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1. ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 

ESCAVAÇÃO MANUAL 

Trata-se da abertura de valas ou cavas, executada manualmente dentro de áreas urbanas e que, 
por consequência, demanda cuidados especiais. Antes de ser iniciada a escavação, deverá ser 
feita a pesquisa das interferências existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam 
danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona atingida pela 
escavação ou em suas proximidades. 
Consiste em escavação manual de solo, conforme NBR9061 e N-1644. Todo material excedente 
deverá ser retirado do local. 

 

DEMOLIÇÕES 
 

Serão efetuadas com operários devidamente treinados e protegidos com óculos, capacetes, 
botas e demais EPIs necessários para este serviço. 

 

Demolição manual de piso em concreto simples - Consiste na demolição manual de concreto 
simples utilizando marretas, ponteiros, picaretas e ferramentas equivalentes. O material 
resultante da demolição será removido e transportado pela contratada para local indicado pela 
fiscalização. 

 

Remoção de meio-fio - Consiste na remoção de meio-fio, com retirada e transporte do material 
resultante da remoção pela contratada para local indicado pela fiscalização. 

 

ATERRO 
 

Consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando material de empréstimo, 
para elevação de greide. 

 

PISO DE CONCRETO DESEMPOLADO 
 

Quando executado diretamente sobre o terreno, o solo deverá estar devidamente compactado, 
inclusive forrado com lona plástica preta. 

 

Inicialmente, deverão ser colocadas juntas plásticas para piso, em PVC, nas dimensões 3 x 27 
mm, com tamanhos iguais e dimensões em torno de 1,50 x 1,50 m, dispostas de forma 
homogênea. Estas juntas servirão de mestras para o acabamento superficial, devendo, portanto, 
obedecer aos caimentos necessários. 

 

O assentamento das juntas deverá ser feito com argamassa de cimento e areia, na proporção 1:3 
(traço T1) e terá seção triangular, com a dimensão da base no máximo igual a 5 cm. 

 

Vinte e quatro horas após o assentamento das juntas, a superfície no interior dos quadros 
(forração de lona plástica), deverá ser umedecida e imediatamente ser iniciado o espalhamento 
do concreto do piso. A massa deverá ser colocada dentro dos quadros, espalhada e sarrafeada 
com régua de madeira ou alumínio, usando as juntas como guias. O concreto será adensado 
batendo-se energicamente com a desempenadeira por toda a superfície, evitando-se danificar as 
juntas. 
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Os quadros serão, então, numerados em forma sequencial visando-se a concretagem, que 
deverá ser procedida em quadros alternados, concretando-se somente aqueles de números 
ímpares. Após vinte e quatro horas, serão, então, concretados os quadros de números pares. 

 

A superfície será acabada com desempenadeira de madeira. 
 

O concreto será coberto com lona plástica que posteriormente será utilizada para forração de 
outra etapa, para garantir a cura. 

 

CONCRETO SIMPLES fck =15Mpa. 
 

A execução dos concretos deverá obedecer rigorosamente as especificações e as Normas 
Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da contrata a resistência e a 
estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com esse concreto. Consiste no preparo, 
lançamento e adensamento mecânico de concreto simples fck = 15Mpa com traço 1:3:5, 
conforme NBR 12655 e NBR 14931. Preço inclui todos os materiais. 

 

TELA TELCON 
 

Define-se como a execução dos serviços de corte, estiramento e colocação nas formas, a tela 
soldada de CA- 50, posicionada de maneira a absorver os esforços de tração, substituindo as 
armações convencionais em pisos industriais, quadras esportivas e passeios. 

 

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES EM CONCRETO SIMPLES fck = 25Mpa. 
 

Consiste em confeccionar e executar seguindo o item CONCRETO, desempolada, conforme 
norma ABNT 9050/2004. 

 

Pintura indicativa em tinta acrílica para piso - consiste na execução de pintura indicativa em 
pisos diversos com tinta à base de polímero estireno-acrílico de 1ª qualidade, específica para 
pisos, em duas demãos, conforme NBR 13245 e NBR 12311. 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
 

Execução da camada ou colchão de areia – consiste no espalhamento de uma camada de areia 
média ou grossa, sobre base ou sub-base existentes. Suas principais são permitir um adequado 
nivelamento do pavimento que será executado e distribuir uniformemente os esforços 
transmitidos à camada subjacente. 

 

A espessura do colchão variará entre 10 a 13 cm, sendo prevista em projeto conforme as 
características de utilização da via. 

 

Assentamento – os paralelepípedos deverão ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo 
da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada, ou de acordo com o projeto. 

 

O acabamento deverá estar de acordo com as tolerâncias estabelecidas no projeto. 
 

As faces mais uniformes dos paralelepípedos deverão ficar voltadas para cima e as juntas não 
deverão exceder 2,5 cm. 

 

Rejuntamento – consiste em utilizar argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
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PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA COM BLOCOS DE CONCRETO 
 

Consiste em fornecer e assentar bloco de concreto em formato e cores diversas, ou na cor 
natural, para pavimentação Inter travada conforme NBR 9781. O terreno deve está regularizado 
e devidamente compactado. Espalhar uma camada de areia de 6cm em linhas transversais em 
direção ao tráfego. As peças deverão ser assentadas sobre o lastro de areia, encaixando-as 
perfeitamente, formando fiadas e mantendo a homogeneidade das estruturas das juntas que não 
deve exceder a 1cm. Preencher as juntas com areia, saturando completamente os intervalos dos 
blocos, inclusive o processo vibro presado. 

 

PISO TÁCTIL DIRECIONAL 
 

Consiste no fornecimento e assentamento de piso táctil direcional e/ou alerta, de concreto, em 
cores diversas ou na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25,0 cm x 25,0 cm, aplicado 
com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, inclusive forma 

 

ALVENARIA DE BLOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
 

Consiste em levantar paredes com 9 cm de espessura utilizando bloco de argamassa de cimento 
e areia, nas dimensões 9 x19 x39 cm, conforme NBR 15270. Traço do levante t5 - 1:2:8 
(cimento/cal/areia), junta de 2,0cm. 

 

ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 
 

Consiste em levantar paredes com 14 cm de espessura utilizando bloco de argamassa de 
cimento e areia, nas dimensões 14x19x39cm, cheia de concreto da família M15, classe B 
(fbk=4,0MPa), conforme NBR 6136, NBR 8798. 

 

PEDRA PORTUGUÊSA 
 

Os serviços de pavimentação serão iniciados após escavação e regularização manual das áreas 
a serem tratadas, que serão executadas de acordo com os projetos específicos e dentro das 
técnicas usuais. Será executada uma camada de areia de 7 cm de espessura, nivelado 5,0 cm 
abaixo da cota do pavimento acabado, sobre esta camada será executada uma camada 
regularizadora de cimento e areia grossa, traço 1:4, 

 

com 8,0 cm ou seja, excesso de 3,0 cm acima do nível definitivo do piso. Em seguida o 
pavimento será irrigado e energicamente comprimido com soquete de madeira. A socagem das 
pedras ocorrerá sempre após a sua irrigação, para perfeita estabilidade da pavimentação, e 
sendo irrigada durante 7 dias seguidos 

 

MEIO-FIO 
 

Consiste no fornecimento dos materiais necessários e na execução dos serviços de escavação 
manual de vala, regularização, assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto em vias 
urbanas, assentados sobre lastro de concreto 15 Mpa e rejuntados com argamassa traço 1:3 de 
cimento e areia, escorado nas juntas com bolas de concreto simples, com dimensões 
aproximadas de 15,0 cm, conforme Norma DNIT 020/2006-ES. 

 
 


