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DESCRIÇÃO DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS NO 
MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA. 

LOCAL / DATA: GOIANÉSIA DO PARÁ /PA - JUNHO DE 2021. 

1.0 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, no 

caderno de especificações técnicas e nas quantidades especificadas em planilha, 

salvo alterações da elaboração dos projetos executivos, devidamente aprovados 

pela CONTRATADA. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as diretrizes 

constantes no caderno de especificações. Todos os serviços serão executados em 

completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 

rigorosamente às Normas Brasileiras. 

2.0 CONCEITUAÇÃO DO PROJETO 

O projeto contempla a Pavimentação de vias Públicas-Urbanas 

• 	3.0 OBJETIVOS DO PROJETO 

Este projeto tem como objetivo principal a melhoria das condições de 

trafegabilidade das mesmas, de forma a garantir a população o acesso aos serviços 

de utilidade pública, bem como a melhora da qualidade de vida, tanto das pessoas 

residentes na área, como dos transeuntes, por se tratar de vias de grande 

movimento. 
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4.0 LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Goianésia do Pará é um município do estado do Pará, com uma área territorial 

de 7.021km2, distante a 360 km da Capital Belém. Pela última estimativa populacional do 

IBGE, possui 39.352 habitantes. 

5.0 INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, 

será obedecida a seguinte ordem de prioridades: 

Em caso de divergências entre o caderno de especificações e os desenhos/projetos 

fornecidos deverá ser consultada a CONTRATANTE. 

Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes. 

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 

6.0 FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

Serão fornecidos pela CONTRATANTE todos os projetos executivos para 

execução da obra. 

O recolhimento de ART junto ao CREA-PA para execução da obra será de 

competência do CONTRATADO. 

O CONTRATANTE designará para acompanhamento das obras, 

engenheiros e/ou seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO.  

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas 

burocráticas da obra, sem que isto implique em transferência de 

responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e 

exclusivamente de competência do Construtor (CONTRATADO). 
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7.0 CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira 

qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações 

fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada 

previamente a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização. O CONTRATADO 

obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento 

proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, 

que atestem as mesmas características e mesmas especificações. 

8.0 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

O CONTRATADO obriga-se a empregar todos os equipamentos e 

ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, 

deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do 

trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. 

O CONTRATADO deverá verificar periodicamente as condições de uso dos 

diversos equipamentos não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em 

função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos 

somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de evitar 

acidentes. 

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de 

propriedade do CONTRATADO. este será obrigado a sublocá-lo imediatamente. 

visando não se observar atrasos na execução dos serviços. 

Telefax - (94) 3779-1591 Goianésia do Pará - Pará - Brasil 
Rua Pedro Soares de Oliveira, sin° Bairro Colegial - Cep.: 68.639-000 

4 



`'ÃeJike~-  

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS 

9.0 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de 

proteção individual - "E.P.I." - necessários à execução dos serviços, sendo estes 

em bom estado de conservação. Serão observadas as normas pertinentes ao 

assunto. Poderá ser exigida pelo CONTRATANTE, de acordo com o porte da obra, 

a presença, de um profissional que seja efetivo membro da "CIPA". 

Fica estabelecido ainda que o CONTRATANTE não possa ser responsabilizado por 

qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra. 

10.0 LICENÇAS E FRANQUIAS 

O CONTRATADO será encarregado de obter todas as licenças necessárias 

ao inicio dos serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. 

Incluímos neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no 

INSS e outros, exigidos pela Municipalidade local. 

O CONTRATADO providenciará ainda os seguros de incêndio e riscos de 

engenharia, em Companhia de sua preferência. Será entregue ao CONTRATANTE. 

cópia da apólice destes seguros. Será de responsabilidade do CONTRATADO o 

pagamento de todas as multas, bem como o cumprimento de todas as exigências 

decorrentes da execução da obra. 

O CONTRATADO estará obrigado a providenciar o atendimento a todas as 

exigências formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso 

na entrega da obra. Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao 

funcionamento da edificação, o construtor enviará os originais destas declarações 

ao Proprietário. Somente após este procedimento será possível dar a obra por 

encerrada. 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS 

DESCRIÇÃO DA OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PUBLICAS NO 
MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA. 

LOCAL / DATA: GOIANÉSIA DO PARÁ /PA - JUNHO DE 2021.  

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente caderno de especificações técnicas tem por objetivo orientar a 

execução dos serviços de terraplenagem, sinalização, drenagem e pavimentação 

com revestimento em Concreto Asfáltico Usinado a Quente nas Vias Públicas-

Urbanas do município de Goianésia do Pará - PA. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL 

ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

A CONTRATADA deverá confeccionar a placa da obra em chapa de aço 

galvanizado contendo 9m2  e instalar em local visível, de acordo com as exigências 

do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e modelo 

estabelecido pela CONTRATANTE. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m2, pela totalidade do serviço executado. 

1.2 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada. incluso prateleiras - Barracão de obra para alojamento 
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No canteiro de obras deve ser instalado um barracão de madeira 

compensada com 16,00m2, para servir como almoxarifado da empresa contratada.  

A CONTRATADA deverá zelar pela manutenção e conservação do canteiro até a 

conclusão das obras. 

Ao término das obras. a CONTRATADA deverá desmontar ou demolir e 

remover todas as construções e instalações provisórias que executar, promovendo 

os acertos necessários no terreno tais como reaterros, regularização, limpeza e 

reurbanização do local. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m2, pela totalidade do serviço executado. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — 
VIAS URBANAS 

ITEM 1 — TERRAPLENAGEM  

1.1 Regularização e com pactação do subleito até 20 cm de espessura 

A CONTRATADA deverá conformar o leito estradai, transversal e 
longitudinalmente, obedecendo as larguras e cotas constantes nas notas de serviço 
de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros 
até 20 cm de espessura. 

A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção 
de outra camada do pavimento. 
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• Critério de medição: 

A medição do item será em m2, de acordo com a quantidade de material escavado.  

1.2 Execução e Compactação de base e ou sub base com solo estabilizado 
granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo. 

Compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, 

realizadas na pista devidamente preparada nas quantidades que permitem, após 

compactação atingir a espessura projetada. Os materiais de base serão 

explorados, preparados de acordo com as especificações complementares. O grau 

de compactação deverá ser no rri inimo 100% em relação à massa especificada 

aparente seca máxima obtida no ensaio, e o teor de umidade deverá ser a umidade 

ótima do ensaio +/- 2%. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m3, de acordo com o volume de material 

compactado. 

1.3 Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria com trator 
sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m3, DMT 50 a 200m 

Este item consiste no corte de material existente, objetivando rebaixamento 

do greide das vias urbanas, bem como a remoção de solos baixos, capacidade de 

suporte, turfas, solos orgânicos, etc. 

Posterior à escavação, será feito a carga e descarga do carregamento no 

local da obra dos materiais não aproveitáveis e o descarregamento nas áreas de 

bota-fora previamente aprovadas pela prefeitura e, onde aplicável, nas pilhas de 

armazenamento ou nos lugares onde será usado como material de aterro. Os 
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materiais não aproveitáveis para aterro deverão ser removidos e espalhados nas 

áreas do bota-fora aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m3, de acordo com o volume de material escavado. 

1.4 Transporte comercial com carroceria 9T, rodovia em leito natural —
Complemento de Transp. Jazida / Obra 

O transporte compreenderá atividades de transporte e descarga do material 

nos locais indicados pelo projeto. O percurso será previamente definido e 

devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA responderá por 

todos os acidentes de tráfego em que se envolverem veículos próprios ou de seus 

subcontratados. Deverá observar as leis de segurança do trânsito para efetivação 

dos transportes, condições de segurança dos veículos, sinalização adequada nos 

locais de saída e chegada dos caminhões. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em Txkm, de acordo com a quantidade de material 

transportado. 

ITEM 2 — PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

2.1 Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. 

Consiste a imprimação no fornecimento e aplicação de urna camada de 

material betuminoso sobre a superfície de uma base concluída, antes da execução 

de um revestimento betuminoso qualquer. objetivando aumentar a coesão da 
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fazendo-se a ação da adjacente, assim que a primeira for emitida a sua abertura 

ao trânsito condicionada pelo comportamento da primeira, não devendo ultrapassar 

a 30 dias. 

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial e final das 

aplicações, devem-se colocar faixas de papel transversal, na pista, de modo que 

o início e o termino da aplicação do material betuminoso situem-se sobre essas 

faixas, as quais serão a seguir; retiradas. Qualquer falha na aplicação do material 

betuminoso deve ser imediatamente, corrigida. Na ocasião da aplicação do 

material betuminoso, a base deve se encontrar na sua umidade ótima definida em 

laboratório. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m2, de acordo com a área executada. 

2.2 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia 

pavimentada - (taxa de 0,0012 t/m2  de CM-30 x área a ser pavimentada) 

O transporte compreenderá atividades de transporte e descarga do material 

nos locais indicados pelo projeto. O percurso será previamente definido e 

• 
devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA responderá por 

todos os acidentes de tráfego em que se envolverem veículos próprios ou de seus 

subcontratados. Deverá observar as leis de segurança do trânsito para efetivação 

dos transportes, condições de segurança dos veículos, sinalização adequada nos 

locais de saída e chegada dos caminhões. 

• Critério de medição.  

A medição do item será em Txkm, de acordo com a quantidade de material 

transportado. 
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2.3 - Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 
usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm 

A produção do concreto betuminoso deverá ser efetuada em usinas 

apropriadas. As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuídas somente 

quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10°C, e com tempo não 

chuvoso. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser 

sanadas pela adição manual de concreto betuminoso. sendo esse espalhamento 

efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. 

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem inicio a 

rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem e a mais elevada que a 

mistura betuminosa possa suportar. temperatura essa fixada, experimentalmente, 

para cada caso. Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, 

inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a 

mistura for sendo compactada, e, consequentemente, suportando pressões mais 

elevadas. A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, 

continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a 

superelevação, a compressão deve começar sempre do ponto mais baixo para o 

mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte de, pelo menos, 

a metade da largura rolada. Em qualquer caso. a operação de rolagem perdurara 

ate o momento em que seja atingida a compactação especificada. Durante a 

rolagem, não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de 

marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. 

As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a 

aderência da mistura. 

Com relação à reabertura do trânsito, os revestimentos recém-acabados 

deverão ser mantidos sem transito, ate o seu completo resfriamento. 
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• Critério de medição: 

A medição do item será em m3, de acordo com o volume de material 

aplicado. 

2.4 Transporte com caminhão basculante 10 m3  de massa asfáltica para 
pavimentação urbana 

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao 

ponto de aplicação, nos veículos basculantes. 

Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à 

temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro 

material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m'xkm, de acordo com a quantidade de material 

transportado. 

2.5 Concreto FCK — 15 MPA. traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) 
— tento 

A resistência mínima do concreto no ensaio à compressão simples, aos 28 

dias de idade, deverá ser de 15 Mpa. 

O concreto deverá ter consistência suficiente para assegurar. uma 

execução estável, ainda antes do endurecimento. Deverá ser contido lateralmente 

por meio de formas de madeira, assentadas em conformidade com os alinhamentos 

e perfis do projeto. 

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de fundação, o concreto 

deverá ser lançado e apiloado convenientemente e de modo a não deixar vazios. 

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado 

nas formas, onde, convenientemente apiloado e alisado, deverá constituir uma 

massa compacta sem buracos ou ninhos.  
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• Critério de medição: 

A medição do item será em m3, de acordo com o volume executado. 

ITEM 3 — SINALIZAÇÃO 

3.1 	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina 
acrílica com microesferas de vidro — Faixa contínua e seccionada e 
pedestre 

A sinalização horizontal será executada de acordo com o CTB Lei N° 

9.503/97, sendo as faixas Tipo Zebrada (faixas de pedestres) com largura (A) igual 

a 0,40 metros, a distância entre elas (B) de 0,60 metros e extensão (C) de 3 metros, 

utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidros. 

As faixas Continuas e Seccionada também serão executadas de acordo com o CTB 

Lei N° 9.503/97 e utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidros. 

Sendo a sinalização horizontal executada em duas possíveis cores, sendo 

elas: 

• Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos; na 

delimitação de espaços proibidos para estacionamento e/ou parada e na 

marcação de obstáculos: e 

• Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação 

de trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de 

veículos em condições especiais; na marcação de faixas de travessias de 

pedestres. símbolos e legendas. 
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• Critério de medição: 

• A medição do item será em m2  de acordo com a área de faixas executadas. 

3.2 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva 

Para a Sinalização Vertical será utilizada placa de sinalização em chapa de 

aço num 16 com pintura refletiva com suporte em tubo de aço galvanizado com 

costura, classe leve, DN 50mm com 2,80m de comprimento, onde deverá ficar com 

altura livre de no mínimo 2 00 rn. sendo as placas de acordo com o CTB Lei N° 

Telefax — (94) 3779-1591 Goianésia do Pará — Pará — Brasil 
Rua Pedro Soares de Oliveira, sln° Bairro Colegial — Cep.: 68.639-000 



rt .) 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS 

9.503/97, instalada em suporte de madeira de lei 8x8cm, assentadas nos locais 

conforme projeto executivo de sinalização. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m2, de acordo com a área de placas instaladas. 

3.3 Tubo aço Galvanizado com costura, Classe Leve. Dn 50 mm (2'), 
E=3,00 mm — suporte de placa 

O suporte de placas será em tubo de aço galvanizado com costura. classe 

leve, DN 50mm com 2,80m de comprimento, onde deverá ficar com altura livre de 

no mínimo 2,00 m, assentados nos locais conforme projeto executivo de 

sinalização. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m, de acordo com a quantidade de suportes instalados. 

ITEM 4 — DRENAGEM 

4.1Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado. dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de 
empreendimentos 

Este serviço envolve a execução do meio-fio 100x15x13x20 cm 

(comprimento x base inferior x base superior x altura). 

Será utilizado para delimitação da pista de rolagem da via, os dois bordos 

existentes, para o tráfego de veículos, conforme projeto, salvo a necessidade de 
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algum alargamento lateral para se garantir a implantação da seção tipo. Sua 

execução deverá ser feita em concreto usinado de 20 Mpa. 

As valas deverão ter profundidade tal que o meio-fio fique enterrado no 

mínimo 15 cm (quinze centímetros). O fundo das valas onde serão assentados os 

meios-fios deverá ser regularizado e apiloado. O assentamento dos meios-fios 

deverá ser executado após a regularização do coroamento. O meio-fio deverá ser 

totalmente protegido nas laterais com aterro. Qualquer sobra de material existente 

por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da 

obra. A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente 

examinada e aprovada pela fiscalização. 

Antes da aplicação da pedra a ser utilizada, a contratada para a execução 

dos serviços deverá solicitar a aprovação da mesma, no local, pela fiscalização. 

Toda a areia utilizada nas argamassas deverá ser do tipo grossa, lavada e isenta 

de impurezas tais como barro, matéria orgânicas, etc. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m, de acordo com a extensão de meio fio executada. 

4.2 Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 CM base X 15 CM altura 

Este serviço envolve a execução de sarjeta, executado com extrusora (30 

cm base x 15 cm altura) em concreto usinado, 20 MPa. 

Será utilizado para delimitação da pista de rolagem da via, os dois bordos 

existentes, para o tráfego de veículos, conforme projeto, salvo a necessidade de 

algum alargamento lateral para se garantir a implantação da seção tipo. Sua 

execução deverá ser feita em concreto usinado de 20 Mpa. As sarjetas serão 

executadas com declividade transversal de 5%. 
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Toda a areia utilizada nas argamassas deverá ser do tipo grossa, lavada e 

isenta de impurezas tais como barro, matéria orgânicas, etc. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m, de acordo com a extensão da sarjeta executada. 

4.3Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média 
entre montante e jusante/uma composição por trecho) com 
retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 
88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com 
baixo nível de interferência 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da 

superfície do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. Antes de iniciar 

a escavação, a CONTRATADA fará a pesquisa de interferência do local, para que 

não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na zona 

atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao 

assentamento estiverem depositados no local. Os materiais escavados e não 

utilizados nas operações de escavação da superfície de assentamento serão 

destinados a bota-fora, cuja localização será definida de modo a não prejudicar o 

escoamento das aguas superficiais. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m3, de acordo com o volume de material 

escavado. 

4.4 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m, em local com 
nível baixo de interferência 
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O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão 

executados envolvendo cortes de forma a atingir a geometria projetada. Em 

qualquer condição, a superfície de assentamento deverá ser compactada de modo 

a resultar uma base firme e bem desempenada. 

Os materiais escavados e não utilizados nas operações de regularização 

da superfície de assentamento serão destinados a bota-fora, cuja localização será 

definida de modo a não prejudicar o escoamento das aguas superficiais. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m2, de acordo com a área preparada. 

4.5 Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em rodovia com leito 
natural 

O transporte compreenderá atividades de transporte e descarga do material 

nos locais indicados pelo projeto. O transporte deverá ser feito por caminhões 

basculantes. O percurso será previamente definido e devidamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA responderá por todos os acidentes de tráfego 

em que se envolverem veículos próprios ou de seus subcontratados. Deverá 

observar as leis de segurança do trânsito para efetivação dos transportes, 

condições de segurança dos veículos, sinalização adequada nos locais de saída e 

chegada dos caminhões. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m3xkm, de acordo com a quantidade de material 

transportado. 

4.6 Tubo de concreto simples DN 400 mm para aguas pluviais 
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Os tubos de concreto armado a serem empregados terão armadura simples 

ou dupla e serão do tipo encaixe macho e fêmea, devendo atender as prescrições 

contidas na NBR 9794 da ABNT — "Tubo de Concreto Armado de Seção Circular 

para Águas Pluviais". A classe de tubo a empregar deverá ser compatível com a 

altura máxima de aterro prevista. 

Deverá ser tomada a máxima precaução no rejuntamento dos tubos a fim 

de ser evitado qualquer vazio entre a ponta e a bolsa, deste modo, o rejuntamento 

dos tubos deve ser executado depois de o encaixe de três tubos adiante, a fim de 

que o rejunte não venha a se romper. Os tubos serão rejuntados tanto internamente 

quanto externamente. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento 

e areia no traço de 1:2, em volume. Na impossibilidade de esgotamento total da 

água existente na vala, os tubos serão rejuntados com argamassa de cimento e 

argila no traço de 1:2, em volume. 

Os tubos que apresentarem rachaduras ou qualquer avaria deverão ser 

sumariamente condenados e retirados do canteiro em um prazo máximo de 48 

horas. Poderá a FISCALIZAÇÃO quando jugar necessário, exigir a realização de 

ensaios a fim de verificar se os tubos obedecem às normas técnicas em vigor, ou 

especificações no projeto. 

• Critério de medição: 

• 
A medição do item será em m, de acordo com a quantidade de tubos instalados 

4.7 Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média 
entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira 
(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 
1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 
- DN 400 mm. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da 

superfície do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. Antes de iniciar 
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a escavação, a CONTRATADA fará a pesquisa de interferência do local, para que 

não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na zona 

atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao 

assentamento estiverem depositados no local. Os materiais escavados e não 

utilizados nas operações de escavação da superfície de assentamento serão 

destinados a bota-fora, cuja localização será definida de modo a não prejudicar o 

escoamento das águas superficiais. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m3, de acordo com o volume de material 

escavado. 

4.8 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com 
nível baixo de interferência 

O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão 

executados envolvendo cortes de forma a atingir a geometria projetada. Em 

qualquer condição, a superfície de assentamento deverá ser compactada de modo 

a resultar uma base firme e bem desempenada. 

Os materiais escavados e não utilizados nas operações de regularização 

da superfície de assentamento serão destinados a bota-fora, cuja localização será 

definida de modo a não prejudicar o escoamento das águas superficiais. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m2, de acordo com a área preparada. 

4.9 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo 
nível de interferência 
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Após a colocação dos tubos de concreto será executado o reaterro. com  o 

próprio material proveniente da escavação. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m3. de acordo com o volume de material 

reaterrado. 

4.10 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas 
pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo 
nível de interferência 

Inicialmente devem ser instaladas as formas laterais para moldagem do 

berço. Será feita a execução da porção inferior do berço com concreto ciclopico 

com 30% de pedra de mão:  até se atingir a linha correspondente à geratriz inferior 

dos tubos. Tão logo o concreto utilizado apresente resistência, deverá ser 

executada a instalação dos tubos sobre a porção do berço. Os tubos de ponta e 

bolsa deverão ser colocados com as bolsas voltada para montante. devendo ser as 

pontas bem encaixadas nas bolsa. 

Quando existir solo com baixa capacidade de suporte no terreno de 

fundação, o berço deverá ser executado sobre um enrocamento de pedra. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m. de acordo com a quantidade de tubos instalados 

4 11 Transporte com caminhão basculante de 6 	em rodovia com leito 
natural 

O transporte compreenderá atividades de transporte e descarga do material 

nos locais indicados pelo projeto. O transporte deverá ser feito por caminhões 
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basculantes. O percurso será previamente definido e devidamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA responderá por todos os acidentes de tráfego 

em que se envolverem veículos próprios ou de seus subcontratados. Deverá 

observar as leis de segurança do trânsito para efetivação dos transportes, 

condições de segurança dos veículos, sinalização adequada nos locais de saída e 

chegada dos caminhões. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m3xkm, de acordo a quantidade de material 

transportado. 

4.12 Tubo de concreto simples DN 600 mm para aguas pluviais 

Os tubos de concreto armado a serem empregados terão armadura simples 

ou dupla e serão do tipo encaixe macho e fêmea, devendo atender as prescrições 

contidas na NBR 9794 da ABNT — "Tubo de Concreto Armado de Seção Circular 

para Águas Pluviais". A classe de tubo a empregar deverá ser compatível com a 

altura máxima de aterro prevista. 

Deverá ser tomada a máxima precaução no rejuntamento dos tubos a fim 

de ser evitado qualquer vazio entre a ponta e a bolsa, deste modo, o rejuntamento 

dos tubos deve ser executado depois de o encaixe de três tubos adiante, a fim de 

que o rejunte não venha a se romper. Os tubos serão rejuntados tanto internamente 

quanto externamente. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento 

e areia no traço de 1:2, em volume. Na impossibilidade de esgotamento total da 

água existente na vala, os tubos serão rejuntados com argamassa de cimento e 

argila no traço de 1:2, em volume. 

Os tubos que apresentarem rachaduras ou qualquer avaria deverão ser 

sumariamente condenados e retirados do canteiro em um prazo máximo de 48 

horas. Poderá a FISCALIZAÇÃO quando jugar necessário, exigir a realização de 
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ensaios a fim de verificar se os tubos obedecem às normas técnicas em vigor, ou 

especificações no projeto. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m, de acordo com a quantidade de tubos instalados 

4.13 Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média 
entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira 
(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 
1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 
- DN 600 mm. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da 

superfície do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto. Antes de iniciar 

a escavação, a CONTRATADA fará a pesquisa de interferência do local, para que 

não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na zona 

atingida pela escavação ou área próxima à mesma. 

A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao 

assentamento estiverem depositados no local. Os materiais escavados e não 

utilizados nas operações de escavação da superfície de assentamento serão 

destinados a bota-fora, cuja localização será definida de modo a não prejudicar o 

escoamento das aguas superficiais. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m3, de acordo com o volume de material 

escavado. 

4.14 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m. em local com 
nível baixo de interferência 
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O preparo e a regularização da superfície de assentamento serão 

executados com operação manual envolvendo cortes de forma a atingir a 

geometria projetada para a confecção da sarjeta. Em qualquer condição, a 

superfície de assentamento deverá ser compactada de modo a resultar uma base 

firme e bem desempenada. 

Os materiais escavados e não utilizados nas operações de regularização 

da superfície de assentamento serão destinados a bota-fora, cuja localização será 

definida de modo a não prejudicar o escoamento das aguas superficiais. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m2, de acordo com a área preparada. 

4.15 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0.8 
m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com 
baixo nível de interferência 

Após a colocação dos tubos de concreto será executado o reaterro, com o 

próprio material proveniente da escavação. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m3, de acordo com o volume de material 

reaterrado. 

4.16 Assentamento de tudo de concreto para redes coletoras de águas 
pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível 
de interferências 

Inicialmente devem ser instaladas as formas laterais para moldagem do 

berço. Será feita a execução da porção inferior do berço com concreto ciclópico 

com 30% de pedra de mão, até se atingir a linha correspondente à geratriz inferior 

dos tubos. Tão logo o concreto utilizado apresente resistência, deverá ser 
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executada a instalação dos tubos sobre a porção do berço. Os tubos de ponta e 

bolsa deverão ser colocados com as bolsas voltada para montante, devendo ser as 

pontas bem encaixadas nas bolsas. 

Quando existir solo com baixa capacidade de suporte no terreno de 

fundação, o berço deverá ser executado sobre um enrocamento de pedra. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m, de acordo com a quantidade de tubos instalados 

4.17 Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em rodovia com leito 
natural 

O transporte compreenderá atividades de transporte e descarga do material 

nos locais indicados pelo projeto. O transporte deverá ser feito por caminhões 

basculantes. O percurso será previamente definido e devidamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA responderá por todos os acidentes de tráfego 

em que se envolverem veículos próprios ou de seus subcontratados. Deverá 

observar as leis de segurança do trânsito para efetivação dos transportes. 

condições de segurança dos veículos, sinalização adequada nos locais de saída e 

chegada dos caminhões. 

• Critério de medição: 

A medição do item será em m3xkm, de acordo com a quantidade de material 

transportado. 

4.18 	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ 
argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa 
de concreto armado 
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As bocas de lobo serão construídas nas sarjetas, nos locais indicados pelo 

projeto. Junto a boca de lobo, será feito um rebaixamento, com declividade de 5% 

na sarjeta, para facilitar o escoamento de água para seu interior. Será construída 

em alvenaria de tijolo maciço assentados em argamassa de cimento. 

Critério de medição: 

A medição do item será em und, de acordo com a quantidade de bocas instaladas. 

4.19 Poço de Visita circular para esgoto. em concreto pré-moldado, 
diâmetro interno = 1,0 m. profundidade até 1,50 m. incluindo tampão de 
ferro fundido, diâmetro de 60 cm. 

Os poços de visita (PV's) serão construídos nas posições e dimensões 

indicadas no projeto. As câmaras de trabalho serão construídas em anéis de 

concreto armado pré-moldados. A parede da câmara de trabalho se apoiará sobre 

laje de fundo em concreto no traço 1:3:5. assente sobre camada de brita n.° 2 e em 

terreno regularizado e apiloado. Coincidindo com essa abertura será executada, se 

necessário, uma câmara de acesso ou chaminé em alvenaria de tijolos ou blocos 

de concreto. 

A critério da FISCALIZAÇÃO e verificadas as condições do terreno, poderá 

ser exigida a execução de melhoria de fundação com rebaixamento do terreno e 

preenchimento com lastro de brita ou alvenaria de pedra-de-mão arrumada 

A tampa será em concreto armado e deverá ter um furo excêntrico de 

diâmetro de 60cm para o acesso de um homem a executar a limpeza e manutenção 

do poço de visita e da rede pluvial. 

Sobre a laje de concreto armado ou o respaldo da chaminé, será colocado 

um tampão de ferro fundido apropriado para passeios ou para o leito da rua, que 

deverá obedecer às características indicadas em projeto. 
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• Critério de medição: 

A medição do item será em und. de acordo com a quantidade de poços instalados, 

Anderson 	,e:,, 
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