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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO 
Apresentação 

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 

bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 

integralmente o projeto executivo e suas particularidades.  

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos 

constituintes do Projeto Arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e 

especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, 

regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

 

Objeto da Proposta 

Este memorial apresenta o estudo para CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS 

MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE CHAVES, no estado do Pará. Desse modo, visa 

detalhar adequadamente as melhorias a serem realizadas nesse local, cuja execução 

deverá seguir o projeto. O empreendimento contempla a construção de passagens 

molhadas, com comprimento 776m, largura de 1,5m e área de intervenção de 1.164m². 

 

Parâmetros De Implantação  

Para a implantação do projeto no terreno a que se destina, foram considerados 

alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá privilegiar a 

edificação das melhores condições como: 

• Características do terreno: avaliação das dimensões, forma e 

topografia do terreno e etc.;  

• Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: 

adequação térmica, à insolação, permitindo ventilação e iluminação natural;  

• Adequação ao clima regional: considerar as diversas 

características climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das 
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superfícies de água, dos ventos, do sol e de vários outros elementos que 

compõem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas relativa ao conforto 

dos usuários;  

• Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no 

terreno possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir 

segurança e economia na construção do edifício. Para a escolha correta do tipo 

de fundação, é necessário conhecer as características mecânicas e de 

composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e sondagem de solo;  

• Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno 

observando atentamente suas características procurando identificar as prováveis 

influências do relevo sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, 

conforto ambiental, assim como influencia no escoamento das águas superficiais;  

• Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da 

edificação com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia 

elétrica e esgoto;  

 

Localização do Empreendimento 

O projeto de CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO 

DE CHAVES localiza-se na sede do município de Chaves, no estado do Pará. A obra 

será executada a partir da área de embarque e desembarque das balsas no Rio Miri 

seguindo em direção à Praia, a qual não é utilizada por falta de acesso. 

 

Locação/Modelagem/Nivelamento 

Deverá a locação da obra ser feita rigorosamente conforme o projeto, 

utilizando-se, obrigatoriamente, nível de luneta ou teodolito. Todos os níveis deverão ser 

determinados antes que se iniciem os trabalhos e no transcorrer dos mesmos, sempre 

que necessário e/ou solicitado pela fiscalização. 

Na   eventualidade   de   qualquer   divergência   ou   necessidade   de 

adaptação dos níveis da orla aos níveis do entorno, deverão ser consultados a 

fiscalização e o autor do projeto. 
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Somente após a determinação de todos os níveis e conferência da fiscalização, 

deverá ser iniciada a execução. O nivelamento da área será executado por aparelho e de 

maneira a garantir perfeita drenagem das águas das chuvas. 

Durante o desenvolvimento da obra, se julgar necessário, a fiscalização poderá 

solicitar a confirmação dos níveis. 

A modelagem será executada manualmente, logo após a escavação, devendo 

resultar numa perfeita conformação, adequada aos níveis do projeto, possibilitando 

condições favoráveis à execução das pavimentações. 

 

Execução de Almoxarifado 

Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada, com prateleiras, nas dimensões 4x3m, adequado ao porte da obra e em 

local a ser definido conjuntamente com a fiscalização, para depósito de materiais. 

 

Placa de obra 

A placa da obra deverá ser fixada em local visível e mantida até a entrega.  

A placa deverá conter as seguintes informações: Nome do profissional, Título 

profissional, Nº de registro no CREA, Atividade(s) pela(s) qual(is) é responsável 

técnico, Nome da empresa que representa, Número da(s) ART(s) correspondente(s), 

Dados para contato. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GENERALIDADES 

As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as condições 

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

CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE CHAVES, no 

estado do Pará. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 

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

vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projetos em 

anexo. 

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

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

parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

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

sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

 

Obrigações da Contratada 
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• Quanto aos materiais 

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

obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

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

validade vencido; 

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

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

retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

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

serem utilizados na obra. 

 

• Quanto à mão-de-obra 

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

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

assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

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

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 

• Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

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

máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 

• Quanto à administração da obra 

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

mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 
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• Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

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

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

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

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos 

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

obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde 

do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 

• Diário de Obra 

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

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

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

 

• Limpeza da obra  

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

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

 

• Locação de Instalações e Equipamentos 

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

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

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

significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 

comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 

• Especificações de materiais e serviços 

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

rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em função e 

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

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

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que não 

satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

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

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

e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de trabalho, 

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

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que serão 

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

 

• Quanto ao andamento dos trabalhos 

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

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

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

ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

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

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

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

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

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

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

para operários e fiscalização. 

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

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

fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

• Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços em é de 150 (cento e cinquenta) dias 

corridos, a contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 

Considerações Preliminares 

• Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 

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

materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados serão 

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

determinação do Engenheiro Fiscal; 

• As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua 
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fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo com 

o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos serviços 

executados no período em questão para seu respectivo pagamento; 

• O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

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

qualquer modificação. 

 

SERVIÇOS 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES. 

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados diariamente por 

um engenheiro civil. A função deste profissional deverá constar da respectiva A.R.T.  

O critério de medição será por hora contabilizada do engenheiro em obra. É 

exigido 3h diárias durante a execução do projeto. 

 

1.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. 

O executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer no canteiro de obras 6 horas 

por dia, durante o período de execução dos serviços e que deverá estar sempre presente 

para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização.  

O critério de medição será por hora contabilizada do encarregado geral em 

obra. É exigido 8h diárias durante a execução do projeto. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

A placa da obra terá dimensões de 2m x 3m e deverá ser fornecida pela 

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

pela FISCALIZAÇÃO. Será colocada em local indicado pela fiscalização, constituída de 

chapa de aço galvanizado, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo 

e dimensão fornecida pela concedente. 

O critério de medição será por metro quadrado de placa instalada. 
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2.2. EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS 

Deve ser construindo um barracão em chapa de madeira compensada para 

almoxarifado com 3 m de largura e 4 m de comprimento, totalizando 12 m² de área.  

O solo deverá ser nivelado e nele aplicado uma camada 7 cm de argamassa, os 

pontaletes devem ser cravados a cada 1,20m enterrando 60cm no solo, fazer o 

fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes, executar o 

travamento das paredes com tábuas pregadas horizontalmente, fazer a porta e a janela 

do barracão com chapa compensada, executar a estrutura do telhado em madeira com 

beiral 50 cm e instalar as telhas de fibrocimento 4mm.  

Deverão ter ainda instalações sanitárias em louça branca, com rede de água em 

tubulação de PVC; Instalações elétricas em eletrodutos plásticos flexíveis; Instalações 

contra incêndio com distribuição de extintores. 

O critério de medição será por metro quadrado de barracão instalado. 

 

2.3. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE 

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES 

A locação da obra deverá será executada por profissional habilitado que deverá 

implantar marcos (estaca de posição), com cotas de nível perfeitamente definidas para 

demarcação dos eixos.  

A locação deverá ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabarito) 

que envolva o perímetro da obra. As tábuas que compõe esses quadros precisam ser 

niveladas, bem fixas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem 

oscilar nem fugir da posição correta.  

É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das 

fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação 

com propósito de constituir-se hipotenusa de triângulo retângulo, cujos catetos se situam 

nos eixos da locação), estando a precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas 

normas usuais de construção.  

O critério de medição será por metro quadrado de locação realizada. 
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3. MOBILIZAÇÃO 

3.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Devido à necessidade de equipamentos e materiais não disponíveis no 

município para a execução dos serviços, deverá ser executada a mobilização destes 

equipamentos até a área de intervenção. O local mais próximo do canteiro de obras a 

disponibilizar esses equipamentos é o município de Macapá, localizado no Estado do 

Amapá. 

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

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

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

apreciação da FISCALIZAÇÃO. 

Será necessário mobilizar: 

• Bate-estaca por gravidade sobre rolos, para cravação das estacas. Este 

equipamento precisará ser mobilizado até o canteiro de obras através de 

guindauto hidráulico; 

• Caminhão basculante 10m³ para transporte dos materiais até a obra; 

• Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, capacidade de 25 toneladas; 

• Concreto FCK = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1); 

• Concreto FCK = 15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1); 

• Aço para estrutura de concreto armado; 

• Laje pré-moldada beta 16 para 3,5kN/m2 vao 5,2m inclusive vigotas tijolos 

armadura negativa capeamento 3cm concreto 15MPa escoramento. 

 Os equipamentos e materiais deverão estar no local da obra em tempo hábil, de 

forma a possibilitar a execução dos serviços na sua sequência normal. 

A construtora fará o transporte de todo equipamento necessário até o local da 

obra. A CONTRATADA devidamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO tomará todas as 

providências junto aos poderes públicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento 

das instalações.  

 

4. INFRA E SUPERESTRUTURA        
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4.1. ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO   

4.1.1. ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 

CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, 

BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 

EXECUÇÃO: 

• Verificar tipo, dimensão e integridade da estaca; 

• Verificar condição do coxim antes do início da cravação. Se necessária a 

substituição, efetuá-la antes do início da cravação; 

• Verificar o prumo da estaca durante a cravação; 

• Cravar a estaca até se obter a “nega” recomendada pelo projetista de 

fundações, verificando a verticalidade da estaca. Desaprumo máximo: 

1:100; 

• Não permitir paralisação superior a 5 minutos entre cravação e medida da 

nega. 

O critério de medição será por metro de estaca executada. 

 

4.2. CONCRETO 

4.2.1. CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são da 

responsabilidade da contratada, que deve manter laboratório próprio na obra ou utilizar 

serviço de laboratório idôneo. 

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 

condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência de 30 

MPa. 

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve oferecer 

um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do 

concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com 

cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material. 
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A fiscalização pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda inadequado e 

passível de provocar segregação. 

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas de 

concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 

impermeabilidade. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, 

através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados 

especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover 

adensamento antes do lançamento da camada seguinte. 

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 m. No 

caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar 

através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 

operação. 

Cuidados complementares: 

- Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem ser 

recusados; 

- O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação de 

vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

O critério de medição será por metro cúbico de concreto executado. 

 

4.3. AÇO 

4.3.1. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Serão utilizadas peças de aço CA-60 com 5.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e 

dobradas no canteiro, Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e Espaçador de 

plástico industrializado circular para concreto armado. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 
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Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à 

armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 

deslocamento durante a concretagem. 

O critério de medição será por quilograma de aço instalado. 

 

4.3.2. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

Serão utilizadas peças de aço CA-50 com 10.0 mm de diâmetro, previamente cortadas e 

dobradas no canteiro, Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e Espaçador de 

plástico industrializado circular para concreto armado. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 

diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à 

armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 

deslocamento durante a concretagem. 

O critério de medição será por quilograma de aço instalado. 

 

4.4. FÔRMA 

4.4.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto 

permanente não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o 

escoramento ou sua remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões 

indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

As formas devem ter solidez garantida. 
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As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, 

devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de 

maneira a não prejudicar a superfície do concreto. 

A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência 

de ressaltos. 

O critério de medição será por metro quadrado de forma executada. 

 

4.4.2. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_12/2015 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar 

perfeita marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para 

auxílio na montagem das fôrmas. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões 

indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

As formas devem ter solidez garantida. 

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem 

ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira 

a não prejudicar a superfície do concreto. 

A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência de 

ressaltos. 

O critério de medição será por metro quadrado de forma executada. 

4.4.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar 

perfeita marcação das posições dos cortes. Deve-se fazer a marcação das faces para 

auxílio na montagem das fôrmas. 
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As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões 

indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

As formas devem ter solidez garantida. 

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem 

ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira 

a não prejudicar a superfície do concreto. 

A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência de 

ressaltos. 

O critério de medição será por metro quadrado de forma montada. 

 

4.5. LAJE 

4.5.1. LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS 

ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO 

MATERIAL E MAO DE OBRA. 

EXECUÇÃO 

• Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto 

em projeto; nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) 

recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; 

• O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir 

deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local 

dos pontaletes; 

• Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de 

maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, 

obedecendo a cotas estabelecidas; 

• Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, 

observando espaçamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as 

próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; 

• As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme 

determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm; 
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• Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as 

vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a 

concretagem; 

O critério de medição será por metro quadrado de laje executada. 

 

5. GUARDA CORPO 

5.1. PILARETES 

5.1.1. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.  

A partir dos projetos, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 

compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar 

perfeita marcação das posições dos cortes.  

Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar; 

Pregar a chapa compensada na grelha; Executar demais dispositivos de travamento do 

sistema de fôrmas, Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto 

permanente não devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o 

escoramento ou sua remoção. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões 

indicadas, devem estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

As formas devem ter solidez garantida. 

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, 

devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de 

maneira a não prejudicar a superfície do concreto. 

A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência 

de ressaltos. 

O critério de medição será por metro quadrado de forma executada. 

 

5.1.2. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  
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Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são 

da responsabilidade da contratada, que deve manter laboratório próprio na obra ou 

utilizar serviço de laboratório idôneo. 

A dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar 

todos os condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e garantir a resistência 

de 15 MPa. 

O tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve 

oferecer um concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte 

do concreto recém-preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e 

com cuidados dirigidos para evitar segregação ou perda de material. 

A fiscalização pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda 

inadequado e passível de provocar segregação. 

As retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas de 

concretagem tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e 

impermeabilidade. 

O concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição 

final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com 

cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, 

e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte. 

Em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 

m. No caso de peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se 

dar através de janelas laterais em número suficiente que permita o controle visual da 

operação. 

Cuidados complementares: 

- Concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem 

ser recusados; 

- O adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a 

eliminação de vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos. 

O critério de medição será por metro cúbico de concreto executado. 

 

5.1.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6.3 MM 
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Serão utilizadas peças de aço CA-50 com 6.3 mm de diâmetro, previamente 

cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e 

Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e 

amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 

deslocamento durante a concretagem. 

O critério de medição será por quilograma de aço instalado. 

 

5.1.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM 

Serão utilizadas peças de aço CA-60 com 5.0 mm de diâmetro, previamente 

cortadas e dobradas no canteiro, Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm e 

Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. 

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e 

amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. 

Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de 

deslocamento durante a concretagem. 

O critério de medição será por quilograma de aço instalado. 

 

5.2. VEDAÇÃO 

5.2.1. TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), 

E = 3,00 MM, INCL. PINTURA PROTETORA COM ZARCÃO (1 DEMÃO) E ESMALTE 

BRILHANTE (2 DEMÃOS). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Para o fechamento do guarda-corpo, serão executadas duas fiadas de tubo em 

aço galvanizado. Os tubos deverão receber uma demão de pintura protetora (zarcão) e 

duas demãos de pintura esmalte brilhante. 
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Todas as superfícies do aço serão completamente limpas. Após a limpeza será 

aplicada uma demão de tinta à base de cromato de zinco. Após a secagem do zarcão 

será aplicada a tinta, à base de esmalte sintético, acabamento brilhante, nas cores 

definidas pelo projeto, em três demãos. Deverão ser observadas todas as instruções 

para o uso fornecidas pelos fabricantes das tintas especificadas.  

O critério de medição será por metro de tubo instalado. 

 

5.3. REVESTIMENTO 

5.3.1. 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 

Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra, 

misturando-se cimento e areia e traço 1:3, com preparo mecânico. 

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa. Com a argamassa 

preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 

vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

O critério de medição será por metro quadrado de chapisco executado. 

 

5.3.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

Taliscar a base e executar as mestras; Lançar a massa com colher de pedreiro; 

Comprimir a camada com o dorso da colher de pedreiro; Sarrafear a camada com a 

régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso; Acabamento 

superficial: desempenar com desempenadeira de madeira (para as composições de 

emboço); Acabamento superficial: desempenar com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares (para 

as composições de massa única). 

O critério de medição será por metro quadrado de massa única executada. 

 

5.4. PINTURA 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES 

C.N.P.J. Nº 04.888.111/0001-37 
  

  

_________________________________________________________________________ 

PRAÇA DA BANDEIRA S/N. CENTRO.  
CEP 68880-000 

CHAVES-PA 

22 

5.4.1. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

Itens e suas características 

• Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e 

selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

 

Execução 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

O critério de medição será por metro quadrado de fundo selador executado. 

 

5.4.2. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

Itens e suas características  

• Massa corrida PVA para paredes internas – massa niveladora 

monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, em 

conformidade à NBR 15348:2006; 

• Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

Execução 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; e necessário, amolecer o produto 

em água potável, conforme fabricante;  

• Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado; 

• Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

O critério de medição será por metro quadrado de emassamento executado. 
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5.4.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

Itens e suas características  

Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

 

Execução 

• Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

• Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

• Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 

tempo entre as duas aplicações. 

O critério de medição será por metro quadrado de pintura executado. 

 

6. SERVIÇOS FINAIS 

Após conclusão de todos os serviços será feito a limpeza fins entrega da obra, 

onde a construtora e fiscalização, marcarão o dia do recebimento da obra para 

funcionamento ao público. 

 

 

 

________________________________ 
MARUZA BAPTISTA 

RESPONSAVEL TÉCNICO 
CAU 28510-2 D/PA 


