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1. FINALIDADE 

 
As presentes especificações técnicas visam a estabelecer as condições gerais para a 

obra de Construção de Passarela em Madeira na localidade Vila Joviniano Pantoja, 

no Município de Chaves. 

 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
CONSIDERAÇÕES 

São usadas neste documento as seguintes convenções: 

CONTRATANTE: Autoridade contratante dos serviços, pessoa jurídico de direito público ou 

privado; 

CONTRATADA: Pessoa física ou jurídica CONTRATADA para a execução dos serviços; 

FISCALIZAÇÃO: Indivíduo ou comissão, representante do CONTRATANTE CONTRATADA, 

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

contratuais e das ordens complementares emanadas do CONTRATANTE, em todos os 

seus aspectos. 

É obrigatória a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serão 

realizadas as implantações, antes do início dos serviços. Todas as condições locais 

deverão então ser adequadamente observadas, devendo ser pesquisados todos os 

dados e elementos que possam ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, de 

modo que não serão atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de 

falta de conhecimento das condições de trabalho. 

Caberá ainda à CONTRATADA fazer um levantamento no local, antes do início da 

obra, para melhor avaliar os serviços que serão executados, bem como a quantidade 

dos materiais que deverão ser fornecidos. 

A pessoa física ou jurídica CONTRATADA para a execução de serviços de engenharia 

estará obrigada a: 

 Executar com perfeição e segurança todos os trabalhos descritos, indicados ou 

mencionados nas especificações, projeto e desenhos apresentados,fornecendo 

todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo 

responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples 

defeito de execução, mesmo após o recebimento da obra, obrigando- se a 

repará-lo de imediato; 

 Quando qualquer material não obedecendo às exigências das especificações ou 

projeto ou desenhos, tiver sido entregue no local das obras ou incorporados ao 

serviço, ou quando qualquer serviço for considerado de qualidade inferior, tais 

materiais ou serviços devem ser considerados insatisfatórios, devendo ser 

removidos, refeitos e tornados satisfatórios; 

 Responsabilizar-se pelo fornecimento complementar de serviços e materiais 

indispensáveis ao pleno funcionamento da obra, mesmo que não expressamente 

indicado no projeto e desenhos, até o limite de 0,5% do valor contratual da 

mesma; 

 Comunicar, por  escrito,  ao  CONTRATANTE  quaisquer  erros  ou  incoerências 
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verificadas no projeto e desenhos, não sendo a eventual existência de falhas 

neste, razão para a execução incorreta de serviços de qualquer natureza; 

 Os projetos/ desenhos que serão fornecidos à CONTRATADA serão entregues 

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

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

perfeita execução dos serviços; 

 Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços, 

sendo-lhe vetado sub-empreitar totalmente os serviços, admitindo-se, porém, 

sub-empreitadas relativas a serviços especializada, uma vez comprovada à 

idoneidade técnica do sub-empreiteiro, a critério da FISCALIZAÇÃO; 

 Submeter à aprovação do CONTRATANTE o nome do profissional responsável pela 

execução da obra, que deverá dar  assistência diária  à mesma,combinando um 

horário comum de permanência no canteiro com a 

FISCALIZAÇÃO; 

 Dar livre acesso a FISCALIZAÇÃO a todas as partes do canteiro, sem exceção, 

mantendo em perfeitas condições a critério desta, todos os dispositivos 

necessários à vistoria da obra; 

 Fornecer e manter no canteiro o Diário de Obra, previamente, aprovado, 

tomando conhecimento, através dele, das observações e interpelações da 

FISCALIZAÇÃO e nele registrando, obrigatoriamente, as condições meteorológicas 

prejudiciais ao andamento dos serviços, as falhas nos serviços de terceiros, não 

sujeitos á sua ingerência, as consultas à FISCALIZAÇÃO, as datas de conclusão das 

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

trabalho, as respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO e a eventual escassez de 

material que resulte em dificuldades para execução dos serviços em tempo 

hábil; 

 Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e 

de Seguro de Acidentes do Trabalho; 

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

incidam ou venham incidir sobre a execução dos serviços; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da 

execução da obra; 

 Apresentar com antecedência à FISCALIZAÇÃO, amostras dos materiais a utilizar 

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

para fins de confrontação com partidas de fornecimento; 

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

FISCALIZAÇÃO. O local para um eventual Bota-Fora será indicado pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias à boa 

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

seguros; 

 Encaminhar ao CONTRATANTE cronograma, quadros demonstrativos de produção, 

análise de materiais, corpos de prova e outros elementos informativos relativos 

aos serviços contratados; 

 Fornecer cópia do resultado de ensaios ou testes de materiais ou serviços, a seu 

cargo, à FISCALIZAÇÃO,  sendo que a retirada de amostras e o preparo de 
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corpos de prova serão executados com assistência da FISCALIZAÇÃO, cabendo a 

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

testes; 

 De comum acordo com o CONTRATANTE, planejar, construir e manter em boas 
condições de higiene e segurança, a critério da FISCALIZAÇÃO, as instalações do 
canteiro de obra (escritórios, alojamentos, depósito, refeitório etc.); 

 Sempre que a utilização da obra depender de aprovação de outras entidades 

(concessionárias locais) está aprovação deverá ser obtida em tempo hábil, para 

não atrasar o início da utilização, que coincidirá com a entrega da obra, 

cabendo-lhe ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, 

equipamentos e instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, 

arcando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes; 

 O projeto, desenhos e especificações de serviços integrantes deverão ser 

examinados cuidadosamente pela CONTRATADA, podendo ser esclarecidas as 

eventuais dúvidas junto ao CONTRATANTE até a data prevista para o início dos 

trabalhos; 

 Caso haja divergência entre as especificações, o projeto e desenhos 

apresentados prevalecerão as primeiras, salvo quando houver recomendação 

explícita em contrário, caso haja divergência entre cota e medida em escala 

prevalecera à cota; 

 No caso de dúvidas quanto à interpretação do projeto/ desenhos e demais 

documentos da licitação, deve sempre ser consultada à FISCALIZAÇÃO; 

 Em caso de dúvidas ou omissões nos projetos e desenhos cabe à FISCALIZAÇÃO 

fixar o que julgar mais indicado, comunicando, por escrito, à CONTRATADA, a 

solução adotada; 

 Nos preços unitários finais, deverão estar incluídas todas as despesas diretas e 

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

instalação e manutenção de canteiro, mão-de-obra, encargos sociais, seguros, 

controles tecnológicos e topográficos, construção de caminhos de serviços a 

obra e jazidas, BDI etc. Nesta obra, deverá ser diluído nos custos unitários o 

aluguel de gerador de energia, na inexistência de rede energia elétrica, para 

atender as necessidades da mesma, alojamento e canteiro. 

 
2.1. OBJETO 

 
O objeto destas especificações é a obra de Construção de uma Passarela em Madeira 

com dois metros de largura e oitocentos e sessenta cinco metros de comprimento, na 

Vila Joviniano Pantoja no Município de Chaves. 

 
2.2. DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 

 
A obra consistirá na Construção de Passarela em Madeira, com área total de 1.730,00 

m², com 2,00 metros de largura e 865,00 metros de extensão, com a finalidade de 

permitir o deslocamento dos residentes. 
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Será construída sobre fundações em estacas de madeira 15 x 15 cm, com horizonte 

de cravação de 1,50 m, formando quadros de 1,00 x 2,00 metros, travadas com 

longarinas de bitolas (8 x 16)cm e (6 x 12)cm. 

 
A estrutura do piso será composta de trama de madeira, com duas linhas no sentido 

longitudinal e travessas a cada 100 cm, com dois metros de comprimento, fixadas com 

pregos. 

 
O piso será executado com tabuas de madeira, serrada, fixadas com pregos no sentido 

transversal. 

 
2.3. REGIME DE EXECUÇÃO 

 
Empreitada por preço global. 

 
2.4. PRAZO 

 
O prazo para execução da obra será de trezentos dias corridos, contados a partir dadata 

de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a 

CONTRATADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal a sua proposta de 

cronograma físico-financeiro para a execução da obra. 

 
2.5. ABREVIATURAS 

 
No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras consagradas 

pelo uso, as seguintes abreviaturas: 

 
FISCALIZAÇÃO : Responsável técnico pela fiscalização dos serviços ou 

preposto credenciado pela Prefeitura; 

CONTRATADA : Firma com a qual for contratada a execução das obras; 

ABNT : Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

CREA : Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

 
2.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
Além do que estiver explicitamente indicado nestas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, e nos 

desenhos referentes ao projeto, serão obedecidas, em ordem de prioridade, as 

seguintes Normas: 

 Todas as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). Referentes aos serviços aqui descritos. 

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

quaisquer outras normas ou especificações. 
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2.7. MATERIAIS 

 
A não ser quando especificado em contrário, todo o material a ser empregado na obra, 

está sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado pela CONTRATANTE ou seus 

prepostos, nas dependências de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores, 

devendo estar de acordo com as exigências das Normas, sendo expressamente vetado 

o uso de material improvisado em substituição ao especificado, assim como não se 

admite adaptar peças, seja por corte ou por outro processo, a fim de usá-las em 

substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

 
A FISCALIZAÇÃO examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de 

sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados 

inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução daobra, serão 

retiradas as amostras para a realização de ensaios de caracterização das qualidades dos 

materiais. 

 
2.7.1. Condições de similaridade 

 
Quando houver motivos para a substituição de um material especificado por outro, a 

CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, se aprovar, a 

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

orçamento comparativo, sendo que sua aprovação só poderá se efetivar quando a 

CONTRATADA firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o 

CONTRATANTE. 

 
Além disso, a CONTRATADA deverá apresentar provas de equivalência técnica do 

produto proposto em substituição ao especificado, compreendendo, como peça 

fundamental o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório 

idôneo, a critério do CONTRATANTE. 

 
Quando no projeto constar a marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas 

indicações destinam-se a definir o tipo e o padrão de qualidade requerida, podendo ser 

aceitos produtos equivalentes, devendo o pedido de substituição obedecer ao disposto 

no parágrafo anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no âmbitoestético 

da obra os materiais proposto em substituição deverão harmonizar-se com os demais, a 

critério da FISCALIZAÇÃO. 

 
 

2.8. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 
A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos 

diversos serviços. 

 
Cabem à CONTRATADA as despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, 

transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra. 
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A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de 

recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a 

seguinte documentação relativa à obra: 

 
a) Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

a) Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e 

a) Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato. 

 
2.9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 
A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART/RRT 

referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela 

CONTRATANTE. A guia da ART/RRT deverá ser mantida no local dos serviços. 

 
Com relação ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que o prazo 

de cinco anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. 

 
O prazo prescricional para intentar ação civil é de dez anos, conforme art. 205 do 

Código Civil Brasileiro. 

 
2.10. PROJETOS 

 
O projeto serão fornecidos pela CONTRATANTE. Se algum aspecto destas 

especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, CREA e Governo 

do Estado prevalecerão a prescrição contida nas normas desses órgãos. 

 
2.11. DIVERGÊNCIAS 

 
Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será adotada a 

seguinte prevalência: 

 
a) as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre 

os projetos e caderno de encargos; 

 
b) as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala; 

 
c) os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e 

 
d) os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos. 
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2.12.1. Placa da obra 

 
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão do Programa Calha Norte, 

cujo padrão será fornecido pela CONTRATANTE. A placa deverá ser instalada em 

posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser, previamente, 

aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 

 
 

 

 
 

 
3. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 
Todos os serviços necessários para a execução da obra descrita nos itens 2.1. e 2.2 

deverão ser executados conforme o prescrito no Caderno de Encargos da 

Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (SUCAB), nos projetos 

fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes 

dos materiais. 

 
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 Placa de Obras em Chapa galvanizada 
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Será locada placa de obra conforme modelo fornecido pela contratante em dimensões 

prevista na planilha de serviços, em chapa de aço galvanizado, estruturada com peçasde 

madeira. 

 

 
 Locação 

 
As locações deverão ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o 

perímetro da edificação, devendo ser utilizado qualquer método previstos nas normas 

de execução, obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de níveis. 

 

 
 Retirada de Piso de Madeira e estrutura 

 
Compreende a remoção de piso e estacas da estrutura existente, reguladas sob o 

aspecto da segurança e medicina do trabalho, NR 18 e pelo aspecto técnico pela 

NB/598/77, como melhor discriminamos. 

 
- Será executada dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de 

forma a se evitarem danos a terceiros; 

 
- A remoção e o transporte de material que não será reaproveitado deverão obedecer 

às exigências da municipalidade local. 

 
3.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
 Administração Local 

 

A Administração Local compreende os custos das parcelas e atividades, dentre outras 

que se mostrarem necessárias para chefia e coordenação da obra, por equipe composta 

de Engenheiro Junior e Encarregado Geral. 

3.3. ESTRUTURA DA PASSARELA 

 
 Pilar em Madeira bitola 15 x 15 cm 

 
Executados manualmente, assentados até a profundidade de 1,50 m de profundidade, 

em cavas previamente feitas de acordo com dimensões e localização indicada em 

projeto, sendo que a madeira a ser utilizada deverá ser de primeira qualidade, isenta de 

carunchos, brocas, nós ou outras imperfeições que comprometam sua resistência e 

durabilidade. As emendas deveram ser executadas com ligamentos em entalhes ou 

sambladuras e aparafusadas. 

 
Tem como objetivo apoiar toda a estrutura, e transferir o carregamento ao solo. 

 
As mesmas serão constituídas de madeira tipo “Angelim” ou equivalente (desde que 

aprovado previamente pela fiscalização), nas dimensões 15 cm x 15 cm. 

 

 
 Travessa em Madeira bitola 8 x 16 cm 

 
Peças apoiadas sobre o estaqueamento, nas dimensões e bitolas indicadas em projeto, 
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sendo que a madeira a ser utilizada deverá ser de primeira qualidade, isenta de 

carunchos, brocas, nós ou outras imperfeições que comprometam sua resistência e 

durabilidade. As emendas sobre os apoios deveram ser executadas com ligamentos em 

entalhes ou sambladuras e aparafusadas. 

Tem como objetivo fazer atracação de estacas paralelas, e darão apoio a fixação das 

longarinas, fixadas aos esteios, c, observado os detalhes de projeto quanto a entalhes 

de encaixe. 

 
As mesmas serão constituídas de madeira tipo “Angelim” ou equivalente (desde que 

aprovado previamente pela fiscalização), nas dimensões.. 

 
 Longarina em Madeira bitola 6 x 12 cm 

 
Peças apoiadas sobre as travessas, nas dimensões e bitolas indicadas em projeto, 

sendo que a madeira a ser utilizada deverá ser de primeira, isenta de carunchos, brocas, 

nós ou outras imperfeições que comprometam sua resistência e durabilidade. As 

emendas sobre os apoios deveram ser executadas com ligamentos em entalhes ou 

sambladuras e aparafusados. 

Tem como objetivo fazer atracação longitudinal dos esteios, que darão apoio a fixação 

das travessas do piso observado os detalhes de projeto quanto a entalhes de encaixe. 

 

As mesmas serão constituídas de madeira tipo “ACAPÚ” ou equivalente (desde que 

aprovado previamente pela fiscalização), nas dimensões 6 cm x 12 cm. 

 
3.4. PISO DA PASSARELA 

 
 Tábua de Pracuúba ou equivalente, sobre Frechal 

 
Executadas de acordo com dimensões e localização indicada em projeto, sendo que a 

madeira a ser utilizada deverá ser de primeira qualidade OU EQUIVALENTE”, isenta de 

carunchos, brocas, nós ou outras imperfeições que comprometam sua resistência e 

durabilidade. As emendas deveram ser executadas com ligamentos em entalhes ou 

sambladuras e aparafusados. 

 
As mesmas serão constituídas de madeira tipo “ACAPÚ” ou equivalente (desde que 

aprovado previamente pela fiscalização), nas dimensões 6 cm x 12 cm, para travessas. 

E tipo “PRACUÚBA” ou equivalente (desde que aprovado previamente pela fiscalização, 

nas dimensões 2,5 x 15 cm, para o piso. 

 

 
4. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL 

 
Os materiais necessários a execução dos serviços deve atender as especificações e 

cadernos de encargos DNIT. 
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4.1. MATERIAIS - OBRAS CIVIS 

 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 
ESTRUTURA DA PASSARELA 

 Esteio em madeira dim. 15x15 cm , tipo Angelim ou equivalente; 

 Travessa em Madeira dim. 8x16 cm, tipo Angelim ou equivalente; 

 Travessa em Madeira dim. 6x12 cm, tipo Angelim ou equivalente; 

 Prego (2 ½ x 12), aço zincado; 

 
PISO DA ASSARELA 

 
 Longarina em madeira dim. 6x12 cm, tipo Massaranduba ou equivalente; 

 Travessa em Madeira dim. 6x12 cm, tipo Massaranduba ou equivalente; 

 Tábua em madeira dim. 2,5x15 cm, tipo Pracuúba ou equivalente; 

 Preço 3/9’, 2 ½ x 12, aço; 

 
5. ENTREGA DA OBRA 

 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as 

instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente 

testados. 

 
Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação 

oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, então, firmado o 

Termo de Entrega Provisória, de acordo com o art. 73, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 (atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994), onde 

deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 

 
6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 
CONTRATADA deverá tomar, de imediato e às suas expensas, todas as providências 

requeridas para os reparos ou correções que se fizerem necessários para que os serviços 

estejam plenamente de acordo com o projeto, especificações e normas técnicas  e 

orientações da CONTRATANTE 

 
 

 
Chaves, 03 de outubro de 2022 

 
 
 
 

FABIANO BRAGA MIRANDA 

Eng. Civil CREA 1517368081 

Responsável técnico pelo Projeto 

 
 
 

 


		2022-10-04T09:09:46-0300
	FABIANO BRAGA MIRANDA:02001744285




