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A1. PRÁTICA GERAL DAS CONSTRUÇÕES 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 O objetivo deste caderno técnico e especificações é fixar as condições para execução das 
obras de reforma e ampliação da Quadra Esportiva no Bairro Pinheirinho. 

 É propósito também, complementar as plantas e projetos, elaborar procedimentos e 
rotinas para a execução destes trabalhos, a fim de assegurar o cumprimento do Cronograma 
físico-financeiro, a qualidade da execução, a racionalidade, economia e segurança, tanto dos 
usuários, como dos funcionários da empresa CONTRATADA. 

 Os projetos e planilhas apresentados são orientativos. Antes do início dos serviços a 
empresa executora deverá analisar e endossar os dados, diretrizes e exeqüidade dos projetos, 
apontando com antecedência os pontos que eventualmente possam discordar, responsabilizando-
se consequentemente por seus resultados, para todos os efeitos futuros. 

1.2 RELAÇÃO DE PROJETOS 

 Fazem parte deste Caderno Técnico os seguintes desenhos e plantas: 

• Projeto Básico Arquitetônico, 

• Projeto Básico Estrutural, 

• Projeto Básico Elétrico, 

• Projeto Básico Hidro-Sanitário, 

• Projeto Básico Fundações, 

• Projeto PPCI. 

1.3 RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Engenheiro Civil Ricardo Pedroso de Farias – CREA RS215262 

1.4 SERVIÇOS 

 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os projetos e 
especificações fornecidos pelo Município de Guaporé, assim como pelos projetos complementares 
a serem analisados e compatibilizados oportunamente pelo autor do Projeto Arquitetônico. Serão 
executados por mão de obra qualificada e deverão obedecer rigorosamente as instruções contidas 
neste Caderno Técnico, bem como as contidas nas normas e métodos da ABNT. 

 A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 
CONTRATADA em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento 
dos trabalhos ou a ele relacionadas. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma 
alteração nas especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer 
outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação 
escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada. Entende-se por equivalentes os 
materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas características físicas e mesmo 
desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que 
não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos. 
À Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico compete 
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decidir a respeito da substituição. 

1.5 TERMINOLOGIA 

 Para os estritos efeitos desta Prática, são adotadas as seguintes definições: 

• CONTRATANTE: Órgão que contrata a execução de serviços e obras de construção, 
complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de Edificações. 

• CONTRATADA ou CONSTRUTOR: Empresa contratada para a execução de serviços e obras 
de construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de 
edificações. 

• CADERNO TÉCNICO / CADERNO DE ENCARGOS: Parte do Edital de Licitação, que tem por 
objetivo definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, 
condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução. 

• FISCALIZAÇÃO: Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus 
prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e 
administrativas, em todos os seus aspectos. 

1.6 SUBCONTRATAÇÃO 

 A CONTRATADA não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 
serviços e obras objeto do contrato. 

 A CONTRATADA somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for 
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE. 

 Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a CONTRATADA 
realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá 
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 
ao objeto da Subcontratação. 

1.7 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

 A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 
contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. 

 Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá: 

• Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s e/ou CAU os 
Registros de Responsabilidade Técnica – RRT’s, referentes ao objeto do contrato e especialidades 
pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77; 

• Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará de 
demolição, na forma das disposições em vigor; 

• Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a 
possibilitar o Licenciamento da execução dos serviços e obras; 

• Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações 
pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT, de conformidade com a Portaria 
N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores; 



AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO PINHEIRINHO 

CADERNO TÉCNICO – PROJETO BÁSICO R03 

 

 

3  

• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos 
serviços e obras objeto do contrato; 

• Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os 
seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condição de única e responsável por 
acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente 
envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato; 

• Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Definitivo dos serviços e 
obras. 

1.8 IMPUGNAÇÕES 

 Serão impugnados pela SUPERVISÃO da CONTRATANTE todos os trabalhos que não 
satisfizerem às condições contratuais. 

 Os serviços impugnados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 
especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços 
considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de 
materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada e em tempo hábil 
para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a CONTRATADA com 
o ônus decorrente do fato. 

Guaporé, 21 de janeiro de 2020 
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A2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS 

 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com os projetos e 
especificações fornecidos pelo MUNICÍPIO DE GUAPORÉ. 

 Durante a execução dos serviços e obras a CONTRATADA deverá: 

• A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços: responsável técnico devidamente 
habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as 
horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de 
qualquer empregado da CONTRATADA por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com 
presteza e eficiência. 

• A empresa manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro de todas as 
ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a CONTRATADA e a fiscalização. 

• Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a CONTRATADA deverá 
obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores e às concessionárias de 
serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua execução, os documentos 
que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias. 

• Os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico/financeiro e planilha 
orçamentária aprovados pela CONTRATANTE, através da fiscalização da obra, não se admitindo o 
pagamento de materiais entregues, mas somente de serviços executados. 

• Manter no local dos serviços e obras: instalações, funcionários e equipamentos em 
número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato; 

• Submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos o 
plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, elaborados de conformidade 
com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de planejamento; 

• Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo 
hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e 
plano de execução dos serviços e obras objeto do contrato; 

• Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive 
os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

• Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO eventuais ajustes no cronograma e 
plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o 
desenvolvimento dos trabalhos; 

• Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela 
FISCALIZAÇÃO; 

• Comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer ocorrência de fato anormal ou 
extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 

• No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através 
deste Caderno de Encargos e Especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser obrigatória e 
oficialmente consultada para que tome as devidas providências. 

• Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, os testes, 
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ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 

• Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança 
do local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas; 

• A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha causar a terceiros ou ao 
patrimônio, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços 
contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da CONTRATANTE. 

• Elaborar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados de 
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

• Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como água, esgotos, 
energia elétrica e telefones; 

• Providenciar junto aos órgãos competentes de serviços públicos a vistoria e regularização 
dos serviços e obras concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de 
Conclusão), o Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de 
energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as concessionárias de água 
e esgotos (Instalações Hidráulicas e Sanitárias); 

• Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo 
pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do local dos trabalhos, 
deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer 
natureza. 

• A CONTRATADA deverá custear e exercer completa vigilância no canteiro de obras, sendo 
que a guarda de materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios e demais 
componentes necessários à execução da obra fica a cargo da CONTRATADA, sendo a mesma será 
responsável por qualquer sinistro que acarrete prejuízo material e/ou financeiro que possa 
ocorrer durante a execução dos serviços. 

2.1 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

Caso sejam observadas quaisquer discrepâncias entre a indicação das Normas Técnicas e os 
procedimentos de execução indicados nesse Caderno de Encargos a CONTRATADA deve seguir a 
orientação das Normas Técnicas da ABNT. 

2.2 MATERIAIS 

Todos os materiais, salvo o disposto em contrário pelo CONTRATANTE, serão fornecidos pela 
CONTRATADA. 

Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, comprovadamente de primeira qualidade e 
satisfarão rigorosamente às condições estipuladas nestas Especificações e Projetos. 

A CONTRATADA só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo, através de amostra, ao 
exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá impugnar o seu emprego, quando em 
desacordo com as Especificações. Cada lote ou partida de material deverá, além de outras 
averiguações, ser comparado com a respectiva amostra, previamente aprovada. As amostras de 
materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente autenticadas por esta e 
pela CONTRATADA, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos 
trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência 
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aos materiais fornecidos ou já empregados. 

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela 
FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Serviço atinente ao assunto, sendo 
expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a 
estas Especificações e Projetos. 

Os produtos, materiais, marcas e tipos mencionados neste Caderno de Encargos e no Projeto 
Arquitetônico caracterizam, apenas, fabricantes ou fornecedores que informam atender as 
exigências da especificação e qualidade pretendida pelo MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, sendo que se 
admitirá o emprego de análogos mediante solicitação prévia da CONTRATADA - por escrito, 
acompanhado pelo laudo sobre equivalência do IPT- à FISCALIZAÇÃO, que baseará sua decisão nos 
critérios de analogia constantes do presente caderno de encargos (Item 2.2.1 a seguir). 

Nas Especificações e Projetos, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada 
marca implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e 
semelhança subordinada aos critérios de analogia deste caderno de encargos. A consulta sobre 
analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada em tempo oportuno pelo 
MUNICÍPIO, não admitindo o PROPRIETÁRIO, em nenhuma hipótese, que dita consulta sirva para 
justificar o não-cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual. 

2.2.1 CRITÉRIOS DE ANALOGIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos 
materiais especificados nestas Especificações ou Projetos, a substituição obedecerá ao disposto 
nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da 
FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular e será regulada pelo critério de analogia definido a 
seguir: Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se 
desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na 
Especificação ou no Serviço que a eles se refiram. 

O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela FISCALIZAÇÃO - sendo 
obrigatória que a solicitação prévia da CONTRATADA para emprego de análogos seja 
acompanhada pelo Laudo Técnico sobre Equivalência do IPT – sendo objeto de registro no "Diário 
de Obras". 

2.3 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

A empresa CONTRATADA deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no canteiro de obra, além 
da conscientização e sensibilização da mão-de-obra e introdução de rotinas de 
segregação/armazenamento dos resíduos e a organização dos seus fluxos. 

2.4 PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DOS SERVIÇOS E OBRAS 

A CONTRATADA deverá executar os serviços e obras em conformidade com desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e instruções 
contidas neste Caderno de Encargos. 

Os projetos e planilhas orçamentárias (materiais, serviços, quantitativos e preços) apresentados 
pela CONTRATANTE são orientativos, cabendo à CONTRATADA, antes do inicio dos serviços, 
analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exeqüidade destes projetos e planilhas, apontando 
com antecedência os pontos com que eventualmente possa discordar, para que a FISCALIZAÇÃO 
efetue a análise desses pontos em discordância e emita um parecer indicando a solução que será 
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aplicada. 

Compete à CONTRATADA fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das 
condições locais, averiguar os serviços e materiais a empregar. Qualquer dúvida ou irregularidade 
observada nos projetos, especificações e planilha orçamentária deverá ser previamente 
esclarecida junto à CONTRATANTE, visto que, após apresentada a proposta técnica e financeira, a 
CONTRATANTE não acolherá nenhuma reivindicação. 

Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo CONTRATANTE será 
efetivado pela CONTRATADA sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, respeitadas 
todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 

A CONTRATADA submeterá previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO toda e qualquer 
alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na execução dos 
serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de 
conformidade com os requisitos e condições estabelecidas no Caderno de Encargos. 

Os projetos de fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados 
com base no projeto fornecido pela CONTRATADA, como caixilhos, instalações elétricas, 
hidráulicas, mecânicas e de utilidades, deverão ser previamente submetidos à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

2.5 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Caberá à CONTRATADA adotar todas as medidas relativas a Engenharia de Segurança, Higiene e 
Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção individual 
(EPI) visando à prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra. 

A CONTRATADA deverá implantar em torno dos locais onde os serviços estiverem sendo 
executados os elementos de sinalização e proteção atendendo as Normas Regulamentadoras – 
NR, relativas à engenharia de segurança e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra 
incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardar de acidentes os trabalhadores e 
transeuntes, sem prejuízo dos serviços em andamento. 

A CONTRATADA fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual 
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos 
especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos 
de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução. Também 
deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

A CONTRATADA manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do 
canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e 
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em 
geral. 

A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de 
pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de 
equipamentos de combate a incêndio. 

A CONTRATADA manterá no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e 
brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor. 

Caberá à CONTRATADA comunicar à FISCALIZAÇÃO e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade 
competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer 
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durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio. 

Cumprirá à CONTRATADA manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e pessoal 
orientado, para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos 
trabalhos, nos termos da NR 18. 

Caberá à CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, 
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do 
canteiro de serviço. 

O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o 
cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos 
equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas 
que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições 
estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho. 

2.6 RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a CONTRATADA 
responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, 
devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se 
apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE. 

A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os 
atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução 
dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação 
em vigor. 

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos 
ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições 
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, 
independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da CONTRATADA. 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens 
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por 
seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações 
ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo 
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 
incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

2.7 FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução da obra compete ao CONTRATANTE de forma a garantir a regularidade 
dos atos praticados e a plena execução do objeto, em especial o cumprimento dos prazos. A 
Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico manterá 
desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma 
equipe de SUPERVISÃO constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao 
acompanhamento e controle dos trabalhos. 

A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 
FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo 
prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 
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No acompanhamento e fiscalização do objeto serão verificados: 

• A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável; 

• A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de 
Trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados; 

• A regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO no Diário de Obras; e o 
cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas. 

A FISCALIZAÇÃO realizará, dentre outras, as seguintes atividades: 

• Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 
trabalhos, incluindo o contrato, caderno de encargos, orçamentos, cronogramas, diários de obras, 
correspondência, relatórios, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e 
catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras; 

• Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a 
serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos; 

• Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 
andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do 
contrato; 

• Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

• Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e 
obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com 
as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo 
CONTRATANTE; 

• Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 
necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os 
parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

• Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos quaisquer serviços que não sejam executados em 
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato; 

• Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

• Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle 
de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 

• Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

• Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 
respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas 
emitidas pela CONTRATADA; 

• Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela 
CONTRATADA e admitida no Caderno de Encargos, com base na comprovação da equivalência 
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entre os componentes, de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

• Verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados 
de conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

• Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou dificulte 
a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada 
prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá 
ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços e obras. 

A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de correspondência 
oficial e anotações ou registros no Diário de Obra. 

A FISCALIZAÇÃO deverá exigir relatórios diários de execução dos serviços e obras (Diário de Obra), 
com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, contendo o registro de fatos 
normais do andamento dos serviços, como: entrada e saída de equipamentos, serviços em 
andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para 
as atividades de suas subcontratadas. 

O Diário de Obras será destinado, além do citado acima, ao registro de fatos e comunicações que 
tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços 
e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para 
substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos 
serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela CONTRATADA e 
FISCALIZAÇÃO. 

As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de Reunião, 
elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e 
assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a 
serem tomadas. 

2.8 MEDIÇÃO E RECEBIMENTO 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais: 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e obras 
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, respeitada a 
rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e previamente aprovadas 
pelo CONTRATANTE. 

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela 
CONTRATADA, registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e 
determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados. A discriminação e 
quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão respeitar rigorosamente as 
planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e pagamento. 

O CONTRATANTE efetuará os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com base nas 
medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas as condições estabelecidas no 
contrato. 

O Recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas 
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sucessivas: 

• Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da CONTRATADA, 
mediante uma vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO e/ou Comissão de Recebimento de Obras e 
Serviços, será efetuado o Recebimento Provisório. Após a vistoria, através de comunicação oficial 
da FISCALIZAÇÃO, serão indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao 
Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes; 

• Na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial 
da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO e/ou Comissão de 
Recebimento de Obras e Serviços, será realizado o Recebimento Definitivo; 

• O Recebimento Definitivo somente será efetivado pelo CONTRATANTE após a 
apresentação pela CONTRATADA da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado 
de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das demais taxas, impostos e encargos 
incidentes sobre o objeto do contrato. 

Guaporé, 21 de janeiro de 2020 
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A3. MEMORIAL DESCRITIVO 

DESCRIÇÃO DA OBRA: 

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO PINHEIRINHO 

ÁREA TOTAL: 952,27m² 

ENDEREÇO: RUA EUCLIDES DA CUNHA 

DESCRIÇÃO DA OBRA: Fornecimento de projeto executivo e execução de AMPLIAÇÃO e REFORMA 
de edificação em alvenaria e cobertura metálica.  

Trata-se de Edificação em alvenaria com cobertura em duas águas com telha metálica. As 
tesouras treliçadas de cobertura serão apoiadas em Pilares de concreto seção retangular. 

A fixação da estrutura metálica na estrutura de concreto prevista será através de 
chumbadores metálicos. 

A estrutura metálica deverá ter tratamento anticorrosivo independente da localização. 

O CONTRATANTE deverá executar a limpeza do terreno a ser ocupado pela obra, deixando-
o totalmente nivelado e livre de qualquer obstáculo para início das obras, através de serviço de 
terraplanagem. Nenhum dejeto, detrito, terra imprópria e resíduos devem permanecer no terreno 
e este item ficará a cargo do CONTRATANTE.  

Todos os elementos construídos existentes no terreno, na área onde será ampliada a 
edificação, serão demolidos e removidos pela CONTRATANTE. 

Nenhum material proveniente das demolições poderá ser utilizado na execução da obra, 
devendo, portanto ser removido totalmente do terreno. É proibido o uso desses elementos para 
qualquer finalidade dentro do recinto da obra ou áreas adjacentes. 

Todo local onde estiver prevista a demolição, a CONTRATANTE deverá tomar as seguintes 
providências: 

Transportar o material oriundo das demolições para local determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
ficando o transporte a cargo do CONTRATANTE; 

Todo material reaproveitável fora da obra deverá ser transportado para o local apropriado 
determinado pela FISCALIZAÇÃO; 

Ficará a cargo do CONTRATANTE a carga, a descarga e espalhamento para local fora do 
sítio da obra, de todo entulho proveniente das demolições. 

A cobertura existente será removida, assim como sua estrutura, para posterior 
recolocação, na área existente, a fim de atingir o pé-direito de projeto. Ficando o serviço de 
remoção, guarda e recolocação a cargo da CONSTRUTORA/CONTRATADA. 

Todos os serviços de movimentação de terra para nivelamento e limpeza do terreno são de 
responsabilidade do CONTRATANTE.  

Após limpeza e demolição o terreno deverá ser terraplanado para alcançar o nível de 
referência. 

Deverá ser executada a terraplanagem necessária, incluindo cortes e aterros, para acerto 
do terreno e implantação da edificação. 
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Todo movimento de terra a fim de nivelar o terreno nas cotas fixadas no projeto deverá 
obedecer as normas técnicas da ABNT para tais serviços. 

O aterro deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança as tubulações e 
bom acabamento da superfície, sendo de fácil escoamento das águas superficiais e não permitindo 
seu posterior abatimento. 

O CONTRATANTE deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros 
equipamentos adequados para definição dos locais onde serão feitos os cortes e aterros, seguindo 
as cotas estipuladas no projeto. 

EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos/redes para a prática esportiva serão instalados pelo CONTRATANTE. 

1.TAPUMES E SEGURANÇA DA OBRA 

1.0.1. SINAPI 74220/1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

 A obra deverá ser vedada por tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com 
pintura a cal, a fim de isolar a obra e proteger os transeuntes que circulam ao redor do terreno. 

 O tapume deverá proteger a área de obra do ginásio, conforme projeto específico, com 
altura de 2,10m. 

 Deverão ser adotadas todas as medidas de segurança da obra segundo as "Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho" pertinentes, segundo o Ministério do 
Trabalho e Emprego. Todos os equipamentos de proteção individual serão de uso obrigatório para 
todos os funcionários. 

2.   PLACA DE OBRA 

2.0.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

 Deverá ser afixada placa de obra em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor visualização. A placa de obra deverá 
seguir todos os padrões e especificações definidos no “Manual Visual de Placas de Obras” do 
Governo Federal e da CAIXA. 

 A dimensão mínima para a placa será de 2,40m (largura) x 1,20 (altura). 

 Durante todo o período de obra, as placas deverão ser mantidas em bom estado de 
conservação. 

3.   LOCAÇÃO DE OBRA 

3.0.1. SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

 Após a limpeza do terreno, a CONSTRUTORA/CONTRATADA deverá proceder a locação 
planialtimétrica das áreas trabalhadas, dos eixos das edificações e de todos os elementos de obra. 

 As marcações devem ser feitas por meio de gabaritos de madeira com a utilização de 
materiais adequados para tal, como pontaletes, sarrafos, entre outros, que deverão ser aprovadas 
pela FISCALIZAÇÃO. 

 A CONSTRUTORA/CONTRATADA deverá providenciar DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE 
OCORRÊNCIAS (livro de capa resistente) com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) 
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destacáveis, e rubricadas pela FISCALIZAÇÃO, onde serão anotadas todas as ocorrências, 
conclusão dos eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a 
critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido 
Diário será de propriedade da Administração do CONTRATANTE. 

 A CONSTRUTORA/CONTRATADA se obriga a manter na obra, além do Diário de Obra, um 
conjunto de todas as plantas e especificações independentes das necessárias a execução, 
referentes a última revisão a fim de permitir uma perfeita FISCALIZAÇÃO. 

4.   FUNDAÇÕES 

 A edificação será erguida em estrutura de concreto usinado armado, com fundação do tipo 
estacas escavadas. 

 O Construtor deverá respeitar integralmente o projeto fornecido pelo CONTRATANTE e 
também às normas da ABNT pertinentes ao assunto, especialmente a NBR - 6122/80 "Projeto e 
execução de Fundações”, (NB-51/78). 

 Qualquer impedimento porventura encontrado quando da execução das fundações deverá 
ser imediatamente comunicado à FISCALIZAÇÃO, para as devidas providências. Na confecção do 
concreto armado, deverão ser observados cuidados especiais quanto ao tipo de madeira a ser 
utilizado, sendo rejeitadas peças que apresentem elevado número de nós. Também o aço será 
verificado antes de seu emprego, na intenção de se garantir a sua qualidade. O concreto, caso seja 
virado na obra, só será admitido se confeccionado em betoneira própria, e com seus componentes 
verificados antes da dosagem. 

 A execução das fundações implica em total responsabilidade do Construtor sobre sua 
resistência e estabilidade. Na ocorrência de qualquer diferença entre os níveis apontados nos 
relatórios de sondagem e no local, o CONTRATADO deve comunicar imediatamente o 
CONTRATANTE para que este tome as devidas providências. 

 O concreto a ser empregado será o especificado em projeto. As formas serão em tábuas de 
pinho ou madeira similar, com 1"de espessura. O aço utilizado será dos tipos CA50 e CA 60 
conforme projeto estrutural. 

4.1.   ESTACAS E BLOCOS 

 Após a locação com a marcação dos pontos, proceder a perfuração das estacas com 
diâmetros e profundidades apresentadas em projeto específico. 

 Antes da colocação das gaiolas de armação e lançamento do concreto, as estacas deverão 
receber golpes de soquete de 40 kg, para apiloamento do fundo das estacas.  

 As armaduras das estacas deverão ter os respectivos arranques dentro dos blocos e vigas. 

 As estacas deverão receber gaiola de armação com pastilhas plásticas para garantir o 
recobrimento das mesmas, e posterior concretagem. 

 As formas dos blocos deverão ser de madeira serrada de espessura 25 mm e ter as 
amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações 
quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma, reproduza a 
estrutura determinada em Projeto. Na execução de elementos de concreto armado, a ligação 
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entre as formas externas e internas será efetuada por meio de elementos rígidos. Os pontaletes 
serão de pinho, eucalipto ou madeira equivalente com secção de dimensões mínimas de 75 x 75 
mm ou com secção equivalente, devendo ser devidamente contraventados. 

 Poderão, também, serem usados tábuas e sarrafos de pinho de terceira e espessura 
mínima 25 mm serão brutas ou aparelhadas e sem nós frouxos. As formas somente poderão ser 
retiradas, observando-se os prazos mínimos. 

 A fiscalização poderá autorizar a desforma antes dos prazos previstos, quando permitido o 
uso de aceleradores de pega no concreto. Na retirada das formas deve-se evitar choques 
mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, 
esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na 
superfície pronta do concreto. A superfície da forma em contato com o concreto deverá estar 
limpa e preparada com substância que impera a aderência; as formas deverão apresentar perfeito 
ajustamento, evitando saliências, rebarbas e reentrâncias e reproduzindo superfície de concreto 
com textura e aparência correspondente a madeira de primeiro uso. 

 A retirada das formas será efetuada de modo a não danificar as superfícies do concreto, 
valendo os prazos mínimos já estabelecidos para concreto armado comum. 

 No momento da execução dos blocos, não efetuar nenhuma ligação entre as peças novas e 
as eventualmente existentes. 

 No caso dos blocos ficarem encostados, colocar placa de isopor de 20mm entre as peças. 

 A armação a ser utilizada será de ferro CA - 50 A. As barras de aço antes de serem 
montadas, deverão ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substância prejudicial a 
aderência com o concreto. 

 Devem-se remover também as escamas de ferrugem. Posicionar as ferragens dos 
arranques de pilares nos blocos. Antes de o concreto ser lançado a contratada deverá solicitar a 
presença da fiscalização para fazer a verificação da armadura quanto as bitolas, quantidades e 
posição das barras, se as distâncias entre as barras são regulares e se os recobrimentos estão de 
acordo com o  projeto. Somente após a verificação da fiscalização a estrutura estará liberada para 
receber o concreto. 

 O concreto a ser utilizado será usinado, com resistência característica à compressão aos 28 
dias de 30MPa, com uso de brita 1, traço convencional slump 6+/-1cm. Antes do lançamento do 
concreto, molhar o local das peças. Utilizar vibrador elétrico ou à gasolina para promover o 
adensamento do concreto nas peças. Será permitido o uso de aditivos somente quando 
autorizado pela Fiscalização.  

 Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos 
primeiros 7 (sete) dias.  

4.2.   VIGAS DE BALDRAME 

4.2.1. SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 
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 As formas das vigas deverão ser de madeira serrada de espessura 25 mm e ter as 
amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações 
quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma, reproduza a 
estrutura determinada em Projeto. Na execução de elementos de concreto armado, a ligação 
entre as formas externas e internas será efetuada por meio de elementos rígidos. Os pontaletes 
serão de pinho, eucalipto ou madeira equivalente com secção de dimensões mínimas de 75 x 75 
mm ou com secção equivalente, devendo ser devidamente contraventados. 

 Poderão, também, serem usados tábuas e sarrafos de pinho de terceira e espessura 
mínima 25 mm serão brutas ou aparelhadas e sem nós frouxos. As formas somente poderão ser 
retiradas, observando-se os prazos mínimos. 

 A fiscalização poderá autorizar a desforma antes dos prazos previstos, quando permitido o 
uso de aceleradores de pega no concreto. Na retirada das formas deve-se evitar choques 
mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, 
esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na 
superfície pronta do concreto. A superfície da forma em contato com o concreto deverá estar 
limpa e preparada com substância que impera a aderência; as formas deverão apresentar perfeito 
ajustamento, evitando saliências, rebarbas e reentrâncias e reproduzindo superfície de concreto 
com textura e aparência correspondente a madeira de primeiro uso. 

 A retirada das formas será efetuada de modo a não danificar as superfícies do concreto, 
valendo os prazos mínimos já estabelecidos para concreto armado comum. 

4.2.2. SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 

 A armação a ser utilizada será de ferro CA - 50 A. As barras de aço antes de serem 
montadas, deverão ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substância prejudicial a 
aderência com o concreto. 

 Devem-se remover também as escamas de ferrugem. As emendas de barras por traspasse 
serão feitas rigorosamente de acordo com as indicações no projeto específico de armadura. 
Quando não houver indicação, deverá ser consultado o engenheiro responsável pelo projeto 
estrutural. 

 Posicionar as ferragens dos arranques de pilares nos blocos e vigas baldrame. Antes de o 
concreto ser lançado a contratada deverá solicitar a presença da fiscalização para fazer a 
verificação da armadura quanto as bitolas, quantidades e posição das barras, se as distâncias entre 
as barras são regulares e se os recobrimentos estão de acordo com o projeto. Somente após a 
verificação da fiscalização a estrutura estará liberada para receber o concreto. 

 

4.2.3. SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. 

 A armação a ser utilizada será de ferro CA - 50 A. As barras de aço antes de serem 
montadas, deverão ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substância prejudicial a 
aderência com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem.  
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4.2.4. SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 O concreto a ser utilizado será usinado, com resistência característica à compressão aos 28 
dias de 30MPa, com uso de brita 1, traço convencional slump 6+/-1cm. Antes do lançamento do 
concreto, molhar o local das peças. Utilizar vibrador elétrico ou à gasolina para promover o 
adensamento do concreto nas peças. Será permitido o uso de aditivos somente quando 
autorizado pela Fiscalização.  

 Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos 
primeiros 7 (sete) dias.  

4.2.5. SINAPI 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

 Será feita a impermeabilização das faces superiores e laterais das vigas baldrames com 
duas demãos de tinta asfáltica. 

5.   ESTRUTURAS 

5.1.   PILARES EM CONCRETO ARMADO 

5.1.1. SINAPI 92433 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES  EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

 As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões indicadas em 
projeto, com linearidade e prumada perfeitas, com materiais de boa qualidade e adequados ao 
tipo de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todas as formas 
deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, entendo-se como tal, aqueles 
capazes de enfrentar as intempéries em prazo previsto para seu uso. 

 Tendo em vista que eventuais movimentações das formas, entre o momento do 
lançamento do concreto e o início da pega, podem causar fissuras na estrutura de concreto, as 
formas e o escoramento devem ser rígidos, estáveis e convenientemente contraventados, 
dimensionados e projetados de modo a impedir estas deformações prejudiciais, quer sob a ação 
dos fatores ambientais (sol, chuva), quer sob ação de carregamentos assimétricos, em especial do 
concreto fresco, considerando seu empuxo e o efeito do adensamento. As formas para concreto 
são em madeira compensada plastificada. 

 As formas e escoramentos compõem uma estrutura auxiliar para realizar a estrutura 
permanente e definitiva objeto deste projeto, e é responsabilidade do engenheiro responsável 
pela execução da estrutura definitiva, a quem cabe providenciar sua estabilidade antes, durante e, 
pelo prazo necessário, após as concretagens; sem deformações laterais ou verticais, impedindo, 
assim, a introdução de quaisquer mal formações na estrutura permanente de concreto. Além 
disto, deverão ser capazes de auxiliar a manutenção das armaduras em suas corretas posições, 
sem deslocamentos que alterem seus desempenhos no interior das peças de concreto. 

 Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas e as 
superfícies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de gorduras e impurezas 
prejudiciais à qualidade do acabamento. As formas de madeira deverão ser molhadas até a 
saturação. 
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DESCIMBRAMENTO E DESFORMA 

As formas e o escoramento deverão ser mantidos no local o tempo suficiente para que o concreto 
desenvolva as resistências previstas, para evitar a deformação excessiva do conjunto e 
conseqüente formação de fissuras. 

 Da mesma forma, o carregamento da estrutura poderá se processar somente quando o 
concreto apresentar resistência suficiente. 

 Sabe-se que a relação entre a tensão e a deformação do concreto é função do tempo. Sob 
uma tensão constante (carga), há um aumento progressivo da deformação com o tempo, sendo 
que a deformação final pode ser bem maior que a deformação que ocorre no momento da 
aplicação da carga (deformação elástica instantânea). Este fenômeno é denominado fluência do 
concreto. Dentre os inúmeros fatores que afetam a fluência de uma peça de concreto, pode-se 
destacar como um dos mais importantes à resistência do concreto no momento da aplicação da 
carga. Dentro de amplos limites, a fluência é inversamente proporcional à resistência do concreto 
no momento da aplicação do carregamento. Portanto, todo e qualquer fator que influir no 
desenvolvimento da resistência do concreto, estará, conseqüentemente, afetando o fenômeno da 
fluência. 

 É prudente que a estrutura definitiva de concreto permaneça escorada o maior tempo 
possível (o tempo que o cronograma permitir), afim de diminuir as deformações iniciais das peças. 
No caso de se deixar pontaletes após a retirada da forma, estes não deverão ser colocados em 
posições tais que possam produzir esforços contrários àqueles para os quais a peça foi projetada.  

5.1.2. SINAPI 92779 ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. 

 Todas armaduras serão constituídas em aço CA-50, CA-60 conforme especificações 
constantes no projeto. 

 Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo tempo devido 
às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As barras deverão estar 
perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais graxos e óleos nas superfícies, a fim 
de evitar deficiências de aderência ao concreto. 

 O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar as barras 
afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma camada de brita, a fim de 
evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes biológicos. Além disso, a proteção com 
filme de poliestireno (lona preta) também é recomendada. 

 As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, observando-se 
rigorosamente as características do aço, número de camadas, dobramento de estribos e das 
barras retas ou dobradas. O espaçamento entre camadas deverá ser de 2cm. 

 O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de dobramento de cada 
bitola, preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento e fragilização antes da introdução dos 
carregamentos de serviço. 
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 Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto sem 
deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas funções nas seções 
de concreto. 

 Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento protetor 
especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e extremidade das barras 
retas, afim de garantir vida útil compatível com os níveis de agressão do ambiente em que a peça 
está inserida, e principalmente das faces do concreto estrutural arquitetônico com acabamento “a 
vista”. 

 Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento estrutural na 
definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não deverão distar mais de 1.5m 
entre si. Não deverão ser utilizadas barras de aço, brita ou outros elementos semelhantes como 
espaçadores entre barras ou entre barra e moldes. Também não será permitido elevar a armadura 
após o lançamento do concreto. Jamais fazer “garrafa” nas esperas dos pilares, para evitar 
“engaiolamento” do concreto com a formação de vazios no pé destes elementos. 

 Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de prejudica 
seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

5.1.3. SINAPI 92776 ARMAÇÃO DE PILAR DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. 

 Todas armaduras serão constituídas em aço CA-50, CA-60 conforme especificações 
constantes no projeto. 

 Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo tempo devido 
às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As barras deverão estar 
perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais graxos e óleos nas superfícies, a fim 
de evitar deficiências de aderência ao concreto. 

 O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar as barras 
afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma camada de brita, a fim de 
evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes biológicos. Além disso, a proteção com 
filme de poliestireno (lona preta) também é recomendada. 

 As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, observando-se 
rigorosamente as características do aço, número de camadas, dobramento de estribos e das 
barras retas ou dobradas. O espaçamento entre camadas deverá ser de 2cm. 

 O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de dobramento de cada 
bitola, preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento e fragilização antes da introdução dos 
carregamentos de serviço. 

 Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto sem 
deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas funções nas seções 
de concreto. 

 Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento protetor 
especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e extremidade das barras 
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retas, afim de garantir vida útil compatível com os níveis de agressão do ambiente em que a peça 
está inserida, e principalmente das faces do concreto estrutural arquitetônico com acabamento “a 
vista”. 

 Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento estrutural na 
definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não deverão distar mais de 1.5m 
entre si. Não deverão ser utilizadas barras de aço, brita ou outros elementos semelhantes como 
espaçadores entre barras ou entre barra e moldes. Também não será permitido elevar a armadura 
após o lançamento do concreto. Jamais fazer “garrafa” nas esperas dos pilares, para evitar 
“engaiolamento” do concreto com a formação de vazios no pé destes elementos. 

 Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de prejudica 
seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

5.1.4. SINAPI 92720 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. 

 As concretagens deverão ser precedidas de acurada verificação da rigidez dos moldes, e da 
geometria dos moldes e armaduras, em todos seus aspectos. Previamente deverão ser garantidos 
a suficiência de materiais, pessoal e equipamentos, a fim de evitar descontinuidades imprevistas. 
Os moldes deverão estar isentos de qualquer material estranho. O uso de janelas nos moldes, 
principalmente em elementos verticais, facilitará a limpeza. Caso os moldes sejam absorventes, os 
mesmos deverão ser umedecidos abundantemente para não reterem a água de amassamento do 
concreto. 

 O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível do local de sua aplicação, a fim de 
evitar perda de pasta de cimento em transportes sucessivos e impedir o início de pega por demora 
no lançamento definitivo. A altura de queda livre do concreto no lançamento não deverá exceder 
2,0 m sob o risco de ocorrência de segregação. 

 Deverão ser tomadas precauções para evitar a perda de homogeneidade e de pasta de 
cimento do concreto, fato este que ocorre quando o mesmo é lançado contra as paredes das 
formas e armaduras, resultando em segregação. Utilizar funis, tremonhas ou calhas. 

 O lançamento do concreto deverá ser feito em camadas sucessivas com altura entre 40 e 
50 cm com a utilização de adensamento mecânico (vibradores de imersão). Não será permitido o 
adensamento manual. No caso da utilização de vibradores de fôrma salientamos que os moldes 
devem ser dimensionados para resistir a massa do concreto e as vibrações, sem perder sua rigidez. 

 Quando o lançamento for feito através de bombas ou tremonhas, a extremidade da 
mesma deverá estar muito próxima ou praticamente submersa no concreto, e subir à medida que 
a concretagem tenha andamento. Evitar queda livre do concreto na extremidade do mangote. 

 Quando houver necessidade de interrupção da concretagem, a posição da junta deverá ser 
previamente determinada, em pontos da estrutura onde os esforços atuantes sejam mínimos. 
Neste aspecto, recomenda-se dispor as juntas de concretagem à aproximadamente 1/5 do vão a 
partir dos apoios, tanto em vigas como em lajes. 

 As superfícies de contato entre o concreto “velho” e o concreto “novo” são suscetíveis à 
formação de ninhos de concretagem, caracterizando-se como locais de aderência deficiente, e 
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poderão afetar a estanqueidade, resistência mecânica e a durabilidade da estrutura. 

 Para concretagem em contato direto com o solo, em todas as superfícies de terra contra as 
quais o concreto será lançado deverão ser compactadas e livres de água empoçada, lama ou 
detritos, com paredes preparadas com chapisco de cimento e areia 1 / 3.. Solos menos resistentes 
deverão ser removidos e substituídos por concreto magro ou por solos selecionados e 
compactados até a densidade das áreas vizinhas. A superfície do solo deverá ser 
convenientemente umedecida antes do lançamento. 

 Qualquer imperfeição ou falha de concretagem deverá ser objeto de estudos por 
engenheiro habilitado e experiente nesta área técnica, não se admitindo uso de materiais diversos 
de argamassas minerais especiais para reparos superficiais ou grautes e micro-concretos 
aditivados para reparos profundos. 

 ADENSAMENTO 

 Um mau adensamento resultará não somente na existência de “bicheiras” (ninhos de 
concretagem), bem como em uma redução da resistência mecânica pela presença de ar 
aprisionado no interior da massa. 

 Em certos pontos as operações de adensamento poderão ser dificultadas pela 
concentração de armadura devido à presença de barras de grande diâmetro e/ou em grande 
quantidade (armadura densa). Nestes casos, recomenda-se que seja estudada uma alteração no 
traço do concreto em função do diâmetro máximo do agregado aplicável à estrutura. 

 Não é permitido o adensamento manual, sob qualquer pretexto. 

 Para a utilização do vibrador de imersão (tipo agulha), devem ser tomadas seguintes 
precauções: a) a altura da camada de concreto a ser adensada deve ter de 40 a 50 cm de altura 
(correspondente à cerca de ¾ do comprimento da agulha do vibrador); b) quando a camada 
inferior ainda estiver em estado plástico, a penetração da agulha até a mesma assegurará 
homogeneidade ao concreto das duas camadas, evitando a formação de juntas frias; c) a remoção 
da agulha do vibrador para colocação em outros pontos da massa de concreto deve ser feita de 
forma lenta, a fim de possibilitar ao concreto a ocupação completa do espaço vazio deixado, 
nunca devendo ser retirada a agulha com o equipamento desligado; d) o tempo de adensamento 
em cada ponto, deve situar-se entre 5 e 15 segundos; e) deve-se evitar a vibração das armaduras, 
sob o risco de prejudicar a aderência das mesmas ao concreto, principalmente em concretos de 
baixa trabalhabilidade; f) deve-se manter a agulha do vibrador distante das formas, a fim de evitar 
a formação de bolhas na região ou o acúmulo de nata de cimento. 

 A vibração deve ter duração adequada, uma vibração muito breve pode deixar bicheiras no 
concreto, enquanto que uma vibração muito prolongada pode causar segregação dos 
componentes, afetando a resistência mecânica da estrutura. 

 CURA E PROTEÇÃO DO CONCRETO 

 Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra 
agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva torrencial, 
agentes químicos, bem como contra choques ou vibrações de intensidade tal que possa produzir 
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fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura. 

 A cura terá por objetivo principal manter a água de amassamento no interior da massa de 
concreto durante os primeiros dias, período este que compreende a pega e o início do 
endurecimento, ou até que o desenvolvimento das reações de hidratação tenha alcançado níveis 
satisfatórios; evitando assim, a formação de fissuras. 

 Dependendo das condições locais, dimensões e posição dos elementos, pode-se optar 
entre os seguintes métodos de cura consagrados pela prática: a)lâmina de água; b)camada de 
areia saturada; c) camada de serragem saturada; d) sacos de pano umedecidos; e)umedecimento 
das formas. 

 A pulverização de água sobre o concreto como método de cura somente poderá ser 
empregado quando houver um controle rigoroso de periodicidade da molhagem, sob o risco de 
ocorrência de fissuras no concreto pela alternância de ciclos molhar / secar. 

 No caso de cura úmida, o processo deverá iniciar assim que o concreto atingir um grau de 
endurecimento satisfatório. 

 Os tempos ideais de cura do Cimento Portland comum são: tempo mínimo de cura: 7 dias; 
tempo ideal de cura: 14 dias. 

 CONTROLE TECNOLÓGICO 

 Deverá ser efetuado controle de qualidade do concreto e de seus componentes por 
pessoal qualificado, os quais seguirão as orientações das NBRs, pertinentes, com especial atenção 
a evolução da resistência mecânica e módulo de deformação. 

5.2.   VIGAS DE CONCRETO ARMADO 

5.2.1. SINAPI 92467 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA 

 As formas deverão ser executadas rigorosamente conforme as dimensões indicadas em 
projeto, com linearidade e prumada perfeitas, com materiais de boa qualidade e adequados ao 
tipo de acabamento que se pretende para as superfícies das peças concretadas. Todas as formas 
deverão ser fabricadas com materiais estáveis em presença de água, entendo-se como tal, aqueles 
capazes de enfrentar as intempéries em prazo previsto para seu uso. 

 Tendo em vista que eventuais movimentações das formas, entre o momento do 
lançamento do concreto e o início da pega, podem causar fissuras na estrutura de concreto, as 
formas e o escoramento devem ser rígidos, estáveis e convenientemente contraventados, 
dimensionados e projetados de modo a impedir estas deformações prejudiciais, quer sob a ação 
dos fatores ambientais (sol, chuva), quer sob ação de carregamentos assimétricos, em especial do 
concreto fresco, considerando seu empuxo e o efeito do adensamento. As formas para concreto 
são em madeira compensada plastificada. 

 As formas e escoramentos compõem uma estrutura auxiliar para realizar a estrutura 
permanente e definitiva objeto deste projeto, e é responsabilidade do engenheiro responsável 
pela execução da estrutura definitiva, a quem cabe providenciar sua estabilidade antes, durante e, 
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pelo prazo necessário, após as concretagens; sem deformações laterais ou verticais, impedindo, 
assim, a introdução de quaisquer mal formações na estrutura permanente de concreto. Além 
disto, deverão ser capazes de auxiliar a manutenção das armaduras em suas corretas posições, 
sem deslocamentos que alterem seus desempenhos no interior das peças de concreto. 

 Antes do lançamento do concreto as juntas das formas deverão ser vedadas e as 
superfícies que ficarão em contato com o concreto deverão estar isentas de gorduras e impurezas 
prejudiciais à qualidade do acabamento. As formas de madeira deverão ser molhadas até a 
saturação. 

DESCIMBRAMENTO E DESFORMA 

As formas e o escoramento deverão ser mantidos no local o tempo suficiente para que o concreto 
desenvolva as resistências previstas, para evitar a deformação excessiva do conjunto e 
conseqüente formação de fissuras. 

 Da mesma forma, o carregamento da estrutura poderá se processar somente quando o 
concreto apresentar resistência suficiente. 

 Sabe-se que a relação entre a tensão e a deformação do concreto é função do tempo. Sob 
uma tensão constante (carga), há um aumento progressivo da deformação com o tempo, sendo 
que a deformação final pode ser bem maior que a deformação que ocorre no momento da 
aplicação da carga (deformação elástica instantânea). Este fenômeno é denominado fluência do 
concreto. Dentre os inúmeros fatores que afetam a fluência de uma peça de concreto, pode-se 
destacar como um dos mais importantes à resistência do concreto no momento da aplicação da 
carga. Dentro de amplos limites, a fluência é inversamente proporcional à resistência do concreto 
no momento da aplicação do carregamento. Portanto, todo e qualquer fator que influir no 
desenvolvimento da resistência do concreto, estará, conseqüentemente, afetando o fenômeno da 
fluência. 

 É prudente que a estrutura definitiva de concreto permaneça escorada o maior tempo 
possível (o tempo que o cronograma permitir), afim de diminuir as deformações iniciais das peças. 
No caso de se deixar pontaletes após a retirada da forma, estes não deverão ser colocados em 
posições tais que possam produzir esforços contrários àqueles para os quais a peça foi projetada. 

5.2.2. SINAPI 92779 ARMAÇÃO DE VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. 

 Todas armaduras serão constituídas em aço CA-50, CA-60 conforme especificações 
constantes no projeto. 

 Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo tempo devido 
às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As barras deverão estar 
perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais graxos e óleos nas superfícies, a fim 
de evitar deficiências de aderência ao concreto. 

 O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar as barras 
afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma camada de brita, a fim de 
evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes biológicos. Além disso, a proteção com 
filme de poliestireno (lona preta) também é recomendada. 
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 As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, observando-se 
rigorosamente as características do aço, número de camadas, dobramento de estribos e das 
barras retas ou dobradas. O espaçamento entre camadas deverá ser de 2cm. 

 O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de dobramento de cada 
bitola, preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento e fragilização antes da introdução dos 
carregamentos de serviço. 

 Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto sem 
deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas funções nas seções 
de concreto. 

 Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento protetor 
especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e extremidade das barras 
retas, afim de garantir vida útil compatível com os níveis de agressão do ambiente em que a peça 
está inserida, e principalmente das faces do concreto estrutural arquitetônico com acabamento “a 
vista”. 

 Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento estrutural na 
definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não deverão distar mais de 1.5m 
entre si. Não deverão ser utilizadas barras de aço, brita ou outros elementos semelhantes como 
espaçadores entre barras ou entre barra e moldes. Também não será permitido elevar a armadura 
após o lançamento do concreto. Jamais fazer “garrafa” nas esperas dos pilares, para evitar 
“engaiolamento” do concreto com a formação de vazios no pé destes elementos. 

 Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de prejudica 
seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

5.2.3. SINAPI 92776 ARMAÇÃO VIGA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. 

 Todas armaduras serão constituídas em aço CA-50, CA-60 conforme especificações 
constantes no projeto. 

 Deverão ser evitadas barras de aço estocadas inadequadamente por longo tempo devido 
às alterações de diâmetro induzidas por corrosão e oxidação. As barras deverão estar 
perfeitamente limpas, sem quaisquer resquícios de materiais graxos e óleos nas superfícies, a fim 
de evitar deficiências de aderência ao concreto. 

 O armazenamento das barras de aço far-se-á tomando o cuidado de deixar as barras 
afastadas cerca de 30 cm do solo, que deverá estar coberto por uma camada de brita, a fim de 
evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes biológicos. Além disso, a proteção com 
filme de poliestireno (lona preta) também é recomendada. 

 As armaduras deverão ser executadas de acordo com o projeto, observando-se 
rigorosamente as características do aço, número de camadas, dobramento de estribos e das 
barras retas ou dobradas. O espaçamento entre camadas deverá ser de 2cm. 

 O aparelhamento das barras deverá atentar para os diâmetros de dobramento de cada 
bitola, preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento e fragilização antes da introdução dos 
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carregamentos de serviço. 

 Depois de montadas as armaduras deverão manter suas posições de projeto sem 
deformações até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas funções nas seções 
de concreto. 

 Cuidados especiais deverão ser tomados para providenciar o cobrimento protetor 
especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e extremidade das barras 
retas, afim de garantir vida útil compatível com os níveis de agressão do ambiente em que a peça 
está inserida, e principalmente das faces do concreto estrutural arquitetônico com acabamento “a 
vista”. 

 Deve-se considerar a rigidez da armadura e as características do elemento estrutural na 
definição do espaçamento e distribuição dos espaçadores, que não deverão distar mais de 1.5m 
entre si. Não deverão ser utilizadas barras de aço, brita ou outros elementos semelhantes como 
espaçadores entre barras ou entre barra e moldes. Também não será permitido elevar a armadura 
após o lançamento do concreto. Jamais fazer “garrafa” nas esperas dos pilares, para evitar 
“engaiolamento” do concreto com a formação de vazios no pé destes elementos. 

 Não cometer excessos na aplicação de líquidos desmoldantes, sob pena de prejudica 
seriamente o cobrimento protetor das armaduras. 

5.2.4. SINAPI 92723 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

  As concretagens deverão ser precedidas de acurada verificação da rigidez dos 
moldes, e da geometria dos moldes e armaduras, em todos seus aspectos. Previamente deverão 
ser garantidos a suficiência de materiais, pessoal e equipamentos, a fim de evitar 
descontinuidades imprevistas. Os moldes deverão estar isentos de qualquer material estranho. O 
uso de janelas nos moldes, principalmente em elementos verticais, facilitará a limpeza. Caso os 
moldes sejam absorventes, os mesmos deverão ser umedecidos abundantemente para não 
reterem a água de amassamento do concreto. 

 O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível do local de sua aplicação, a fim de 
evitar perda de pasta de cimento em transportes sucessivos e impedir o início de pega por demora 
no lançamento definitivo. A altura de queda livre do concreto no lançamento não deverá exceder 
2,0 m sob o risco de ocorrência de segregação. 

 Deverão ser tomadas precauções para evitar a perda de homogeneidade e de pasta de 
cimento do concreto, fato este que ocorre quando o mesmo é lançado contra as paredes das 
formas e armaduras, resultando em segregação. Utilizar funis, tremonhas ou calhas. 

 O lançamento do concreto deverá ser feito em camadas sucessivas com altura entre 40 e 
50 cm com a utilização de adensamento mecânico (vibradores de imersão). Não será permitido o 
adensamento manual. No caso da utilização de vibradores de fôrma salientamos que os moldes 
devem ser dimensionados para resistir a massa do concreto e as vibrações, sem perder sua rigidez. 

 Quando o lançamento for feito através de bombas ou tremonhas, a extremidade da 
mesma deverá estar muito próxima ou praticamente submersa no concreto, e subir à medida que 
a concretagem tenha andamento. Evitar queda livre do concreto na extremidade do mangote. 



AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO PINHEIRINHO 

CADERNO TÉCNICO – PROJETO BÁSICO R03 

 

 

26  

 Quando houver necessidade de interrupção da concretagem, a posição da junta deverá ser 
previamente determinada, em pontos da estrutura onde os esforços atuantes sejam mínimos. 
Neste aspecto, recomenda-se dispor as juntas de concretagem à aproximadamente 1/5 do vão a 
partir dos apoios, tanto em vigas como em lajes. 

 As superfícies de contato entre o concreto “velho” e o concreto “novo” são suscetíveis à 
formação de ninhos de concretagem, caracterizando-se como locais de aderência deficiente, e 
poderão afetar a estanqueidade, resistência mecânica e a durabilidade da estrutura. 

 Para concretagem em contato direto com o solo, em todas as superfícies de terra contra as 
quais o concreto será lançado deverão ser compactadas e livres de água empoçada, lama ou 
detritos, com paredes preparadas com chapisco de cimento e areia 1 / 3.. Solos menos resistentes 
deverão ser removidos e substituídos por concreto magro ou por solos selecionados e 
compactados até a densidade das áreas vizinhas. A superfície do solo deverá ser 
convenientemente umedecida antes do lançamento. 

 Qualquer imperfeição ou falha de concretagem deverá ser objeto de estudos por 
engenheiro habilitado e experiente nesta área técnica, não se admitindo uso de materiais diversos 
de argamassas minerais especiais para reparos superficiais ou grautes e micro-concretos 
aditivados para reparos profundos. 

 ADENSAMENTO 

 Um mau adensamento resultará não somente na existência de “bicheiras” (ninhos de 
concretagem), bem como em uma redução da resistência mecânica pela presença de ar 
aprisionado no interior da massa. 

 Em certos pontos as operações de adensamento poderão ser dificultadas pela 
concentração de armadura devido à presença de barras de grande diâmetro e/ou em grande 
quantidade (armadura densa). Nestes casos, recomenda-se que seja estudada uma alteração no 
traço do concreto em função do diâmetro máximo do agregado aplicável à estrutura. 

 Não é permitido o adensamento manual, sob qualquer pretexto. 

 Para a utilização do vibrador de imersão (tipo agulha), devem ser tomadas seguintes 
precauções: a) a altura da camada de concreto a ser adensada deve ter de 40 a 50 cm de altura 
(correspondente à cerca de ¾ do comprimento da agulha do vibrador); b) quando a camada 
inferior ainda estiver em estado plástico, a penetração da agulha até a mesma assegurará 
homogeneidade ao concreto das duas camadas, evitando a formação de juntas frias; c) a remoção 
da agulha do vibrador para colocação em outros pontos da massa de concreto deve ser feita de 
forma lenta, a fim de possibilitar ao concreto a ocupação completa do espaço vazio deixado, 
nunca devendo ser retirada a agulha com o equipamento desligado; d) o tempo de adensamento 
em cada ponto, deve situar-se entre 5 e 15 segundos; e) deve-se evitar a vibração das armaduras, 
sob o risco de prejudicar a aderência das mesmas ao concreto, principalmente em concretos de 
baixa trabalhabilidade; f) deve-se manter a agulha do vibrador distante das formas, a fim de evitar 
a formação de bolhas na região ou o acúmulo de nata de cimento. 

 A vibração deve ter duração adequada, uma vibração muito breve pode deixar bicheiras no 
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concreto, enquanto que uma vibração muito prolongada pode causar segregação dos 
componentes, afetando a resistência mecânica da estrutura. 

 CURA E PROTEÇÃO DO CONCRETO 

 Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra 
agentes prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva torrencial, 
agentes químicos, bem como contra choques ou vibrações de intensidade tal que possa produzir 
fissuração na massa do concreto ou prejudicar a sua aderência à armadura. 

 A cura terá por objetivo principal manter a água de amassamento no interior da massa de 
concreto durante os primeiros dias, período este que compreende a pega e o início do 
endurecimento, ou até que o desenvolvimento das reações de hidratação tenha alcançado níveis 
satisfatórios; evitando assim, a formação de fissuras. 

 Dependendo das condições locais, dimensões e posição dos elementos, pode-se optar 
entre os seguintes métodos de cura consagrados pela prática: a)lâmina de água; b)camada de 
areia saturada; c) camada de serragem saturada; d) sacos de pano umedecidos; e)umedecimento 
das formas. 

 A pulverização de água sobre o concreto como método de cura somente poderá ser 
empregado quando houver um controle rigoroso de periodicidade da molhagem, sob o risco de 
ocorrência de fissuras no concreto pela alternância de ciclos molhar / secar. 

 No caso de cura úmida, o processo deverá iniciar assim que o concreto atingir um grau de 
endurecimento satisfatório. 

 Os tempos ideais de cura do Cimento Portland comum são: tempo mínimo de cura: 7 dias; 
tempo ideal de cura: 14 dias. 

 CONTROLE TECNOLÓGICO 

 Deverá ser efetuado controle de qualidade do concreto e de seus componentes por 
pessoal qualificado, os quais seguirão as orientações das NBRs, pertinentes, com especial atenção 
a evolução da resistência mecânica e módulo de deformação. 

5.3.   ALVENARIA 

5.3.1. SINAPI 87509 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)  E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

 Na execução das alvenarias a CONSTRUTORA/CONTRATADA deverá obedecer as Normas 
Técnicas pertinentes e vigentes. 

 As paredes com espessura de 20 cm indicadas em projeto deverão ser executadas em 
alvenaria de blocos cerâmicos, não estrutural, nas dimensões 14 x 9 x 19 cm, com juntas de 10 mm 
e espessura final da alvenaria bruta igual a 14 cm, para revestimento. 

 Para o assentamento, deverá ser utilizada argamassa mista de cimento portland, cal 
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hidratada e areia. As argamassas de assentamento poderão ser preparadas mecanicamente ou 
manualmente. A dosagem das argamassas deverá ser determinada de acordo com o tipo de 
alvenaria e local de sua aplicação. 

 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a correção dos serviços que não satisfaçam as condições 
estipuladas neste capítulo, bem como, a total demolição e reconstrução das alvenarias, quando 
apresentem defeitos visíveis de execução e a sua reconstrução a qual será efetuada à custa da 
CONSTRUTORA/CONTRATADA. 

 Os materiais a serem utilizados nestes serviços deverão ser submetidos a aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, antes de sua utilização na obra. 

5.3.2. SINAPI 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das 
vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira; 

 Vergalhão de aço CA-50, para armação de contravergas, com diâmetro de 6,3 mm. O 
diâmetro das barras deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro 
característico para fins de orçamento; 

 Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto, fixar a fôrma 
nas laterais da alvenaria já elevada, conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da 
fôrma, posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo, concretar as 
contravergas; 

5.4.   REVESTIMENTOS 

5.4.1. SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 

 Executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3, lançada com 
jatos seguidos e fortes sobre as superfícies a serem revestidas, para a perfeita aderência. 

5.4.2. SINAPI 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 Executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3, lançada com 
jatos seguidos e fortes sobre as superfícies a serem revestidas, para a perfeita aderência. 

5.4.3. SINAPI 84088 PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

 Limpar a área onde será instalado o peitoril com vassoura; Espalhar a argamassa sobre o 
local de assentamento; Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a 
ligeiramente para garantir a fixação. 

5.4.4. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 

 Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; Espalhar a argamassa colante 
com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; Com o lado liso da 
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desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito; Assentar a 
peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação. 

6.   COBERTURA 

6.0.1. COMP. 01 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSO FIXAÇÕES E CHUMBADORES, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL 

 Os serviços e fornecimento que atendem o Projeto Unifilar, deverão obedecer as normas 
NBR 8800/2008, AISC, AISI, NBR 14762/01 bem como os documentos que prescrevem as 
Especificações de Serviço. 

Para melhor interpretação do desenho e boa execução da obra, compõe-se dos seguintes itens: 

• Tratamento da Superfície 

• Detalhamento para Fabricação e Montagem 

• Garantia 

• Conexões 

• Solda 

• Mão de Obra 

• Fabricação 

• Inspeção 

• Montagem 

a. Tratamento de Superfície 

 Todas as superfícies metálicas a serem pintadas deverão ser limpas, isentas de sujeiras, 
graxas, etc e receber uma demão de tinta de fundo para atingir uma espessura mínima de 30μ 
(micro) de película seca - Shop Primer – (óxido de ferro) a ser aprovado previamente pela 
FISCALIZAÇÃO/PROJETISTAS. 

 Os parafusos serão galvanizados. 

b. Detalhamento para Fabricação e Montagem 

 Normas para detalhamento: “AISC”. 

 O projeto deve ter como base a NBR 8800/2008, AISC e AISI, NBR 6120, NBR 6123/87 e 
NBR 14762/01. 

 Todos os desenhos de projeto de execução deverão ser apresentados e aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO antes do início da fabricação. 
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 Listas de materiais e parafusos deverão ser executados com as medidas exatas obtidas na 
traçagem. 

 Nota: no caso de inexistência, no mercado de qualquer perfil indicado no projeto, o mesmo 
só poderá ser substituído por outro equivalente ou maior, mediante autorização da FISCALIZAÇÃO. 

c. Garantia  

 O fabricante terá plena responsabilidade pelas medidas e detalhes indicados nos desenhos, 
que devem ser rigorosamente checadas na traçagem. 

 Todas as estruturas, materiais fornecidos e serviços executados, deverão estar de acordo 
com estas especificações, salvo aqueles itens com modificações aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO/PROJETISTAS. 

 Todo e qualquer material, mesmo que recebido, aceito e pago, que apresentar deficiência 
durante 05 (cinco) anos, deverá ser imediatamente substituído, sem qualquer ônus. 

d. Conexões 

 De modo a se obter elementos estruturais (compostas de diversas barras) em uma única 
peça as conexões serão soldadas na oficina e parafusadas na obra. 

e. Solda 

 Toda solda onde indicada deverá ser continua. 

 O fabricante deverá submeter certificados de qualificação dos soldadores. 

f. Mão de Obra 

 A mão de obra deverá ser em todas as fases, especializadas, da melhor qualidade e 
empregada com o maior cuidado e precisão. 

 Todas as peças deverão ser executadas conforme desenhos. 

 Os cortes e furações deverão ser executados com precisão, sendo que não serão tolerados 
rebarbas, trincas e outros defeitos. 

g. Fabricação 

 Os serviços deverão ser executados e acabados de modo a conhecer um produto de 
primeira qualidade, devendo seguir a melhor e a mais moderna e adequada técnica de fabricação. 

 As peças deverão ter um aspecto estético agradável sem apresentar mordeduras de 
maçarico, rebarbas nos furos, etc... 

 As peças cortadas com maçarico só poderão ser aceitas se perfeitamente limpas, livres de 
rebarbas, saliências e reentrâncias. 
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 Não deverão existir nas peças respingos de solda. 

 Serão aceitas variações máximas nas distâncias entre os furos de 1/16”, correspondente à 
folga dos parafusos. 

h. Inspeção 

 A mão de obra e os materiais a serem utilizados, estarão sujeitas á inspeção. O inspetor 
terá livre acesso a qualquer hora do expediente, a todos os locais da oficina onde os materiais 
estão sendo fabricados. 

 O fabricante deve proporcionar toda a facilidade ao desempenho das funções do inspetor. 

i. Montagem 

 A descarga dos materiais na obra é por conta e risco único do fabricante e este deverão 
providenciar pessoal e equipamentos de descarga. 

 Só será permitida a montagem de peças limpas. 

 O fabricante através de seu engenheiro de montagem deverá se identificar das condições 
da obra e possíveis lugares de descarga evitando que atrapalhe os serviços de outros empreiteiros. 

 Materiais em desacordo com esta especificação e as normas de projeto, serão rejeitados e 
deverão ter respostas imediatamente, sem ônus e sem dilatação dos prazos contratuais. 

 O fabricante deverá providenciar todos os equipamentos individuais de segurança 
necessárias ao seu pessoal na obra. Não será permitido que os montadores trabalhem sem 
equipamentos de segurança. 

 Todos os conjuntos montados deverão estar estáveis e seguros durante todo o processo 

6.0.2. SINAPI 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

 Os serviços e fornecimento que atendem o Projeto Unifilar, deverão obedecer as normas 
NBR 8800/2008, AISC, AISI, NBR 14762/01 bem como os documentos que prescrevem as 
Especificações de Serviço. 

 Para melhor interpretação do desenho e boa execução da obra, compõe-se dos seguintes 
itens: 

• Tratamento da Superfície 

• Detalhamento para Fabricação e Montagem 

• Garantia 

• Conexões 

• Solda 
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• Mão de Obra 

• Fabricação 

• Inspeção 

• Montagem 

j. Tratamento de Superfície 

 Todas as superfícies metálicas a serem pintadas deverão ser limpas, isentas de sujeiras, 
graxas, etc e receber uma demão de tinta de fundo para atingir uma espessura mínima de 30μ 
(micro) de película seca - Shop Primer – (óxido de ferro) a ser aprovado previamente pela 
FISCALIZAÇÃO/PROJETISTAS. 

 Os parafusos serão galvanizados. 

k. Detalhamento para Fabricação e Montagem 

 Normas para detalhamento: “AISC”. 

 O projeto deve ter como base a NBR 8800/2008, AISC e AISI, NBR 6120, NBR 6123/87 e 
NBR 14762/01. 

 Todos os desenhos de projeto de execução deverão ser apresentados e aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO antes do início da fabricação. 

 Listas de materiais e parafusos deverão ser executados com as medidas exatas obtidas na 
traçagem. 

 Nota: no caso de inexistência, no mercado de qualquer perfil indicado no projeto, o mesmo 
só poderá ser substituído por outro equivalente ou maior, mediante autorização da FISCALIZAÇÃO. 

l. Garantia  

 O fabricante terá plena responsabilidade pelas medidas e detalhes indicados nos desenhos, 
que devem ser rigorosamente checadas na traçagem. 

 Todas as estruturas, materiais fornecidos e serviços executados, deverão estar de acordo 
com estas especificações, salvo aqueles itens com modificações aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO/PROJETISTAS. 

 Todo e qualquer material, mesmo que recebido, aceito e pago, que apresentar deficiência 
durante 05 (cinco) anos, deverá ser imediatamente substituído, sem qualquer ônus. 

m. Conexões 

 De modo a se obter elementos estruturais (compostas de diversas barras) em uma única 
peça as conexões serão soldadas na oficina e parafusadas na obra. 
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n. Solda 

 Toda solda onde indicada deverá ser continua. 

 O fabricante deverá submeter certificados de qualificação dos soldadores. 

o. Mão de Obra 

 A mão de obra deverá ser em todas as fases, especializadas, da melhor qualidade e 
empregada com o maior cuidado e precisão. 

 Todas as peças deverão ser executadas conforme desenhos. 

 Os cortes e furações deverão ser executados com precisão, sendo que não serão tolerados 
rebarbas, trincas e outros defeitos. 

p. Fabricação 

 Os serviços deverão ser executados e acabados de modo a conhecer um produto de 
primeira qualidade, devendo seguir a melhor e a mais moderna e adequada técnica de fabricação. 

 As peças deverão ter um aspecto estético agradável sem apresentar mordeduras de 
maçarico, rebarbas nos furos, etc... 

 As peças cortadas com maçarico só poderão ser aceitas se perfeitamente limpas, livres de 
rebarbas, saliências e reentrâncias. 

 Não deverão existir nas peças respingos de solda. 

 Serão aceitas variações máximas nas distâncias entre os furos de 1/16”, correspondente à 
folga dos parafusos. 

q. Inspeção 

 A mão de obra e os materiais a serem utilizados, estarão sujeitas á inspeção. O inspetor 
terá livre acesso a qualquer hora do expediente, a todos os locais da oficina onde os materiais 
estão sendo fabricados. 

 O fabricante deve proporcionar toda a facilidade ao desempenho das funções do inspetor. 

r. Montagem 

 A descarga dos materiais na obra é por conta e risco único do fabricante e este deverão 
providenciar pessoal e equipamentos de descarga. 

 Só será permitida a montagem de peças limpas. 

 O fabricante através de seu engenheiro de montagem deverá se identificar das condições 
da obra e possíveis lugares de descarga evitando que atrapalhe os serviços de outros empreiteiros. 
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 Materiais em desacordo com esta especificação e as normas de projeto, serão rejeitados e 
deverão ter respostas imediatamente, sem ônus e sem dilatação dos prazos contratuais. 

 O fabricante deverá providenciar todos os equipamentos individuais de segurança 
necessárias ao seu pessoal na obra. Não será permitido que os montadores trabalhem sem 
equipamentos de segurança. 

 Todos os conjuntos montados deverão estar estáveis e seguros durante todo o processo 

6.0.3. SINAPI 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

 Os telhados serão executados em telhas metálicas seguindo o padrão existente. As duas 
faces do telhado, deverão receber pintura eletrostática na cor branca.  

 A instalação será de acordo com as normas do fabricante aprovada pela FISCALIZAÇÃO.  

6.0.4. SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

 As calhas, rufos e contra-rufos serão executadas em chapas galvanizadas conforme 
detalhes do projeto executivo e deverão receber pintura com galvite ou equivalente e esmalte 
sintético na cor branco. 

6.0.5. SINAPI 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 Todo o sistema de captação da rede pluvial a executar será lançado na rede pública, 
através de ramais, sub-coletores, coletores, caixas de inspeção, poços de visita e sistemas de 
ventilação, conforme orientações topográficas do terreno, as cotas de nível dos prédios, no local, 
e conforme indicado em projeto. 

6.0.6. SINAPI 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 Todo o sistema de captação da rede pluvial a executar será lançado na rede pública, 
através de ramais, sub-coletores, coletores, caixas de inspeção, poços de visita e sistemas de 
ventilação, conforme orientações topográficas do terreno, as cotas de nível dos prédios, no local, 
e conforme indicado em projeto. 

7.   PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS DE PISOS 

7.1.   PISO EM CONCRETO 

7.1.1. COMPOSIÇÃO 02 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO - CONCRETO USINADO 
BOMBEADO 

 Lastro de concreto de 10cm. Sob o lastro de concreto, deve ser disposta lona plástica de 
polietileno, com transpasse de 10 cm nas emendas.  

7.1.2. COMPOSIÇÃO 03 PISO EM CONCRETO 20MPA CONCRETO USINADO BOMBEADO, 
ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA - INCLUSO BOMBEAMENTO 

 Base em piso em concreto fck 20MPa, espessura 7 cm, armado com tela eletrossoldada Q-
196, sobre lastro de concreto de 10cm. Sob o lastro de concreto, deve ser disposta lona plástica de 
polietileno, com transpasse de 10 cm nas emendas. Para a manutenção da posição das telas 
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devem ser utilizadas treliças metálicas, de forma que a tela fique a 1/3 da superfície do piso. 
Utilizar barras de transmissão horizontais diâmetro de 20 mm, comprimento de 50 cm, dispostas a 
cada 20 cm a meia espessura do piso. Cada ponta de uma mesma barra deve ser apoiada sobre 
treliça ou cavalete, para manutenção de sua altura de projeto nível e alinhamento. Uma das 
extremidades deve ser engraxada ou coberta com mangueira de polietileno para permitir a 
movimentação da junta do piso. Utilizar EPS de 10 mm nas interfaces com infra-estruturas da 
obra. O lançamento deverá ser bombeado, evitando-se o tráfego de carrinhos de mão sobre as 
armaduras e o adensamento com o uso de régua vibratória. Cura úmida, por, no mínimo, sete dias 
e acabamento via úmida, com máquinas politrizes. Os trabalhos de concretagem só serão 
permitidos após a verificação do nivelamento das formas pela FISCALIZAÇÃO. 

7.1.3. SINAPI 95276 POLIMENTO COM POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, 
DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 

 Acabamento via úmida, com máquinas politrizes. 

7.2.   PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA 

7.2.1. SINAPI 79500/2 PINTURA ACRILICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, TRES DEMAOS 

 A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para pisos do 
tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes conforme 
planta de marcação. 

 A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento 
de poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas. 

7.2.2. SINAPI 41595 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 

 A pintura e demarcação da quadra de esportes se farão com tinta específica para pisos do 
tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas para os respectivos esportes conforme 
planta de marcação. 

 A pintura do piso deverá ser realizada quando o mesmo estiver totalmente seco e isento 
de poeira, com espaçamento entre as aplicações das demãos de no mínimo 24 horas. 

8.   ELEMENTOS DIVERSOS 

8.0.1. SINAPI 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 
1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 

 O projeto prevê a instalação de sistema de canalização de água destinado a prevenção de 
incêndio contendo 2 hidrantes de parede, de forma que qualquer ponto da área a ser protegida 
possa ser alcançado, atendendo às exigências da com relação à localização, pressão mínima, 
diâmetro do esguicho e requinte, diâmetro e comprimento da canalização e acondicionamento. 

 As caixas de incêndio terão dimensões de 90cm de altura, 50cm de largura e 25cm de 
profundidade, com porta frontal munidas de trinco, veneziana e vidro de 3mm com a inscrição 
“INCÊNDIO” em letras vermelhas e deverão conter os seguintes componentes: 
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• Abrigo para Hidrante em chapa de aço carbono para acomodar 1 lance de 

• mangueira de 30 metros (90 x 60 x 17 cm); 

• 1 mangueira de 30 m com bitola de 1.1/2"; 

• Esguicho de engate rápido de 16mm com entrada de 1.1/2"; 

• Registro de globo angular 45° de 2.1/2"; 

• Redução giratório tipo Storz 2.1/2" x 1.1/2"; 

• Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido Dupla de 1.1/2"x 2.1/2"; 

• Adaptador storz rosca interna 2.1/2"; 

• Tampão cego com corrente tipo storz de 1.1/2”; 

• Niple Paralelo de 2.1/2”. 

Os hidrantes de parede serão de acordo com o posicionamento previsto no projeto. 

8.0.2. SINAPI 73836/1 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV 

 Será instalada uma bomba elétrica com potência de 10 HP para suprir deficiência de 
pressão nos hidrantes mais desfavoráveis. Esta bomba será acionada manualmente através de 
botoeiras “Liga / Desliga” localizadas ao lado dos hidrantes e da Chave de partida direta junto da 
bomba destinado a realização de teste da bomba. 

 Na casa de Bomba do reservatório será instalado antes do registro geral uma derivação 
para realização do teste da bomba. Para isso será instalado uma conexão tipo T de 2.1/2”, um 
registro de 2.1/2” e uma tubulação galvanizada de 2.1/1”. 

 A bomba de incêndio será ligada à energia da concessionária antes da chave geral do 
prédio por meio de um disjuntor trifásico instalado numa caixa tipo antes da alimentação geral da 
edificação. 

 Na casa da bomba deverá ser instalado junto a bomba um Quadro de Comando de 12,5 CV 
destinado ao acionamento e teste da bomba de incêndio da bomba. 

 Antes da Bomba de Incêndio deverá ser instalado uma válvula de retenção de 2.1/2”.  

8.0.3. SINAPI 83644 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP 

 Será instalada uma bomba elétrica com potência de 10 HP para suprir deficiência de 
pressão nos hidrantes mais desfavoráveis. Esta bomba será acionada manualmente através de 
botoeiras “Liga / Desliga” localizadas ao lado dos hidrantes e da Chave de partida direta junto da 
bomba destinado a realização de teste da bomba. 

 Na casa de Bomba do reservatório será instalado antes do registro geral uma derivação 
para realização do teste da bomba. Para isso será instalado uma conexão tipo T de 2.1/2”, um 
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registro de 2.1/2” e uma tubulação galvanizada de 2.1/1”. 

 A bomba de incêndio será ligada à energia da concessionária antes da chave geral do 
prédio por meio de um disjuntor trifásico instalado numa caixa tipo antes da alimentação geral da 
edificação. 

 Na casa da bomba deverá ser instalado junto a bomba um Quadro de Comando de 12,5 CV 
destinado ao acionamento e teste da bomba de incêndio da bomba. 

 Antes da Bomba de Incêndio deverá ser instalado uma válvula de retenção de 2.1/2”.  

8.0.4 SINAPI 72288 CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PARA 
REGISTRO DE PASSEIO 

 Caixa de concreto ou alvenaria de tijolos com fundo de concreto em dreno sobre base de 
brita com h=5cm. 

8.0.5. SINAPI-I 37558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

 A sinalização nas portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima 
das portas, no Máximo a 0,10 m da verga, ou diretamente na folha da porta, a uma altura de 2,20 
m medida do piso acabado à base da sinalização; b) A sinalização de orientação das rotas de saída 
deve ser localizada de modo que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a 
sinalização seja de, no máximo 10 m. 

 A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base seja esteja a 2,20m do piso 
acabado. 

 As sinalizações complementares de indicação continuada das rotas de saída e de indicação 
de obstáculos devem possuir efeito fotoluminescente. 

8.0.6. SINAPI-I 38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE 
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 

 As luminárias serão do tipo bloco autônomo LED, montadas em caixa plástica retangular 
com tampa em acrílico, fundo reflexível com no mínimo 30 Leds. A luminária deverá apresentar no 
mínimo 720 lumens de fluxo luminoso e autonomia mínima de 1 hora. 

Especificações técnicas das luminárias: 

• Led's que indicam todas as funções dos aparelhos; 

• Tensão de entrada 110/220V; 

• Tensão de saída 12 V; 

• 30 LED's de iluminação; 

• Comutação automática e instantânea na falta de energia elétrica; 



AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO PINHEIRINHO 

CADERNO TÉCNICO – PROJETO BÁSICO R03 

 

 

38  

• Sistema de flutuação no carregamento da bateria; 

• Bateria selada isenta de manutenção; 

• Autonomia mínima de bateria: 01 hora. 

 As luminárias de emergência deverão ser instaladas a 2,50 m de altura do piso e nos locais 
indicados no projeto preventivo apresentado sendo alimentadas por uma tomada elétrica 2P+T 
instalado a 2,60 m do piso. 

8.0.7. SINAPI 72553 EXTINTOR DE PQS 2A 20BC 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 Os extintores manuais deverão ser instalados com a parte superior a uma altura máxima 
de 1,50 metros do piso acabado devendo estar devidamente sinalizados por meio de placas e 
pinturas no piso demarcando o local. A placa de indicação dos extintores deve estar fixada a 1,80 
m do piso, tendo como referência a base da placa.  

 Os extintores não devem ficar em contato direto com piso e sua parte inferior deve 
guardar distância de no mínimo 0,10 m do piso acabado. 

 Todos os extintores utilizados serão de metal polido, com a devida marca de conformidade 
expedida pelo órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação. 

8.0.7. SINAPI 94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, 
PADRONIZADA. AF_07/2016 

 As esquadrias deverão ser executadas por empresa qualificada. O fabricante deverá seguir 
o projeto, verificando as condições de execução, apresentando modificações e sugestões que 
julgar relevante, sendo avaliado pela FISCALIZAÇÃO. 

8.0.8. SINAPI 73933/1 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 
GUARNICOES, 220X260 

 As esquadrias deverão ser executadas por empresa qualificada. O fabricante deverá seguir 
o projeto, verificando as condições de execução, apresentando modificações e sugestões que 
julgar relevante, sendo avaliado pela FISCALIZAÇÃO. 

8.0.9. SINAPI 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 As esquadrias deverão ser executadas por empresa qualificada. O fabricante deverá seguir 
o projeto, verificando as condições de execução, apresentando modificações e sugestões que 
julgar relevante, sendo avaliado pela FISCALIZAÇÃO. 

8.0.10. SINAPI 72122 VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM 

 As esquadrias deverão ser executadas por empresa qualificada. O fabricante deverá seguir 
o projeto, verificando as condições de execução, apresentando modificações e sugestões que 
julgar relevante, sendo avaliado pela FISCALIZAÇÃO. 

8.0.11. SINAPI-I 39621 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA 
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8.0.12. SINAPI 99861 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 

 - Conferir medidas na obra; 

 - Marcar os pontos de cortes nos perfis; 

 - Cortar os perfis, conforme projeto; 

 - Lixar as linhas de corte para eliminar rebarbas; 

 - Soldar os encontros dos perfis, conforme projeto; 

 - Lixar as soldas para retirar excessos; 

 - Realizar nichos no contorno do vão onde serão chumbadas as grapas da janela; 

 - Posicionar o gradil no vão e preencher com argamassa bem compactada todos os nichos 
onde se encontram as grapas. 

9.   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

9.1.   INSTALAÇÕES GERAIS 

 As instalações elétricas e SPDA deverão ser executadas conforme orientações do projeto 
correspondente, em caso de modificações, estas deverão ser apresentadas e aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 A proteção geral será através de disjuntor trifásico eletromagnético, UL com capacidade 
para 50A, instalado na entrada de energia. 

9.1.1. SINAPI 74131/4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 Os Quadros de distribuição deverão ter, caixa metálica, em chapa de ferro, com tampa e 
fecho bloqueável, barramentos Bifásicos e barra para neutro e terra independentes, espaço para 
futuras ampliações conforme projeto. Os equipamentos internos deverão atender a IEC/ABNT, tais 
como disjuntores e etc. O condutor neutro será ligado diretamente à barra de neutro, bem como 
o de aterramento à respectiva barra de terra. 

 Na porta dos Quadros deverá haver uma placa de advertência “CUIDADO ELETRICIDADE”, 
fixada por rebite ou simplesmente impressa por tintura.  

 Todos os painéis e quadros devem ser também aterrados convenientemente. Não sendo 
permitidas ligações diretas de condutores aos terminais dos disjuntores, sem o uso de terminais 
apropriados. 

 O quadro de distribuição serão embutidos na parede, a uma altura de 1,5 metro do piso 
acabado. 

9.1.2. SINAPI 91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
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TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 - Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

 - Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

 - Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

 - Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

 - Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

 - Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para 
a fixação auxiliar com arame recozido; 

 - As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

9.1.3. SINAPI 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

- Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto;  

- Rosqueiam-se as peças até o completo encaixe. 

9.1.4. SINAPI 95814 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

- Encaixa-se a o eletroduto ao condulete; 

- Aperta-se o parafuso até a completa união das peças. 

9.1.5. SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem 
dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se 
a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo 
de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos 
pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

9.1.6. SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem 
dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se 
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a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo 
de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos 
pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

9.1.7. SINAPI 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

- Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem 
dos cabos; 

- Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se 
a utilização de fita guia; 

- Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo 
de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; 

- Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos 
pontos elétricos para facilitar a futura ligação. 

9.1.8. SINAPI 97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator; 

Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos 

9.1.9. SINAPI 97600 REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 

Verifica-se o local da instalação; 

Encaixa-se a lâmpada ao refletor; 

Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados ao reator; 

Em seguida, conecta-se o reator ao refletor; 

Parafusa-se o refletor no local definido. 

9.1.10. SINAPI 74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 A proteção contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa tensão será feita através da 
utilização de disjuntores termomagnéticos norma NBR IEC 60947-2 instalados no quadro de 
distribuição. Deverá ser mantida a uniformidade dos disjuntores, todos devem ser do mesmo 
modelo e fabricante. 

9.2.   SPDA 

 Conforme projeto/memorial específico. 
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10.   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

10.1.   INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 

10.1.1. SINAPI 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
AF_12/2014 

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 
d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do 
tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre 
pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço 
ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

10.1.2. COMP. 04 CAIXA D´AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 12000 LITROS, COM TAMPA, 
INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM ACESSÓRIOS 

 O abastecimento da rede preventiva será feito através de reservatório com capacidade de 
12.000 litros conforme indicado no Projeto para reserva técnica de incêndio. 

10.1.3. SINAPI 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 Conforme as quantidades de número de hidrantes na edificação foram projetadas as 
tubulações com diâmetro nominal mínimo interno de 63 mm (2.1/2”) em tubo de aço galvanizado 
e serão instaladas embutidas no piso de acordo com o posicionamento do projeto. 

 Para instalação dos tubos de aço galvanizado será realizado o serviço de escavação do piso 
com a utilização de equipamento apropriado. 

 As tubulações deverão ser pintadas na COR VERMELHA em todo o percurso, com o objetivo 
de identificar a sua utilização (Incêndio) e proteção contra corrosão. 

10.1.4. SINAPI 74169/1 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA 
HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 
PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Instalado na caixa de incêndio no passeio público “Registro de Passeio”. 

10.1.5. SINAPI 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS 
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015 

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 
d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 
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 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do 
tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre 
pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou 
ensaios de estanqueidade e obstrução. 

11.   SANITÁRIOS PCD 

11.0.1. SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 As formas das vigas deverão ser de madeira serrada de espessura 25 mm e ter as 
amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou deformações 
quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma, reproduza a 
estrutura determinada em Projeto. Na execução de elementos de concreto armado, a ligação 
entre as formas externas e internas será efetuada por meio de elementos rígidos. Os pontaletes 
serão de pinho, eucalipto ou madeira equivalente com secção de dimensões mínimas de 75 x 75 
mm ou com secção equivalente, devendo ser devidamente contraventados. 

 Poderão, também, serem usados tábuas e sarrafos de pinho de terceira e espessura 
mínima 25 mm serão brutas ou aparelhadas e sem nós frouxos. As formas somente poderão ser 
retiradas, observando-se os prazos mínimos. 

 A fiscalização poderá autorizar a desforma antes dos prazos previstos, quando permitido o 
uso de aceleradores de pega no concreto. Na retirada das formas deve-se evitar choques 
mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, prumo, 
esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na 
superfície pronta do concreto. A superfície da forma em contato com o concreto deverá estar 
limpa e preparada com substância que impera a aderência; as formas deverão apresentar perfeito 
ajustamento, evitando saliências, rebarbas e reentrâncias e reproduzindo superfície de concreto 
com textura e aparência correspondente a madeira de primeiro uso. 

 A retirada das formas será efetuada de modo a não danificar as superfícies do concreto, 
valendo os prazos mínimos já estabelecidos para concreto armado comum. 

11.0.2. SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 A armação a ser utilizada será de ferro CA - 50 A. As barras de aço antes de serem 
montadas, deverão ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substância prejudicial a 
aderência com o concreto. 

 Devem-se remover também as escamas de ferrugem. As emendas de barras por traspasse 
serão feitas rigorosamente de acordo com as indicações no projeto específico de armadura. 
Quando não houver indicação, deverá ser consultado o engenheiro responsável pelo projeto 
estrutural. 

 Posicionar as ferragens dos arranques de pilares nos blocos e vigas baldrame. Antes de o 
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concreto ser lançado a contratada deverá solicitar a presença da fiscalização para fazer a 
verificação da armadura quanto as bitolas, quantidades e posição das barras, se as distâncias entre 
as barras são regulares e se os recobrimentos estão de acordo com o projeto. Somente após a 
verificação da fiscalização a estrutura estará liberada para receber o concreto. 

11.0.3. SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 A armação a ser utilizada será de ferro CA - 50 A. As barras de aço antes de serem 
montadas, deverão ser convenientemente limpas, removendo-se qualquer substância prejudicial a 
aderência com o concreto. Devem-se remover também as escamas de ferrugem.  

11.0.4. SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 

 O concreto a ser utilizado será usinado, com resistência característica à compressão aos 28 
dias de 30MPa, com uso de brita 1, traço convencional slump 6+/-1cm. Antes do lançamento do 
concreto, molhar o local das peças. Utilizar vibrador elétrico ou à gasolina para promover o 
adensamento do concreto nas peças. Será permitido o uso de aditivos somente quando 
autorizado pela Fiscalização.  

 Cuidados especiais deverão ser tomados durante a cura do concreto, especialmente nos 
primeiros 7 (sete) dias.  

11.0.5. SINAPI 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 
ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

 Será feita a impermeabilização das faces superiores e laterais das vigas baldrames com duas 
demãos de tinta asfáltica. 

11.0.6. SINAPI 87515 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_06/2014 

 Na execução das alvenarias a CONSTRUTORA/CONTRATADA deverá obedecer as Normas 
Técnicas pertinentes e vigentes. 

 As paredes com espessura final de 15 cm indicadas em projeto deverão ser executadas em 
alvenaria de blocos cerâmicos, não estrutural, nas dimensões 9 x 14 x 19 cm, com juntas de 10 mm 
e espessura final da alvenaria bruta igual a 09 cm, para revestimento. 

 Para o assentamento, deverá ser utilizada argamassa mista de cimento portland, cal 
hidratada e areia. As argamassas de assentamento poderão ser preparadas mecanicamente ou 
manualmente. A dosagem das argamassas deverá ser determinada de acordo com o tipo de 
alvenaria e local de sua aplicação. 

 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a correção dos serviços que não satisfaçam as condições 
estipuladas neste capítulo, bem como, a total demolição e reconstrução das alvenarias, quando 
apresentem defeitos visíveis de execução e a sua reconstrução a qual será efetuada à custa da 
CONSTRUTORA/CONTRATADA. 



AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO PINHEIRINHO 

CADERNO TÉCNICO – PROJETO BÁSICO R03 

 

 

45  

 Os materiais a serem utilizados nestes serviços deverão ser submetidos a aprovação da 
FISCALIZAÇÃO, antes de sua utilização na obra. 

11.0.7. SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014 

 Executado com emprego de argamassa de cimento e areia grossa traço 1:3, lançada com jatos 
seguidos e fortes sobre as superfícies a serem revestidas, para a perfeita aderência. 

11.0.8. SINAPI 89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 

 A execução será feita com o emprego de argamassa de cimento, cal hidratada e areia 
média com o traço básico de 1:2:8. Este serviço só deverá ser iniciado após estarem embutidas as 
tubulações. A espessura média do emboço deverá ser de 1,5cm. Os cantos vivos externos serão 
arrematados com cantoneiras de alumínio apropriadas, desde o piso até o teto, colocadas de 
forma a permitir um adequado acabamento de revestimento final. 

11.0.9. SINAPI 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

 Deverá ser executado em todas as paredes internas dos sanitários, inclusive nas paredes 
existentes. 

11.0.10. SINAPI 87250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 
10 M2. AF_06/2014 

 Deverá ser executado no interior dos sanitários. 

11.0.11. SINAPI 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 
d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do 
tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre 
pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço 
ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

11.0.12. SINAPI 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015 
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 Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 
d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

 Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; 

 O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do 
tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre 
pressão manual por aproximadamente 5 minutos; 

 Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou 
ensaios de estanqueidade e obstrução. 

11.0.13. SINAPI 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 Nos banheiros de acesso aos portadores de necessidade especiais será assentado vaso 
sanitário sifonado com caixa acoplada para pcd sem furo frontal com louça branca com assento, 
incluso fornecimento e instalação. Lavatório em louça branca, 29,5x39cm. Torneira cromada de 
mesa, ½” ou ¾” para lavatório, padrão popular. Papeleira e saboneteira em metal cromado, 
inclusive fixação. Será ainda fornecido e instalado ralo sifonado, PVC, DN100x40mm unta soldável. 
Será instalado os ralos de PVC nos locais de chuveiro para captação de agua fria. 

11.0.14. SINAPI 86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 Nos banheiros de acesso aos portadores de necessidade especiais será assentado vaso 
sanitário sifonado com caixa acoplada para pcd sem furo frontal com louça branca com assento, 
incluso fornecimento e instalação. Lavatório em louça branca, 29,5x39cm. Torneira cromada de 
mesa, ½” ou ¾” para lavatório, padrão popular. Papeleira e saboneteira em metal cromado, 
inclusive fixação. Será ainda fornecido e instalado ralo sifonado, PVC, DN100x40mm unta soldável. 
Será instalado os ralos de PVC nos locais de chuveiro para captação de agua fria. 

11.0.15. SINAPI 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 

 

11.0.16. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 

 Nos banheiros de acesso aos portadores de necessidade especiais será assentado vaso 
sanitário sifonado com caixa acoplada para pcd sem furo frontal com louça branca com assento, 
incluso fornecimento e instalação. Lavatório em louça branca, 29,5x39cm. Torneira cromada de 
mesa, ½” ou ¾” para lavatório, padrão popular. Papeleira e saboneteira em metal cromado, 
inclusive fixação. Será ainda fornecido e instalado ralo sifonado, PVC, DN100x40mm unta soldável. 
Será instalado os ralos de PVC nos locais de chuveiro para captação de agua fria. 

11.0.17. SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
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FIXAÇÃO. AF_10/2016 

 Nos banheiros de acesso aos portadores de necessidade especiais será assentado vaso 
sanitário sifonado com caixa acoplada para pcd sem furo frontal com louça branca com assento, 
incluso fornecimento e instalação. Lavatório em louça branca, 29,5x39cm. Torneira cromada de 
mesa, ½” ou ¾” para lavatório, padrão popular. Papeleira e saboneteira em metal cromado, 
inclusive fixação. Será ainda fornecido e instalado ralo sifonado, PVC, DN100x40mm unta soldável. 
Será instalado os ralos de PVC nos locais de chuveiro para captação de agua fria. 

11.0.18. SINAPI-I 36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

 Nos banheiros de Portador de Necessidade Especial – PNE serão fornecidos e assentados 
barra de apoio de ferro galvanizado diâm. 3cm de 80cm para sanitários. Este serviço deverá estar 
atendendo a norma Técnica NBR 9050. 

11.0.19. SINAPI-I 36210 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM 
ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

 Nos banheiros de Portador de Necessidade Especial – PNE serão fornecidos e assentados 
barra de apoio de ferro galvanizado diâm. 3cm de 80cm para sanitários. Este serviço deverá estar 
atendendo a norma Técnica NBR 9050. 

11.0.20. SINAPI-I 36209 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 

 Nos banheiros de Portador de Necessidade Especial – PNE serão fornecidos e assentados 
barra de apoio de ferro galvanizado diâm. 3cm de 80cm para sanitários. Este serviço deverá estar 
atendendo a norma Técnica NBR 9050. 

11.0.21. SINAPI 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

 Para instalação da rede esgoto, será fornecido e instalado tubo de PVC, série normal para 
ramal de descarga e ramal de esgoto sanitário. Nos serviços de instalação de tubos, estão inclusos 
todas as conexões, corte e fixação necessárias para execução do mesmo. Os diâmetros dos tubos 
PVC estão inclusos em projeto hidrossanitário. 

11.0.22. SINAPI 91794 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 
SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 

 Para instalação da rede esgoto, será fornecido e instalado tubo de PVC, série normal para 
ramal de descarga e ramal de esgoto sanitário. Nos serviços de instalação de tubos, estão inclusos 
todas as conexões, corte e fixação necessárias para execução do mesmo. Os diâmetros dos tubos 
PVC estão inclusos em projeto hidrossanitário. 

11.0.23. SINAPI 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 



AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO PINHEIRINHO 

CADERNO TÉCNICO – PROJETO BÁSICO R03 

 

 

48  

 Nos banheiros de acesso aos portadores de necessidade especiais será assentado vaso 
sanitário sifonado com caixa acoplada para pcd sem furo frontal com louça branca com assento, 
incluso fornecimento e instalação. Lavatório em louça branca, 29,5x39cm. Torneira cromada de 
mesa, ½” ou ¾” para lavatório, padrão popular. Papeleira e saboneteira em metal cromado, 
inclusive fixação. Será ainda fornecido e instalado ralo sifonado, PVC, DN100x40mm unta soldável. 
Será instalado os ralos de PVC nos locais de chuveiro para captação de agua fria. 

11.0.24. SINAPI 74166/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 
60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 Para o sistema de rede de esgoto será instalada caixa de inspeção em concreto pré 
moldado, dimensões 60x60cm com altura máxima de 0,6 metros com tampa, inclusive escavação, 
reaterro e enchimento.  

11.0.25. SINAPI 98052 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

 Escavar o local, conforme o projeto, instalar os equipamentos, com o nivelamento da terra 
na base especificado em projeto e pelo fabricante, onde existe um desnível entre cada tanque de 
5,0 cm. (A largura da vala de instalação dos tanques terá dimensão de 30 cm maior em cada lado, 
considerando a base do produto). Compactar bem o solo base dos tanques, deixando os tanques 
bem firmes no solo e sem risco de deslocação, como nosso solo é basáltico argiloso, não há 
necessidade de construção de uma sapata nivelada em concreto armado que servirá como base 
para a fossa/filtro, ficando este quesito a critério do contratante de execução. 

 Realizar as conexões entre os tanques, utilizando anéis de vedação. Encher a fossa e o filtro 
com água; no filtro preencher com elemento filtrante (brita n°. 4, ouchamada pedra rachão) até o 
limite superior de 10 cm abaixo da saída do mesmo, conforme fabricante. 

 Deixar o sistema em repouso por no mínimo 24h para assegurar que a estanqueidade foi 
preservada durante a movimentação, instalação e conexões. 

 Utilizando terra peneirada (livre de pedras ou objetos pontiagudos) ou areia, e efetuar a 
compactação a cada 25 cm. Preservar fácil acesso a tampa de inspeção para manutenção e 
limpeza.  

11.0.26. SINAPI 98088 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 
CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

 - Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 
fundo com lastro de brita; 

 - Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do filtro anaeróbio e suas 
armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem; 

 - Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher 
até a altura da cinta horizontal de apoio da laje do fundo falso; 

 - Executar os reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do filtro anaeróbio, em 
seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e graute; 

 - Revestir o fundo e as paredes internas com chapisco e reboco, posicionar as peças pré-
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moldadas com furos do fundo falso sobre a base de alvenaria com a retroescavadeira e assentá-las 
com argamassa; 

 - Continuar o assentamento dos blocos até a altura da próxima cinta horizontal, atentando-
se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; 

 - Executar segunda etapa dos reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do 
filtro anaeróbio; 

 - Assim como na execução da outra cinta, executá-la com canaletas de concreto, armadura 
e graute; 

 - Concluída a alvenaria, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e 
externamente somente com chapisco; 

 - Após o revestimento, colocar a brita do leito filtrante com a retroescavadeira; 

 - Por fim, colocar as peças pré-moldadas de fechamento sobre o filtro anaeróbio. 

11.0.27. SINAPI 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

 Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível 
laser, o local em que será instalado o forro; 

 Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde 
serão fixadas as guias (perfis de acabamento em “U”); 

 Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”); 

 Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos 
dos perfis F-47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); 

 Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes); 

 Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites; 

 Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes); 

 Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem 
firmes, e ajustar o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto; 

 Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensões do 
ambiente onde serão aplicadas; 

 Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando 
uma folga de 5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido; 

 Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação; 

 No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortar 
utilizando um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 cm a 
menos que o espaço disponível; 

 Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento; 

 Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na 
régua anterior. 

11.0.28. SINAPI 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
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MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 - Utilizar gabarito para portas de 90x210cm devidamente no esquadro; 

 - Pregar a travessa nos dois montantes utilizando os pregos de 18x30; 

 - Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos 
perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, com pregos de 12x12, garantindo 
o esquadro da estrutura; 

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

 - Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-
furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”; utilizar 
pregos galvanizados com cabeça, bitola 19 x 36, cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como 
da base de cada montante; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 A CONSTRUTORA/CONTRATADA deverá procurar manter o canteiro e os locais em obra 
organizados e, na medida do possível, limpos no decorrer da obra. 

 Antes da entrega da obra, deverá ser executada limpeza geral em todos os lugares, 
mantendo o devido cuidado. 

 Todo entulho e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos de obra deverão ser 
totalmente removidos. Os entulhos retirados deverão ser colocados em local apropriado, com 
aprovação da FISCALIZAÇÃO, e leis de postura do Município. 

 Ao final da obra e antes da entrega do serviço deverá ser apresentado projeto de AS- 
BUILT.  

 

 OBS: A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. 

Guaporé, 21 de janeiro de 2020 

 

 


