa 

exige cuidado para não danificar a camada de impermeabilização. Acabamento 

superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

Critérios para quantificação dos serviços: Utilizar a área de contrapiso 

efetivamente executada, em ambientes molhados. Descontar a área de projeção das 

paredes e todos os vazios na laje. 

Critérios de aferição: Os esforços demandados pela execução de taliscas, da 

camada de ligação e do acabamento superficial estão contemplados nos coeficientes 

da composição. Perdas: para as incorporadas, o percentual é maior quanto menor a 

espessura prevista. Por entulho, não foram consideradas por serem incipientes. Perdas 

no serviço de produção da argamassa: nas composições auxiliares. 

A medição será em m³ de serviço executado. 

3.1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM 

Será uma camada impermeabilizadora, com espessura 2cm, utilizando-se 

argamassa de cimento e areia na proporção volumétrica 1:4. A camada terá 

acabamento apenas sarrafeado (grosso). 

A medição será em m² de serviço executado. 
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3.1.5. PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI 

Os serviços serão executados por profissionais de elevada competência e com 

produtos preparados industrialmente. As superfícies a serem pintadas serão 

cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se 

destina, tomando-se a precaução contra o levantamento de poeira sobre as áreas com 

tinta fresca. Deverão ser observadas todas as instruções para o uso fornecidas pelos 

fabricantes das tintas especificadas. Os escorrimentos ou respingos de tinta deverão 

ser evitados nas superfícies não destinadas tais como: ferragens, pisos, etc. Sendo os 

respingos inevitáveis removidos com solventes adequados enquanto a tinta ainda 

estiver fresca. 

A medição será em m² de serviço executado. 

3.1.6. GUARDA-CORPO EM MAD. LEI ENVERNIZADO H = 1,0M 

Será executado um guarda-corpo de madeira de lei envernizada com 1,0 m de 

altura, ao redor do lago, para proteção. 

 A medição será em m de serviço executado. 

3.1.7. CHAFARIZ DE PEDRA PARA JARDIM 1,5M DE ALTURA E 04 BACIAS 

Fornecimento e instalação de um chafariz de pedra para jardim de 1,50m de 

altura e 04 bacias. 

A medição será em unidade de serviço executado. 

3.2. HIDRAULICA 

3.2.1. TUBO EM PVC - JS - 40MM (C/RASGO NA ALVENARIA) - LH 

3.2.2. JOELHO/COTOVELO 45º PVC - JS - 32MM - LH 

3.2.3. REGISTRO DE GAVETA - 1 1/2" 

3.2.4. LUVA SIMPLES PVC - 40MM – LS 

3.2.5. CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

3.2.6. NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

3.2.7. TÊ EM PVC - JS - 40MM – LH 
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3.2.8. VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 1 1/2" - RECALQUE 

Fornecimento de material e instalação de pontos de água fria com tubos de 

PVC e conexões que serão fixados em alvenarias. Já incluídos os serviços 

complementares necessários para a execução da instalação hidráulica, tais como 

abertura e fechamento de rasgo em alvenaria, fixação da tubulação e etc. Deverão ser 

utilizadas peças de PVC rígido soldável, fabricação TIGRE ou similar. 

As emendas entre as peças de tubos de PVC soldáveis serão executadas por 

meio de luvas atarraxadas, de mesmo material, em ambas as extremidades a serem 

ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da superfície interna da 

canalização, não se admitindo eventuais derivações daqueles sem a utilização de 

conexões. 

Os tubos de PVC soldáveis rígidos, fabricação Tigre ou similar*, somente 

deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se cuidadosamente 

todas as rebarbas deixadas nas operações de corte e de abertura de roscas, e 

devidamente limpos com auxílio da solução limpadora Tigre, polytubes ou similar. 

Poderão ser cortados a serra, sendo, porém, escareados a lima para remoção das 

rebarbas. Somente será admitido o uso de curvas pré-fabricadas para tubos e do 

mesmo material conforme especificações técnicas. 

As instalações hidráulicas deverão ser testadas através do “Teste de 

Estanqueidade ou Teste de Vazamento” com objetivo de verificação da integridade das 

peças, vazamento e controle de qualidade, e logo após, liberadas para o fechamento de 

paredes e/ou de forros. Tubos e conexões serão soldados com adesivo Tigre ou similar*. 

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos, equipamentos e 

canalização devem ser executados na presença da FISCALIZAÇÃO. Manter o ambiente 

sempre limpo para uso. 

3.2.9. BOMBA SUBMERSA 3 CV (SEM TUBULAÇÃO) 

Fornecimento e instalação de uma bomba submersa de 3 CV, sem tubulação. 

3.2.10. CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/TPO. CONCRETO 

Será fornecido e instalado uma caixa em alvenaria 0,80x0,80x0,80 m. 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 

CNPJ: 05.171.947/0001-89 
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS 

 

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000 
CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com 

Deverá permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudanças 

de declividade, de diâmetro, de tipo de material e/ou de direção das tubulações. 

A caixa de Inspeção é um pequeno tanque com tampa onde é despejado 

esgoto dos cômodos que não tem gordura, como banheiros e área de serviço. Serve 

para inspecionar, ou seja, verificar qualquer problema ou entupimento no caminho do 

esgoto antes que ele seja jogado na rede pública. É a partir dela que se faz qualquer 

manutenção da rede. 

Como estão instaladas a no máximo 25m uma da outra ao abrir a tampa você 

tem acesso a trechos da tubulação e pode desobstruir ou fazer manutenção dos trechos. 

É indicado fazer a limpeza a cada seis meses. A limpeza é feita levantando a 

tampa e observando se o fluxo de águas corre normalmente ou se tem objetos, plantas 

e detritos que impedem a passagem. Se tiver, é preciso tirar e recolocar a tampa no 

lugar. Há empresas especializadas que fazem esse serviço. 

A medição será em unidade de serviço executado. 

3.2.11. NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

3.2.12. REGISTRO DE GAVETA 1 1/4" – BRUTO 

3.2.13. TUBO EM PVC - JS - 50MM (C/RASGO NA ALVENARIA) – LH 

Fornecimento de material e instalação de pontos de água fria com tubos de 

PVC e conexões que serão fixados em alvenarias. Já incluídos os serviços 

complementares necessários para a execução da instalação hidráulica, tais como 

abertura e fechamento de rasgo em alvenaria, fixação da tubulação e etc. Deverão ser 

utilizadas peças de PVC rígido soldável, fabricação TIGRE ou similar. 

As emendas entre as peças de tubos de PVC soldáveis serão executadas por 

meio de luvas atarraxadas, de mesmo material, em ambas as extremidades a serem 

ligadas, até se tocarem para assegurar continuidade da superfície interna da 

canalização, não se admitindo eventuais derivações daqueles sem a utilização de 

conexões. 

Os tubos de PVC soldáveis rígidos, fabricação Tigre ou similar*, somente 

deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se cuidadosamente 
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todas as rebarbas deixadas nas operações de corte e de abertura de roscas, e 

devidamente limpos com auxílio da solução limpadora Tigre, polytubes ou similar. 

Poderão ser cortados a serra, sendo, porém, escareados a lima para remoção das 

rebarbas. Somente será admitido o uso de curvas pré-fabricadas para tubos e do 

mesmo material conforme especificações técnicas. 

As instalações hidráulicas deverão ser testadas através do “Teste de 

Estanqueidade ou Teste de Vazamento” com objetivo de verificação da integridade das 

peças, vazamento e controle de qualidade, e logo após, liberadas para o fechamento de 

paredes e/ou de forros. Tubos e conexões serão soldados com adesivo Tigre ou similar*. 

Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos, equipamentos e 

canalização devem ser executados na presença da FISCALIZAÇÃO. Manter o ambiente 

sempre limpo para uso. 

3.3. DRENAGEM 

3.3.1. TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 

110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

3.3.2. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

3.3.3. REGISTRO DE GAVETA 4" – BRUTO 

3.3.4. BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSB, 

DE 4” X 2” 

3.3.5. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

3.3.6. RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL 

3.3.7. BUCHA DE REDUÇÃO JS - 60 X 50MM (LH) 

3.3.8. JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 60MM-LH 

3.3.9. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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3.3.10. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Fornecimento de material e instalação de pontos de esgoto com tubos de PVC 

e conexões fixados em alvenarias. Já incluídos os serviços complementares 

necessários para a execução da instalação hidráulica, tais como abertura e fechamento 

de rasgo em alvenaria, fixação da tubulação e etc. As peças deverão ser de PVC rígido 

soldável, fabricação TIGRE ou similar. 

As emendas entre as peças de tubos de PVC soldáveis serão executadas por 

meio de luvas, de mesmo material, em ambas as extremidades a serem ligadas, até se 

tocarem para assegurar continuidade da superfície interna da canalização, não se 

admitindo eventuais derivações daqueles sem a utilização de conexões. 

Os tubos de PVC soldáveis rígidos, fabricação Tigre ou similar, somente 

deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se cuidadosamente 

todas as rebarbas deixadas nas operações de corte e de abertura de roscas e 

devidamente limpos com auxílio da solução limpadora TIGRE, POLYTUBES ou similar. 

Poderão (tubos) ser cortados a serra, sendo, porém, escareados a lima para remoção 

das rebarbas. Somente será admitido o uso de curvas pré-fabricadas para tubos e do 

mesmo material conforme especificações técnicas. 

As instalações sanitárias deverão ser testadas através do “Teste de 

Estanqueidade ou Teste de Vazamento” com objetivo de verificação da integridade das 

peças, vazamento e controle de qualidade, e logo após, liberadas para o de paredes 

e/ou de divisórias. Todas as provas e os testes de funcionamento dos aparelhos, 

equipamentos e canalização devem ser executados na presença da FISCALIZAÇÃO. 

Manter o ambiente sempre limpo para uso. 

3.4. ELÉTRICA 

3.4.1. CABO DE COBRE 1,5MM² - 1KV (VERDE) 

3.4.2. CABO DE COBRE 2,5MM2 - 1KV (VERMELHO) 

3.4.3. CABO DE COBRE 2,5MM2 - 1KV (PRETO) 

3.4.4. CABO DE COBRE 2,5MM2 - 1KV (BRANCO) 

3.4.5. CABO DE COBRE 6MM2 - 1KV 

Cabos de Cobre: 

Cabo de cobre flexível isolado – 1KV - Ø 2,5 mm², fornecimento e 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA 

CNPJ: 05.171.947/0001-89 
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS 

 

End.: Rua Lauro Sodré, s/n - Centro - CEP: 68.722-000 
CNPJ. 05.171.947/0001-89 

E-mail: pmagalhaesbarata@gmail.com 

instalação; 

 Cabo de cobre flexível isolado – 1KV - Ø 1,5 mm², fornecimento e 

instalação 

Cabo de cobre flexível isolado – 1KV - Ø 6 mm², fornecimento e  instalação; 

 

Serão utilizados condutores e cobre com isolamento termoplástico para 1KV 

do tipo anti-chama. A bitola mínima a ser utilizada será de 1,5 mm² para circuitos de 

força e o fio terra. 

A instalação consistirá a passagem dos fios, com a utilização dos arames-guias 

deixados na tubulação, através de eletrodutos, conexões e caixas existentes entre os 

pontos de ligação. 

A definição dos condutores elétricos será através das cores, conforme NBR- 

5410/ABNT: 

 Condutor neutro: azul claro; 

 Condutor de proteção: verde; 

 Condutor fase: branca, preta, vermelha ou cinza 

A medição será por metro (m). 

3.4.6. ELETRODUTO RÍGIDO DE 1” 

3.4.7. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Fornecimento e instalação de eletroduto em PVC rígido e flexível: 

O serviço consistirá na abertura de rasgos, assentamento dos eletrodutos e suas 

conexões, na passagem de um arame guia em seu interior, para enfiação e na 

chumbação nos rasos com argamassa de cimento e areia, traço 1:5. 

Os cortes necessários ao embutimento dos eletrodutos deverão ser efetuados 

com o máximo de cuidado, com o objetivo de causar o menor dano possível a edificação. 

Deverá ser passado, antes do chumbamento, pelo menos um fio de arame em 

cada eletroduto de forma que suas extremidades fiquem livres e aparentes nas caixas 

de passagem e tomadas no mínimo 50cm. 

A medição será por metro (m). 
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3.4.8. CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30CM C/TPO. CONCRETO 

As caixas de passagem deverão ser construídas em concreto pré-moldado com 

impermeabilização adequada com dimensões de acordo com planilha, fundo com pedra 

brita em camada de 10cm, providas de sistema de drenagem e dispor de tampa de 

concreto armado, confeccionadas conforme detalhe apresentado no projeto. A 

execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as exigências do 

memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da 

Concessionária e das normas da ABNT. 

A medição será por unidade (und). 

3.4.9. QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) 

Fornecimento e instalação de quadro de medição bifásico, com disjuntor, de 

acordo com Planilha Orçamentária e Projeto Elétrico. 

 A medição será por unidade (und). 

 

3.4.10. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/06 DISJUNTORES (S/BARRAMENTO) 

Fornecimento e instalação de centro de distribuição de embutir sem barramento 

para 06 disjuntores. 

A medição será por unidade (und). 

 

3.4.11. DISJUNTOR 1P – 6 A 32 A – PADRÃO DIN 

3.4.12. DISJUNTOR 2P – 6 A 32 A – PADRÃO DIN 

 

Fornecimento e instalação dos seguintes disjuntores: 

 

 Disjuntor monopolar, corrente nominal de 6 a 32 A 

 Disjuntor bipolar, corrente nominal de 6 a 32 A 

Os dispositivos CD ou Disjuntores de DR de corrente nominal residual até 30 

mA, são destinados a proteção de pessoas, assegurando as seguintes funções: 

proteção contra as correntes de sobrecargas e curtos-circuitos; e, acima deste valor, 

são apropriados a proteção e instalações elétricas. A Norma Brasileira - NBR 5410/97, 

define o uso obrigatório do Dispositivo DR, em vários setores das instalações elétricas 
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em baixa tensão, objetivando proteger as pessoas contra efeitos negativos de 

choques elétricos. 

Os serviços de instalação serão executados segundo as especificações do 

projeto elétrico, assim como as Normas da CONCESSIONÁRIA LOCAL e as da ABNT, 

sendo de responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

Os Centros de Distribuição receberão energia e distribuirão através de circuitos 

providos de disjuntores, com portinhola e fechadura. Na face interna da portinhola, 

deverão ser colocadas as etiquetas de identificação dos circuitos. 

A medição será por unidade (und). 

 

3.4.13. CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO - 15X15 

Fornecimento e instalação de caixa de inspeção em polipropileno de 15x15 cm, 

de acordo com Planilha Orçamentária e Projeto Elétrico. 

A medição será por unidade (und). 

 

3.4.14. HASTE DE AÇO ACOBREADA 3/4"X3M C/CONECTOR 

As hastes de aterramento previstas nestas instalações serão do tipo copperweld, 

núcleo de aço SAE 1020 com camada de cobre eletrolítico, de espessura igual a 254u 

(microns), dimensões 3/4" x 3,00m, encontradas cravadas nas caixas de passagem. 

A medição será por unidade (und). 

3.4.15. CABO DE COBRE NÚ 50MM² 

O condutor de cobre tipo fio a ser utilizado, será sólido (singelo), têmpera meio 

– duro, seção 50 mm². 

A medição será por metro (m). 

3.4.16. LAMPADA LED A PROVA D'ÁGUA 

Fornecimento e instalação de lâmpada LED a prova d’água, de acordo com 

Planilha Orçamentária e Projeto Elétrico.  

A medição será por unidade (und). 

 

4. DRENAGEM 

4.1. TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, DN 100MM, 

PARA DRENO 

4.2. CONDUTOR EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL – 100 MM 
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O condutor em PVC rígido de 100 mm e o tubo em PVC corrugado 

flexível perfurado de dn 100mm 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. 

A medição será em m de serviço executado. 

4.3. CAIXA EM ALVENARIA DE 30X30X30 CM C/TPO.CONCRETO 

Será fornecido e instalado caixa de inspeção em alvenaria de 30X30X30cm 

com tampa. 

Deverá permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudanças de 

declividade, de diâmetro, de tipo de material e/ou de direção das tubulações. 

A caixa de Inspeção é um pequeno tanque com tampa onde é despejado 

esgoto dos cômodos que não tem gordura, como banheiros e área de serviço. Serve 

para inspecionar, ou seja, verificar qualquer problema ou entupimento no caminho do 

esgoto antes que ele seja jogado na rede pública. É a partir dela que se faz qualquer 

manutenção da rede. 

Como estão instaladas a no máximo 25m uma da outra ao abrir a tampa você 

tem acesso a trechos da tubulação e pode desobstruir ou fazer manutenção dos trechos. 

É indicado fazer a limpeza a cada seis meses. A limpeza é feita levantando a 

tampa e observando se o fluxo de águas corre normalmente ou se tem objetos, plantas 

e detritos que impedem a passagem. Se tiver, é preciso tirar e recolocar a tampa no 

lugar. Há empresas especializadas que fazem esse serviço. 

A medição será em unidade de serviço executado. 

4.4. GRELHA FERRO FUNDIDO DE 30X30CM 

  Fornecimento e instalação de grelha de ferro fundido de 30x30 cm instaladas 

sobre as caixas de alvenaria. 
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A medição será em unidade de serviço executado. 

5. PLAYGROUND 

Fornecimento e instalação dos seguintes itens que irão compor o 

PLAYGROUND:  

 Gangorra móvel triplo com 06 assentos; 

 Carrossel de roda com 07 assentos; 

 Balanço de corda triplo; 

 Escorregador grande; 

Serão instalados os brinquedos com estrutura de madeira de lei e tubos de 

ferro galvanizados, também será previsto um colchão de areia fornecido pela Prefeitura 

Municipal para melhor absorção da água da chuva. 

6. URBANIZAÇÃO 

6.1. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO (BANCOS) 

Demolição de banco em concreto armado, de acordo com Projeto Arquitetônico. 

A medição será por metro cúbico (m³). 

 

6.2. BANCO EM CONCRETO C/2 MOD. 2,75 X 0,4M 

Fornecimento instalação de bancos em concreto de 2,75 m x 0,40 m, seguindo 

as indicações especificadas no Projeto Arquitetônico. 

A medição será por unidade (und). 

 

6.3. LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO E 

ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 

 

Fornecimento e instalação de lixeira em fibra de vidro fixado com concreto sobre 

o solo, de acordo com Planilha Orçamentária. 

A medição será por unidade (und). 

 

6.4. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA 

Fornecimento e plantio de arbusto, de acordo com Planilha Orçamentária. 

A medição será por unidade (und). 
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6.5. PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS 

Deverá ser feito o plantio de grama em placas de acordo com o Projeto 

Arquitetônico e Planilha Orçamentária. 

A medição será por metro quadrado (m²). 

 

7. ADMINISTRAÇÃO 

7.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Para a perfeita execução deste objeto a obra deverá contar com a administração 

local, formada por encarregado geral e engenheiro civil que deverão estar presentes no 

decorrer da obra. 

 

8. LIMPEZA FINAL 

8.1. LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

Deverá ser lavado convenientemente o piso, devendo ser removidos quaisquer 

vestígios de tintas, manchas e argamassa endurecida. Deverão ser retirados todos os 

restos de materiais, tais como: areia, cacos de telhas, pregos, latas, tábuas, sacos de 

cimento, etc. 

As superfícies deverão ser limpas e lavadas com sabão neutro. Todas as 

superfícies de madeira, metal e vidro, deverão ser limpos, removendo-se quaisquer 

detritos ou salpicos de argamassa endurecida e tinta, e quando for o caso, retocadas no 

seu acabamento. As ferragens deverão ser lavados convenientemente, devendo ser 

removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa aderida. 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza, devendo apresentar 

funcionamento perfeito de todas as instalações. 

A medição será por metro quadrado (m²). 

 

Magalhães Barata, 11 de Fevereiro de 2022, 
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