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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS 

As presentes Especificações, destinam-se a definir os materiais, serviços, métodos executivos e suas 

peculiaridades para as Obras e Serviços a serem executadas na Recuperação e Duplicação do Viaduto do 

Trabalhador, Camaçari – BA, que com os demais documentos do Termo de Referência, integram o Edital 

de Licitação das Obras. 

Fazem parte destas especificações e serão exigidas rigorosamente na execução dos serviços, as normas 

aprovadas ou recomendadas e mencionadas anteriormente, as especificações ou métodos de ensaios 

referentes a mão-de-obra e serviços. Deverão ser obedecidas às exigências do Código de Obras do 

Município, em tudo aquilo que diz respeito aos serviços especificados. 

Em quaisquer circunstâncias no que tange a Lei Federal nº 8.666/93, estas Especificações prevalecerão 

sobre, folhetos e diagramas, exclusive quando de outra forma indicar o Edital do qual fazem parte 

integrante, independentemente de sua transcrição. 

Eventuais discordâncias ou emissões e fatos novos, estes caracterizadamente não incluídos ou 

mencionados no Edital, seus Anexos e projetos, serão resolvidos e esclarecidos pela FISCALIZAÇÃO das 

obras. 

O critério de medição para pagamento de todo e qualquer serviço corresponde ao seu valor unitário 

multiplicado pela quantidade de serviços efetivamente executados, referida a unidade (m, m2, m3, kg, um, 

etc.) contida na Planilha de Preços. Desse modo, os preços unitários deverão conter todos os 

componentes integrantes de cada serviço, inclusive perdas, considerando-se as medidas de comprimento, 

superfície, volume, peso, etc., acrescidos de mão-de-obra, encargos sociais, acessórios, custeio de 

ferramentas, transportes pagamento de alvarás, taxas, emolumentos, licenças, serviços de empresas 

concessionárias, habite-se, seguros e outros custos necessários à formação do preço de uma unidade do 

serviço pronto, constante da Planilha apresentada pela proponente. 

O BDI proposto deverá estar incluso nas composições dos preços unitários. 

As demais especificações não constantes neste anexo podem ser consultadas nos cadernos de 

especificações SINAPI, ORSE e DNIT. 

Nenhum serviço constante da Planilha poderá ser cancelado ou substituído, sem aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, sendo que no caso de mera exclusão, deverá ser objeto de Aditivo, na forma legal.  

Para avaliar o nível das intervenções e seus valores, é imprescindível o conhecimento do sítio e cujas 

Obras se destinam estas Especificações cujo teor é o que se segue: 

INSTALAÇÕES DA OBRA 

A CONTRATADA deve construir as instalações mínimas necessárias ao desenvolvimento dos serviços 

técnicos e administrativos da obra, assim como ao atendimento do pessoal empregado: 

 Escritório para CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO; 

 Depósito de materiais; 
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 Almoxarifado (s) para a guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças e ferramentas; 

 Instalações sanitárias para todo o pessoal da obra; 

 Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água; 

 Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução da energia elétrica (luz e 

força); 

 Outras construções ou instalações necessárias, à critério da CONTRATADA, tais como alojamentos, 

refeitório, vestiários, extintores de incêndio, etc. 

O layout do canteiro deverá ser submetido à aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

Todos e quaisquer ônus decorrentes direta ou indiretamente das ligações de água, luz e força e dos 

respectivos consumos, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

Não pode ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiência de água ou energia elétrica 

por parte da CONTRATADA, pois esta deve estar adequada e suficientemente aparelhada em face de tal 

eventualidade, com produção de energia elétrica mediante geradores e abastecimento de água através de 

caminhões pipas. 

A CONTRATADA é responsável, até o final das obras, pela adequada manutenção e boa apresentação do 

canteiro de trabalho e de todas as suas instalações, inclusive especiais cuidados higiênicos com os 

compartimentos sanitários do pessoal e conservação dos pátios internos, ficando ao seu encargo, também, 

a limpeza das instalações, móveis e utensílios das dependências da FISCALIZAÇÃO, bem como a 

reposição do material de consumo necessário (carga do extintor de incêndio, produtos para higiene do 

ambiente e pessoal, etc.). 

Estão incluídos neste preço para Escritório em Canteiro de Obras, entre outros, os custos relativos à 

instalação e montagem de todos os equipamentos de construção, necessários à execução da obra, 

inclusive as instalações de: 

 Fornecimento de água potável e industrial para o Canteiro e Escritório; 

 Armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de construção; 

 Fabricação, transporte, colocação e ajustagem de formas e armaduras; 

 Instalações requeridas para a transmissão, transformação e distribuição de energia elétrica aos vários 

locais do canteiro, a partir da linha existente; 

 Construção e manutenção de escritórios, almoxarifado, garagens, pátios e vias de acesso, rede de água 

e esgoto, etc.; 

 Limpeza e preparação do local da obra no início e após a conclusão da construção além da retirada do 

equipamento. 
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EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA - 

SINAPI 93207 

A CONTRATADA deve construir no Canteiro de Obras Escritório para abrigar as ações administrativas e 

de fiscalização visando o desenvolvimento dos serviços técnicos e administrativos da obra, assim como ao 

atendimento do pessoal empregado. 

Como demanda necessária deverá ser contemplado: 

• Almoxarifado para, guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças e ferramentas; 

• Depósito de materiais; 

• Instalações sanitárias para o pessoal do Escritório e Fiscalização; 

• Outras construções ou instalações necessárias, à critério da CONTRATADA, tais como alojamentos, 

extintores de incêndio, etc. 

O dimensionamento e o padrão das construções e instalações ficam a critério da CONTRATADA, em 

função do porte das obras, condicionadas, no entanto, ao parecer favorável da FISCALIZAÇÃO. 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO. (VB) 

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização dos equipamentos 

necessários, logo após a assinatura do Contrato, correspondente Nota de Empenho (NE) e o recebimento 

da Ordem de Serviço, de modo a poder dar início efetivo e a concluir a obra dentro do prazo contratual. 

Ao final da obra a CONTRATADA deverá remover todos os equipamentos, as instalações do canteiro, as 

edificações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e outros materiais 

similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a sua orientação. Todas as 

áreas deverão ser entregues completamente limpas. 

A remuneração correspondente à Mobilização da CONTRATADA antes do início da obra, conforme 

cronograma físico-financeiro proposto; a Desmobilização após o término do Contrato, será de forma global, 

sendo o pagamento efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto na licitação dos serviços. 

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, aos seguintes: 

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da CONTRATADA 

ou sublocados, até o canteiro de obra e sua posterior retirada; 

Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pela 

CONTRATANTE, qualquer que seja sua duração ou natureza realizada por qualquer pessoa ligada à 

CONTRATADA; 

A Fiscalização pode, a seu critério, condicionar o pagamento deste item a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 Comunicação prévia da obra junto a Delegacia Regional do Trabalho; 
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 Registros funcionais dos trabalhadores contratados para os serviços, caracterizando vínculo 

empregatício; 

 Exames periódicos dos trabalhadores e cópias dos exames médicos admissionais; 

 Termos de recebimento dos equipamentos de proteção individuais, inclusive das subcontratadas; 

 Apresentação do Cadastro CEI no INSS. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Engenheiro Civil de Obra Pleno com encargos complementares (h) 

Atuação no planejamento, execução, controle da produção, coordenação de mão-de-obra, controle de 

suprimentos, elaboração e acompanhamento de cronogramas, elaboração de relatórios gerenciais, 

contratação e fiscalização dos serviços terceirizados, medições, negociações com clientes, fiscalização de 

obras e auxilio na administração contratual. 

Experiência em obras de arte especial, pavimentação e redes infra estruturais. 

Engenheiro Civil de Obra Junior com encargos complementares (h) 

Acompanhar o planejamento/execução dos trabalhos. Gerir sistema de gestão de qualidade.  

Gestão de Sub-empreitadas. 

Experiência em obras de arte especial, pavimentação e redes infra estruturais. 

Topógrafo com encargos complementares (h) 

Demanda de acompanhamento das locações, fiscalização das obras seguindo cada etapa, desde a 

terraplenagem, fundação, estruturas (pilares, vigas, lajes, etc.), atestando se a execução está alinhada e 

posicionada corretamente, garantido a execução do projeto executivo, atendendo desta maneira as 

normas técnicas, e otimizando os serviços e contribuindo para redução dos custos. 

Encarregado geral com encargos complementares (h) 

Profissional devidamente qualificado para orientar e acompanhar a execução dos serviços de acordo com 

cronograma da obra, bem como distribuir tarefas para as diversas equipes, acompanhando as respectivas 

execuções. Controlar estoque de materiais bem como resíduos e desperdícios, equipamentos e 

instrumentos necessários à realização dos serviços.  

Monitorar padrões de qualidade da construção, verificar especificações dos materiais utilizados no canteiro 

bem como as condições de armazenamento.Acompanhar arealização do trabalho, solucionando 

problemas, redistribuindo tarefas, remanejando pessoal, controlando qualidade e quantidade. 

Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, aparelhos, 

equipamentos e de seu local de trabalho, observando normas de segurança do trabalho. 

Vigia  
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Profissional responsável por zelar pela guarda do patrimônio exercendo a vigilância da obra. 

Ficará a cargo do Vigia, executar rondas nas dependências da empresa, áreas e vias de acesso 

adjacentes, identificando qualquer movimento suspeito e tomando as medidas cabíveis, conforme norma 

da empresa; inspecionar as dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e 

outras anormalidades, controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando, e encaminhando aos lugares 

desejados, examinar portas, janelas, portões e assegurar que estão devidamente fechados, cuidar das 

segurança de funcionários e visitantes, dar auxílio operacional as rondas internas e proteção dos postos de 

serviço, acompanhar imagens de monitor na guarita, acionar chave de contatos em caso de emergências, 

prestar atendimento pessoal, deliberar pequenos problemas e demais atividades pertinentes à função. 

Mobilização e Desmobilização de equipamentos para perfuração de estaca raiz.(und) 

Trata-se do serviço necessário para carga, descarga, transporte e montagem do equipamento de 

perfuração das estacas raiz. 

O preço unitário remunera os custos relativos a mobilização, transporte, instalação, inclusive o 

remanejamento interno do equipamento. 

BLOCO A e BLOCO B 

Estaca Raiz, diâmetro de 40 cm, comprimento de até 10m sem presença de rocha. (m) 

Estaca Raiz, diâmetro de 31 cm, comprimento de até 10m com presença de rocha. (m) 

O serviço será medido por m (metro linear) de estaca cravada, considerando-se a distância entre a 

extremidade inferior de apoio da estaca e a face horizontal inferior do correspondente bloco de fundação, 

acrescida de eventuais sobras que não excedam o limite máximo de 1,00m (um metro). Os suplementos 

da estaca, quando executados “in loco” deverão ser considerados como estaca efetivamente cravada. O 

preço unitário remunera, o fornecimento e a cravação da estaca de perfil de aço com a 

capacidade especificada, as perdas excedentes à sobra superior a 1,00m (um metro), bem como o preparo 

da cabeça da estaca. 

Perfuração: A perfuração pode ser vertical ou inclinada e executada com equipamentos mecânicos 

chamados de perfuratrizes (pneumáticas, hidráulicas ou mecânicas). Para a perfuração, normalmente é 

utilizado o processo rotativo com circulação de água, lama bentônica ou polímero sintético, que permite a 

fixação do tubo metálico para o revestimento provisório até a ponta da estaca. 

No caso de descobrir algum material resistente durante a perfuração, como matacões ou rocha, pode ser 

utilizada uma coroa diamantada, ou pode-se prosseguir a perfuração por processo percussivo. 

Para o correto posicionamento da perfuratriz, é necessário que o terreno esteja nivelado. Antes do início 

da perfuração, deve-se conferir a verticalidade e o ângulo de inclinação do tubo metálico em relação à 

estaca. O tubo metálico é inserido conforme a perfuração vai ganhando profundidade sendo composto por 

vários segmentos que serão ligados entre si por juntas rosqueáveis. 

A profundidade e o diâmetro da perfuração são definidos previamente em projeto, de acordo com as 

características do solo encontradas na sondagem SPT do terreno. Deve-se ter cuidado e verificar se o 

material que sai pelo tudo durante a perfuração é o mesmo indicado nas sondagens. 
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Fixação da armadura: Após a perfuração, deve-se fazer a limpeza interna do tubo metálico; esta limpeza é 

feita através de golpes de água dentro da estaca; posteriormente, a armadura é inserida no interior do 

tubo, esta armadura é constituída por uma ou mais barras de aço, devidamente estribadas, conforme 

especificação do projeto estrutural da estaca, também de acordo com as características informadas pela 

sondagem. O diâmetro de cada estaca é o que indica a quantidade de armadura que deverá ser utilizada, 

é importante ter o cuidado de usar espaçadores plásticos (ou similares) para manter a estrutura 

centralizada e não ocorrer movimentação dos estribos.  

Injeção da argamassa e retirada dos tubos metálicos: A argamassa constituída por cimento e areia é 

bombeada através de um tubo até a ponta da estaca, o macaco hidráulico utilizado para retirar os tubos 

metálicos deve ser programado de forma que a retirada não aconteça muito rápida, senão a distribuição 

uniforme da massa pode ser comprometida. 

À medida que a argamassa sobe pelo tubo de revestimento, o tubo é concomitantemente retirado. Quando 

o tubo estiver cheio, a extremidade superior é fechada e são aplicados golpes de pressão com ar 

comprimido para o adensamento da argamassa e a interação com o solo (atrito lateral). 

A argamassa deve atingir resistência de pelo menos 20 Mpa para este tipo de estaca, consumindo cerca 

de 600 kg/m³ de cimento, valores estipulados pela NBR 6122. 

Arrasamento mecânico de estaca em concreto armado, diâmetros de até 40cm (und) 

Assim que for concluída sua cravação, as estacas serão arrasadas nas cotas indicadas no projeto, de 

maneira que fiquem embutidas pelo menos 5 cm no bloco de coroamento e sua armação seja mergulhada 

na massa de concreto num comprimento igual ao de ancoragem. 

BLOCO C e BLOCO D 

Estaca Raiz, diâmetro de 40 cm, comprimento de até 10m sem presença de rocha. (m) 

Conforme especificações já apresentadas para os BLOCOS A e B. 

Arrasamento mecânico de estaca em concreto armado, diâmetro de até 40cm(und) 

Conforme especificações já apresentadas para os BLOCOS A e B. 

ARMAÇÃO ESTACAS (A+B+C+D) 

Fornecimento, preparo e colocação de armaduras confeccionadas em aço CA 50 que deverão obedecer às 

dimensões e detalhamento que constam no projeto de modo a atender todos os requisitos necessários 

para a execução das mesmas. 

Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6m3 

(descarga livre)(m³) 

O transporte é necessário sempre que o local de origem é diferente do local de consumo ou destino.  

A Contratada ficará responsável pela carga, transporte e descarga dos materiais tipo insumos, necessários 

para execução dos serviços de forma ordenada, com descarga previstas por locais tipo silos onde o 

acúmulo deverá ser efetuado de forma organizada e de acordo com a aprovação da FISCALIZAÇÂO. 
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Taxa de Descarte de Entulho em bota fora licenciado(ton) 

A CONTRATADA deverá apresentar previamente à FISCALIZAÇÃO, a taxa de descarte devidamente 

quitada junto ao local licenciado para viabilizar a liberação do descarte de materiais. 

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

Concreto usinado, fck 30 MPa, com uso de bomba, inclusive lançamento, adensamento e 

acabamento (m³) 

Concreto usinado, fck 40 MPa, com uso de bomba, inclusive lançamento, adensamento e 

acabamento (m³) 

O concreto usinado é dosado na empresa prestadora de serviços de concretagem, transportado até o local 

da obra em caminhão betoneira e distribuído através de sistema de bombeamento. 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 

projeto estrutural; 

Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade 

etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de 

pasta de cimento; 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 

concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do 

concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra) – verificações com base na 

Nota Fiscal / documento de entrega; 

Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para 

controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-

lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, 

evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; 

O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme; 

Aparelho de Apoio deNeoprene fretado(250x400x31mm) para estruturas pré-moldadas 

(incluindoCarga e Transporte) (und) 

Deverá ser fornecido chapas de elastômero fretados (chapas finas associadas a placas de borracha 

sintética à base de policloropleno. Especial cuidado deve ser dado ao assentamento da placa, devendo o 

contato com o concreto se fazer através de superfícies horizontais de esmerado acabamento. 

Fornecimento, corte e colocação de cabo CP 190 RB, D= 12,7mm com aderência(kg) 

Fornecimento, corte e colocação de cabo CP 190 RB, D= 15,2mm com aderência (kg) 
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Somente poderão ser usados cordoalhas que atendam as condições estabelecidas pela ABNT. Deverão 

ser do tipo e qualidade indicados no projeto, apresentar homogeneidade quanto as suas características 

geométricas e mecânicas e ser isentos de defeitos prejudiciais. Não permitir soldas ou quaisquer emendas 

nos fios ou cordoalhas fornecidas.  

As cordoalhas deverão ser cortadas de acordo com o projeto e apresentar-se isentos de sujeira, óleo ou 

outras substâncias estranhas, tolerada uma leve oxidação, desde que superficial sendo leve e uniforme e 

sem pontos de corrosão na superfície; - O diâmetro mínimo da bainha dependerá do tipo de cabo utilizado 

e do processo de enfiação. Se for posterior a concretagem do elemento estrutural como é geralmente 

exigido, serão previstos diâmetros maiores e paredes mais espessas; - Cada cabo será constituído por fios 

ou cordoalhas de uma mesma partida de aço. 

É vedado efetuar no elemento tensor, o corte com maçarico, bem como o endireitamento através de 

máquinas endireitadoras ou qualquer outro processo, pois esses procedimentos alteram radicalmente as 

propriedades físicas do aço. 

Controle Tecnológico: Ensaios a serem apresentados:  

TRAÇÃO: Determinação do gráfico carga deformação ABNT (NBR6349/91 MB864)  

Um traçado de gráfico para cada cinco corpos de prova ou fração.  

TRAÇÃO: Carga a 1% de alongamento, a carga e ruptura e o alongamento sob carga de ruptura ABNT 

(NBR6349/91 MB864)  

Uma amostra da extremidade de cada rolo ou carretel.  

TRAÇÃO: Determinação do valor de estricção em todos os fios constituintes da cordoalha, adotando-se 

25% de estricção do valor mínimo.  

ABNT (NBR6349/91 MB864)  

Uma determinação de cada dez unidades ou fração.  

Cordoalha  

Determinação dos valores da relaxação para uma carga inicial equivalente a 70% ou 80% da carga de 

ruptura mínima especificada.  

ABNT (NBR7484/91 MB784)  

Uma amostra da extremidade de cada rolo ou carretel.  

Bainha metálica d= 40mmMAC(m) 

Bainha metálica diâm. Interno = 70mmMAC (m) 

As bainhas serão cuidadosamente posicionadas de acordo com o projeto, apoiadas a espaços regulares, 

inferiores a 1,0m, mantidas rigorosamente, até o final da concretagem;  
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Todas as bainhas terão purgadores nos locais indicados no projeto, suas extremidades protegidas contra a 

entrada d’água e detritos, não estarem amassadas, com corrosão ou com estrangulamentos localizados.  

 

 

Protensão e injeção cabo 4 cord D= 12,7 mmMAC(und) 

O aço para execução de peças protendidas deve atender às especificações quanto aos limites de 

escoamento, ruptura e alongamento previstos no projeto estrutural. 

As características do aço devem satisfazer às exigências das Normas Brasileiras NBR 7482 e NBR 7483, 

para aço CP190RB e CP190RN. 

O transporte do aço, tanto da usina para o canteiro, como dentro do canteiro de obras, deve ser feito com 

cuidados especiais. 

Os cabos de protensão devem ser confeccionados no comprimento e tipos especificados nos desenhos do 

projeto executivo. Recomenda-se a verificação in loco destes comprimentos e o respeito aos seguintes 

itens: 

 Sempre que possível, deve-se evitar mudanças de equipe de trabalho na obra, para executar 

atividades ligadas à protensão. 

 A montagem dos cabos de protensão deve ser feita antes da colocação de condutores de 

eletricidade e outros dispositivos mecânicos. 

 O desenho de montagem do aço de protensão e armadura passiva deve ser devidamente estudado 

e entendido pelo pessoal da execução. 

 Todos os aços deverão ser verificados antes de serem empregados. Se, após o armazenamento 

prolongado no canteiro, ou por qualquer outra razão, existirem dúvidas sobre sua qualidade, o aço de 

protensão deverá ser submetido a ensaios para assegurar que ele não tenha sofrido danos em suas 

características mecânicas, devido à corrosão ou ao manuseio inadequado. 

 Não são admitidos fios dobrados ou torcidos durante a colocação e protensão da armadura. 

 As cordoalhas não devem ser arrastadas sobre o solo ou sobre superfície abrasiva. 

 Com o objetivo de diminuir as perdas, a confecção dos cabos deve iniciar-se pelo mais longo. 

 A oxidação no aço, quando localizada, é mais perigosa que a oxidação uniforme superficial e não 

será tolerada. 

 Uma oxidação superficial no aço de protensão somente será permitida se, removendo-se esta 

manualmente, a superfície do metal for encontrada intacta, sem nenhum poro, risco ou sinal de ataque. A 

superfície deverá ser cuidadosamente examinada e, em caso de dúvida, deverão ser executados os 

seguintes ensaios: 
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 Ensaio de dobramento, comparando-o com os resultados obtidos no ensaio do mesmo aço 

executado com amostra colida em zona não oxidada. 

 Ensaio de tração, comparando-se o alongamento de ruptura obtido com os resultados de ensaio 

efetuado sobre a amostra colhida em uma zona não oxidada. Usualmente, o efeito da oxidação danosa 

diminui o alongamento de ruptura do material. 

 Cada cabo deve ser fabricado com aço de uma mesma bobina. Caso isto não seja possível, devem 

ser utilizados aços da mesma corrida, com diferença máxima de 5% no módulo de elasticidade. 

 Não são permitidas no canteiro, operações de endireitamento do aço sob qualquer pretexto. 

 O corte das cordoalhas para a confecção dos cabos deve ser feito a frio, por tesouras ou 

esmerilhadeiras (fixa ou manual). Conforme NBR 10789/1989, §6.4: A amarração dos fios pode ser feita 

com arame recozido ou, alternativamente, com fita adesiva plástica. 

 As extremidades do cabo, na região das ancoragens, não devem ter amarrações, para evitar que 

durante a protensão, as mesmas penetrem na ancoragem, dificultando a cravação. 

 As extremidades do cabo, na região das ancoragens, devem estar limpas e isentas de respingos de 

nata de cimento, argamassa, oxidação ou eventuais irregularidades dos fios, a fim de se garantir o ajuste 

perfeito das cunhas do macaco de protensão. Eventuais respingos de nata de cimento e pontos de 

oxidação existentes nesta região deverão ser removidos. 

 Os cabos fabricados, estirados ou enrolados (neste caso, com diâmetro de 2,0m a 2,5m) devem 

ficar protegidos das intempéries. 

Bainhas 

 As bainhas ou tubos metálicos utilizados para os cabos de protensão devem ser estanques com 

relação à entrada de nata de cimento durante a concretagem. 

 As bainhas devem ser flexíveis e suficientemente resistentes, para suportar o peso do concreto 

depositado sobre elas, bem como solicitações de tração daí decorrentes. 

 O fornecimento de bainhas ou tubos metálicos deve ser feito em barras de 6m. No caso de 

emenda, deverá ser garantida a sua absoluta estanqueidade, recomendando-se a utilização de emendas 

das próprias bainhas ou solda, no caso dos tubos metálicos. 

 Características especiais para as bainhas ou tubos metálicos serão prescritas e utilizadas de 

acordo com o projeto ou autorização especifica da FISCALIZAÇÃO, em função de processos patenteados 

eventualmente adotados. 

Purgadores 

 A disposição dos purgadores para injeção deve ficar a cargo da empresa de protensão, com 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 Podem ser utilizados purgadores de diâmetro externo de 25mm e/ou 15mm. 
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 As mangueiras de injeção e suas conexões com as ancoragens e bainhas devem ter sido 

dimensionados e testados previamente para resistir às pressões da injeção. 

 Devem ser instalados tubos de respiro em pontos intermediários, sempre que a distância entre 

respiros for maior que 20m. 

 Os respiros devem ser mundos de dispositivos de fechamento rápido (registro ou dispositivos de 

fechamento por dobramento ou estrangulamento) nas ligações com a bomba de injeção e em todos os 

respiros de saída. 

 As tubulações dos respiros utilizados como purgadores, independente de seus pontos de fixação na 

bainha e de saída externa na viga, devem ser dispostos de forma tal, que suas extremidades fiquem 

situadas acima do plano da face superior da viga. 

Injeção 

 Após a análise da protensão e liberação dos cabos, deve ser feita a operação de injeção de nata de 

cimento nas bainhas, conforme recomendações a seguir. 

 Para a execução dos serviços de injeção, todos os funcionários deverão obrigatoriamente usar os 

equipamentos de proteção – EPI’s – tais como, capacete, botas de borracha, luvas de borracha, máscara 

de proteção facial cristal, etc. 

 Todos os cabos aderentes devem ser injetados a fim de proteger a armadura de protensão e 

garantir seu funcionamento como peça aderente. 

 A injeção deve ser feita de modo contínuo e sem golpes. Deve ser suficientemente lenta para não 

provocar a segregação da pasta de cimento. 

 Não se recomenda executar a injeção com a temperatura ambiente acima de 30º C. Se a operação 

for assim mesmo necessária, deve ser utilizada nesta água a baixa temperatura. 

 As injeções serão realizadas a partir do ponto mais baixo de cada cabo, com a calda de injeção, 

devidamente ensaiada e aprovada pela fiscalização. 

 A água a ser usada na fabricação da pasta deve ser potável, sem conter impurezas, matéria 

orgânica ou quaisquer outras substâncias que possam conferir mau desempenho à calda e à sua 

aderência com as peças e estruturas com as quais está em contato. É desejável usar água resfriada entre 

5ºC e 10ºC na preparação da calda, para se poder manter uma faixa de consumo a/c, em peso, entre 0,38 

e 0,42. 

 A água pode ser armazenada em tambores limpos ou em reservatórios tipo caixa de água, que 

permitam a introdução de barras de gelo para conservá-la resfriada à temperatura desejada. Devem ser 

tomados cuidados para que não ocorram contaminações na água armazenada, por elementos nocivos. 

 O cimento da nata de injeção deve ser Portland comum, sem adições, ou cimento de alta 

resistência inicial. Deverá respeitar a NBR5732 e estar em temperatura inferior a 30ºC, obedecendo as 

seguintes restrições: 

 Em nenhuma hipótese poderá ser usado com sua temperatura de fabricação; 
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 Teor de cloro proveniente de cloretos: no máximo igual a 0,10%; 

 Teor de enxofre proveniente de sulfetos: no máximo igual a 0,20%. 

 Sugere-se os seguintes cimentos, na ordem: 

1. CPI – 32 

2. CP I S – 32 

3. CP II E – 32 (desde que se façaensaio e o cimentoatenda as restriçõesacima) 

4. CP II Z – 32 

5. CP II F – 32 

 Para a nata de injeção apresentar as boas condições aqui especificadas, deverá ser usado em sua 

composição cimento com menos de 15 dias de armazenamento na obra. Além disso, recomenda-se que 

no armazenamento do cimento não seja efetuado um empilhamento superior a 4 camadas. 

 Os aditivos a serem usados na calda devem ser plastificantes, na dosagem de 0,3 a 1% do peso do 

cimento utilizado. Para atender os requisitos de expansão ou, no mínimo, retração nula, poderá ser usado 

um aditivo expansor ou um aditivo plastificante que alie as qualidades de expansor. 

 Quando um aditivo expansor for empregado, a expansão total livre deve ser no máximo 7% do 

volume inicial de calda, medida 3 horas após a mistura, conforme NBR 7683. 

 Não é admitida calda cujo índice de fluidez ultrapasse o valor 18 segundos, durante o período de 30 

minutos, após a conclusão da mistura, determinado conforme NBR 7685. 

 A pasta de injeção deve atender os seguintes requisitos: 

 Alcalinidade e ausência de elementos agressivos, que ataquem a armadura; 

 Apresentar resistência suficiente após a pega (fck28 fck da obra ou fck28 fck25 MPa); 

 Preencher totalmente os espaços livres, sem deixar remanescentes de água ou ar (por isso, não é 

permitida a injeção com ar comprimido); 

 Apresentar fluidez adequada, necessária ao bom funcionamento das máquinas, durante tempo que 

confira segurança a toda a operação de injeção prevista; 

 Ter índice de fluidez, imediatamente antes de ser injetada, não excedendo o valor de 18 segundos, 

determinado pelo funil de Marsh, conforme NBR 7682; 

 Conter água isenta de teores prejudiciais de substâncias estranhas, com pH entre 5,8 e 8,0 e os 

seguintes limites máximos: 

 Matéria orgânica: 3mg/l 

 Resíduo sólido: 5000mg/l 
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 Sulfatos: 300mg/l 

 Cloretos: 500mg/l 

 Açucar: 5mg/l; 

 Conter a menor quantidade de água possível (para isso recomenda-se o uso de um plastificante, 

que reduz o volume de água necessário); 

 Ser homogênea, o que será conseguido através da agitação mecânica, cuja rotação seja maior ou 

igual a 1500rpm no motor; 

 Não apresentar segregação (para isso recomenda-se o uso de um anti-segregante); 

 Ter expansão sólida no mínimo nula, ou seja, ausência de retração. 

 A ordem usual para introdução dos materiais na misturadora (salvo indicação diferente do 

fabricante do aditivo), é a seguinte: 

 Água 

2.Aproximadamente 2/3 do Cimento 

3. Aditivos 

4. Restante do cimento. 

 A mistura da calda de injeção deve ser feita mecanicamente. Não é admitida mistura manual. 

 A calda, logo após fabricada, deve escoar para o recipiente de recepção e estocagem, onde deve 

permanecer continuamente em movimento, inclusive durante a operação de injeção. Em hipótese alguma 

pode ser acrescentada água nesse recipiente, para melhorar a fluidez da calda. 

 A água exsudada deve ser no máximo 2% do volume inicial da calda, medida 3 horas após a 

mistura, conforme NBR 7683. 

 A calda deve ser injetada em um tempo tal que pelo menos 70% da expansão total livre ocorra 

dentro da bainha. 

 Durante a injeção de cabos com várias curvaturas, quando a pasta de injeção sai em um purgador 

com consistência idêntica à da pasta de entrada, ele deverá ser fechado e deve-se continuar a injeção até 

o próximo purgador, e assim sucessivamente até a pasta sair na extremidade oposta do cabo. 

 O fechamento dos purgadores intermediários deverá ser feito por meio de dobramento e 

amarração, após verificar que a nata escoa em cada um deles sem bolhas de ar e com fluidez idêntica 

àquela da nata de entrada. 

 Após o fechamento dos eventuais purgadores intermediários e, sucessivamente, do de saída, deve-

se manter a calda com pressão de trabalho acrescida de 0,1MPa, durante pelo menos um minuto. O 

respiro de injeção poderá então ser fechado, sem qualquer perda de nata na operação. 
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 O corte ou remoção dos respiros poder ser efetuado somente após decorridas pelo menos 24 horas 

do término das operações de injeção. 

 Os incidentes que poderão ocorrer mais comumente na operação de injeção são entupimento e 

fugas de nata. Quaisquer incidentes que ocorram na operação de injeção devem ser informados ao 

projetista, para serem então solucionados conforme recomendações destes. 

 Na ocorrência de qualquer acidente durante a operação de injeção, devem ser tomadas 

providências para sua correção, devendo o fato ser devidamente registrado. 

 Decorridas 24h do término da injeção e após verificação do completo preenchimento do tubo e 

respiros de injeção, estes devem ser cortados cuidadosamente. 

BASE DE SOLO CIMENTO 10% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 

NORMAL, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SOLO, EXCETO CARGA E TRANSPORTE (m³) 

Equipamentos: 

Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina 

de 3,7 m; 

Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg; 

Grade de disco rebocável com 20 discos 24" x 6 mm com pneus para transporte; 

Caminhão pipa 10.000 l, peso bruto total 23.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive 

tanque de aço para transporte de água, capacidade 10 m3; 

Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, peso operacional sem/com lastro 

7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m. 

Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110 hp, peso sem/com lastro 10,8 / 27,0 t, 

largura de rolagem 2,30 m. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

Utilizar o volume de projeto (geométrico), em metros cúbicos, de solocimento – 10%, a ser utilizado na 

construção de base e ou sub-base para pavimentação, compactado com 100% da energia intermediária. 

Critérios de Aferição: 

A execução da base e ou sub-base refere-se tanto à construção/ reconstrução como ao recapeamento do 

pavimento. Apesar das diferentes produtividades obtidas para estas situações, as diferenças entre os 

custos unitários dos serviços obtidos foram irrelevantes. 

Esta composição considera a execução de base e ou sub-base de solo cimento, teor 10%. 

A motoniveladora é utilizada na composição apenas para executar a tarefa de espalhamento e nivelamento 

do material. 
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A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada considerando atender grau 

de compactação de 100% da energia intermediária. 

É considerado na composição o esforço de desumidificar ou umidificar o material da base e ou sub-base a 

fim de garantir que se atinja a umidade ótima de compactação. 

É considerado na composição o esforço de misturar o cimento em pista. 

É considerado nos índices dos serventes o transporte manual de sacos de cimentos entre os estoques e a 

frente de serviço. 

Execução: 

A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base de solo-cimento deve estar totalmente concluída, 

limpa, desempenada e sem excessos de umidade. 

A equipe realiza o transporte dos sacos de cimento, de forma manual, entre o local de armazenamento e a 

frente de serviço. 

Os sacos de cimento são distribuídos uniformemente na frente de serviço, rasgados e previamente 

espalhados com rastelo pela equipe. 

Após a distribuição do cimento, o trator agrícola com grade de discos realiza a homogeneização do solo 

com o cimento. 

Posterior à homogeneização, o caminhão pipa umedece a camada. 

Na sequência, executa-se a compactação da camada utilizando-se rolo compactador de pneus, na 

quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o 

acabamento da camada. 

Posterior à compactação procede-se com os ensaios do grau de compactação (não estão inclusos na 

composição) 

Concluídos os ensaios, realiza-se, nos casos de bases, a imprimação impermeabilizante com emulsão 

asfáltica. 

JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 20 MM (m²) 

As juntas de dilatação de Poliestireno Expandido – EPS, devem ser utilizadas visando permitir a separação 

de placas das estruturas em movimento sem que haja transmissão de forças que causam fissuras e 

rachaduras, danificando a construção. 

Deverá possuir resistência aos raios UV, o EPS é um material durável, que não desgasta com exposição 

ao Sol ou chuva, nem a mudanças de temperatura, além de possuir alto nível de elasticidade. 

Geogrelha resistência a tração de 60 kN/m (m²) 

Aplicação de Geogrelha tecida, produzida a partir de filamentos de poliéster de super alta tenacidade que, 

com baixos valores de alongamento, mobilizam elevada resistência á tração. A sua resistência deve atingir 

uma tração de 60 kN/m 
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 As geogrelhas deve ser revestida com PVC para sua proteção contra danos de instalação, ataques 

químicos, biológicos e ambientais.  

Camada Drenante com Bica Corrida (m³) 

Será utilizada a brita corrida, para enchimento de vala. O material drenante será compactado na vala em 

camadas individuais de cerca de 20 cm, até a cota prevista. 

A granulometria do material drenante deverá ser verificada ou projetada segundo critérios de 

dimensionamento de filtros aprovados pela Fiscalização, para que sejam atendidas as seguintes 

condições: 

- O material drenante não seja colmatado pelo material envolvente, seja ele o material filtrante ou um solo; 

- A permeabilidade do material drenante seja satisfatória; 

Muro de Escama de Concreto Armado em solo reforçado com fita metálica (m²) 

As placas pré-moldadas, chamadas de escamas, formam o acabamento externo do maciço e são 

responsáveis pelo equilíbrio das tensões da periferia próxima ao paramento externo. Podem ser de 

concreto armado, e têm sua geometria bem definida - normalmente em formato cruciforme. 

Içamento das escamas 

As escamas pré-fabricadas serão instaladas para formar uma superfície vertical. São içadas com o auxílio 

de caminhões tipo "munck", tratores ou guindastes. A primeira linha de placas deverá ser montada sobre 

uma base de concreto (soleira) que cumpre a função de elemento de fundação para o paramento externo. 

A soleira deverá estar apoiada em material resistente como solo compactado ou solo-cimento. A colocação 

das escamas é feita em linhas horizontais sucessivas, ao mesmo tempo em que o aterro é executado 

acompanhando a elevação das escamas. A montagem será garantida por encaixes e pinos presentes nas 

placas.  

Instalação das fitas metálicas 

As fitas metálicas serão colocadas perpendicularmente ao paramento, fixadas com parafusos nos 

elementos próprios das escamas. As fitas são aterradas e o solo é compactado com rolo compactador, 

evitando-se danificar ou deslocar a posição original das fitas ou das escamas. Próximo ao paramento, é 

recomendável que a compactação seja executada por meio de placas vibratórias, mais leves. Recomenda-

se, ainda, que o grau de compactação para a execução do aterro seja no mínimo de 95% da densidade 

aparente seca máxima. 

Aterro Compactado em Solo Reforçado com Fita Metálica – taxa 3,31 kg/m³ (m³) 

O material a ser utilizado no aterro deve possuir granulometria com até 35% passantena peneira nº 200 e 

pertencer ao grupo A3 da classificação TRB, conformepreconizado na norma NBR 9.286/1986. 

Além dos equipamentos de grande porte necessários aos serviços de terraplenagem,considerou-se 

também a utilização de um compactador de solo manual para a faixalocalizada nas proximidades do 

paramento de concreto. 
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O principal elemento de reforço desta técnica consiste nas armaduras metálicas(fitas), peças lineares que 

trabalham por atrito com o solo de aterro, sendoresponsáveis pela maior parte da resistência interna à 

tração do maciço. 

Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso- exclusive escavação, 

carga e transporte e solo (m³) 

A compactação do solo deverá densificar o mesmo através da expulsão de ar dos vazios, pela ação de 

equipamentos mecânicos. Deverá melhorar a resistência através do índice de vazios, aumentado o 

contato, densidade seca, fazendo uma transição do solo em estado fofo para um estado compacto. Deverá 

resultar numa umidade ótima de compactação para que as bolhas de ar formem canículos 

intercomunicados, que facilitem a expulsão do ar dos vazios do solo. 

Deverá ser realizado ensaio de compactação com objetivo de se obter a curva gráfica que definirá o teor 

de umidade ótima e a densidade seca máxima. 

Também chamado de Ensaio de Proctor, o mesmo é normatizado pela NBR-7182/86. 

BALIZADOR EM FERRO FUNDICO REVESTIDO POR PINTURA REFLETIVA NAS CORES PRETA E 

AMARELA. (und) 

Balizador de ferro fundido, dispositivo que permite, de forma eficaz, o bloqueio de veículos, elimina o 

transtorno da deterioração superficial, da acessibilidade indevida de veículos as calçadas e proporciona 

menor custo de manutenção do passeio. 

Fornecimento e implantação de placas de regulamentação, advertência e indicativa, com 1 suporte 

(m²) 

 Deverão ser fornecidas e implantadas as placas mencionadas de acordo com as respectivas finalidades a 

saber, estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro: 

 Placas de regulamentação: têm por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, 

obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas 

constitui infração.  

 Placas de advertência: têm por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente 

perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem caráter de recomendação.  

 Placas de indicação: têm por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar os 

condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, podendo, também, 

ter como função a educação do usuário. Suas mensagens possuem caráter informativo ou educativo.  

A eficiência da sinalização vertical ficará a cargo da CONTRATADA obedecendo as seguintes exigências:  

 colocação correta no campo visual;  

 atendimento por parte do usuário;  

 propriedade e clareza da mensagem transmitida;  
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 legibilidade;  

 correta manutenção.  

As formas padronizadas para as placas a serem utilizadas deverão obedecer aos formatos indicados no 

projeto:  

octogonal – exclusivamente para placas de parada obrigatória;  

 circular – para placas de regulamentação, exceto das vias de acesso à via preferencial e de parada 

obrigatória;  

 triangular (com vértice voltado para baixo) – para regulamentação das vias de acesso à via preferencial;  

 quadrada (com uma das diagonais na posição vertical) – para placas de advertência;  

 retangular (com a maior dimensão na vertical ou na horizontal) – para placas de indicação em geral;  

 cruz – para placas de passagem de nível;  

 formas especiais – para placas de identificação de rodovias.  

As cores utilizadas obedecerão ao Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções.  

As dimensões das placas são padronizadas, devendo, para as placas de advertência e de 

regulamentação, ser obedecido o mínimo estabelecido nos manuais de sinalização, de regulamentação e 

advertência do CONTRAN.  

Nas legendas das placas indicativas e educativas devem ser utilizados os alfabetos de sinalização 

rodoviária das séries E(M) 2000 e D 2000.  

Para altura de letra inferior a 20 cm deverá utilizar-se sempre o alfabeto série D 2000, com letras 

maiúsculas.  

Para altura de letra igual ou superior a 20 cm, utilizar:  

O alfabeto da Série E(M) 2000 com letras minúsculas e letra inicial maiúscula, para as placas de 

identificação e de orientação de destino e suas indicações de distância.  

O alfabeto da Série D 2000 em letras maiúsculas, para as placas educativas, mensagens complementares 

dos sinais de regulamentação e advertência, mensagens de sinais de obras, e em todas as demais 

mensagens onde não se usa o alfabeto da Série E(M) 2000.  

Utiliza-se o alfabeto da Série D 2000 em letras minúsculas nas indicações de distância da sinalização 

indicativa de obras.  

O suporte de fixação para placas de sinalização vertical deverá ser confeccionado em tubo de ferro de 38 

mm, galvanizado a fogo, com 3,50 m de comprimento e com espessura das paredes com no mínimo 2,5 

mm. Deverá estar dotado de tampa de metal na parte superior e com aletas anti-giro na sua extremidade 

inferior. A tampa e as aletas deverão receber uma demão de tinta de fundo e acabamento na cor prata. Os 
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furos deverão permitir a passagem de parafuso com 5/16" de diâmetro e ser confeccionados conforme o 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito — CONTRAN 2006. 

Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva (m²) 

A confecção de placas de sinalização totalmente refletiva, deverá ocorrer através da aplicação de películas 

que devem ser resistentes às intempéries e devem possuir no verso adesivo, sensível à pressão, protegido 

por filme siliconizado, de fácil remoção e devem atender a todos os parâmetros apresentados na NBR 

14644(1).  

São constituídas, tipicamente, por lentes microesféricas, agregadas a uma resina sintética, espalhada por 

filme metalizado e recobertas por plástico transparente e flexível, resultando em uma superfície lisa e 

plana, permitindo, apresentar a mesma cor, quer durante o dia, quer à noite, quando observadas à luz dos 

faróis dos veículos. 

Fornecimento e implantação de balizador de concreto (und) 

Estrutura em concreto armado com reforço de malha de vergalhão curvado de ½”. A fixação deverá ser 

tipo embutido no piso.  

A distância de face a face entre os objetos deve ser de 1,50m e entre a face do objeto e o meio fio deve 

ser de 50 cm. 

O modelo a ser adotado deve obedecer às dimensões estabelecidas em projeto. 

Regularização mecanizada de área para execução de passeio com espessura até 20cm (m²) 

Trata-se da regularização do subleito de áreas a serem executados passeios. 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e longitudinalmente, 

compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura. O que exceder os 20 cm será considerado 

como Terraplenagem. 

Regularização será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto, 

prévia e independentemente da construção de outra camada do pavimento. 

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura existentes na área a ser 

regularizada. Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de 

projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.  

Os aterros além dos 20 cm máximos previstos serão executados de acordo com as Especificações de 

Terraplenagem. No caso de material não aproveitável para subleito, antes da regularização, deverá ser 

executado o rebaixamento na profundidade estabelecida em projeto e a posterior substituição com material 

indicado. 

EXECUÇÃO DE CICLOVIA COM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO SEMI-POLIDO, PIGMENTADO, ESPESSURA 8 CM. (m²) 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros, os carpinteiros e os 

serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do passeio. 
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As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de camada granular e 

acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço. 

As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do concreto; porém, por 

utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de concretagem que prevê lançamento de concreto 

direto do caminhão ou com sistema mecanizado. 

A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos carpinteiros. 

Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes. 

Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do passeio, que a largura 

média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a cada 2 m. 

Execução 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para 

conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas 

de armadura; 

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; 

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas 

transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Salienta-se que é imprescindível a correta dosagem do pigmento inorgânico colorante. 

O pigmento é produzido à base de pigmentos de óxido de ferro. Existem os tipos vermelho, amarelo, 

marrom e preto à base de óxido de ferro, assim como os chamados pigmentos verdes, fabricados à base 

de óxido de cromo. 

Os pigmentos inorgânicos sintéticos estão disponíveis em forma de pó, pó micronizado, granulado e 

pigmento compacto. Produtos com excelente qualidade e apresentam constância de tonalidade, com 

excepcional estabilidade à luz, bem como resistência às intempéries e à ação dos produtos químicos. 

Pigmentos em pó 

Os pigmentos em pó, devido à sua composição química e estrutura, são insolúveis em água e ácidos 

diluídos, resistentes à alcalinidade do cimento, bem como absolutamente resistentes a intempéries e à luz. 

Junta de dilatação elástica (PVC) (m) 

A colocação da junta de PVC deve ser feita por um processo que garanta a manutenção do perfil na 

posição prevista em projeto, sem que seja deslocado por ocasião da vibração do concreto. O concreto 

deve ter elevada plasticidade para facilitar o adensamento. A inclinação do vibrador é fundamental para o 

perfeito envolvimento do concreto nas abas da junta de PVC, visando a estanqueidade da junta. 

Inicialmente, efetue a fixação somente de uma das abas do perfil. Proceda a perfuração das extremidades 

das abas, utilizando material pontiagudo (prego) com furos espaçados a cada 25/30 cm em todo o 

comprimento do perfil.  
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A fixação do perfil pode ser através de grampos, arames, ou estribos especiais, ancorados diretamente na 

armadura. Posteriormente, adote o mesmo procedimento quando da concretagem da outra face da junta. 

O bulbo (miolo) do perfil deverá ficar sempre centralizado com o eixo da junta.  

A emenda da junta em PVC deve ser realizada por solda autógena, através do aquecimento prévio das 

bordas do produto, a uma temperatura de 150 °C. Utilize faca ou placa metálica aquecida, com 

comprimento maior que o do perfil a ser emendado, aplicando-a diretamente em contato com as bordas do 

perfil. Quando houver o derretimento das bordas do perfil, a faca/placa metálica deve ser retirada, 

comprimindo manualmente as bordas uma contra outra, ficando assim unidas ao topo.  

 

 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO POLIDO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. (m²) 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os pedreiros, os carpinteiros e os 

serventes que estavam envolvidos diretamente com as atividades para execução do passeio. 

As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de camada granular e 

acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada serviço. 

As produtividades desta composição não contemplam nos índices o transporte do concreto; porém, por 

utilizar concreto usinado, considera-se uma velocidade de concretagem que prevê lançamento de concreto 

direto do caminhão ou com sistema mecanizado. 

A fabricação das fôrmas está contemplada nos índices de produtividade dos carpinteiros. 

Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes. 

Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do passeio, que a largura 

média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a cada 2 m. 

Execução 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para 

conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas 

de armadura; 

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; 

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas 

transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

Grama Preta (Ophiopogonjaponicus)(m²) 

Deverá ser plantada em área específica, conforme indicação em projeto. 
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A grama-preta ao contrário do que parece não é uma gramínea. Sem caule e com folhas finas e escuras, 

ela é uma excelente forração para áreas sombreadas. Há também uma variedade variegada, de folhas 

verde-amareladas, e uma variedade anã, de folhas mais curtas. Esta planta não suporta o pisoteio, em 

compensação não necessita ser aparada.  

Deverá ser utilizada também como bordadura.  

Deverá ser adquirida em caixas e deverá será utilizada como unidade para fins de medição.  

Será cultivada sob sombra ou pleno sol, em solos férteis e bem drenáveis, enriquecidos com matéria 

orgânica, com adubações semestrais e regas regulares.  

 

Palmeira Brismackia (bismarckianobilis- 1,5ª 3,0m) – inclusive fornecimento e plantio und 

Para plantar, abrir uma cova grande, mais larga que funda, maior que o torrão da muda, descompactando 

o fundo e as laterais para bom desenvolvimento das raízes. 

Colocar a mistura de substrato, acomodar a muda e preencher as laterais com o restante.  

A terra retirada do buraco vai por cima, poderá fazer uma bacia, facilitando as regas. 

O substrato de plantio é uma mistura particulada de composto orgânico, húmus de minhoca e areia em 

partes iguais, acrescentando adubo de curral curtido, cerca de 3 litros/ cova, acrescido de adubo granulado 

formulação NPK 10-10-10, cerca de 300 g. 

Nas estações secas ou quentes, colocar um balde de água na cova antes do plantio.  

Regar todos os dias, inclusive o ponteiro da copa todos os dias por pelo menos 10 dias após o plantio. 

Realizando o plantio desta forma não necessitará reposições de nutrientes, a não ser que seja um terreno 

muito arenoso onde estes percolam com facilidade. 

Neste caso, a cada dois anos, colocar a mesma mistura de plantio ao redor da muda, numa distância de 

50 cm do tronco, incorporando de leve ao solo e regando a seguir. 

Cabo de cobre singelo, isolação em epr, classe 0,6/1kv, instalação em eletroduto, e cordoamento 

classe 2, identificado conforme padrão coelba através de marcação nas cores cinza, preto, marrom, 

azul claro, verde, bitola 10 mm2. fornecimento e instalação m 

CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV,DIRETAMENTE ENTERRADO, 

COBERTO POR CAMADA DE CONCRETO MAGRO, NAS CORES CINZA, PRETO E MARROM. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Bitola 6mm2 

Bitola 10mm2 

Bitola 16 mm2 
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CABO DE COBRE SINGELO, ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV, INSTALAÇÃO EM 

ELETRODUTO, NAS CORES VERMELHO ESCURO, BRANCO E MARROM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Bitola 6mm2 

Bitola 10mm2 

Bitola 16mm2 

CABO DE COBRE TRIPOLAR FLEXÍVEL, ISOLAÇÃO EM PVC, CLASSE 0,6/1KV, COM DUAS VEIAS 

NA COR PRETA E UMA VEIA NA COR VERDE, TIPO SINTENAX FLEX DA PRYSMIAN OU SIMILAR, 

BITOLA 2,5MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Cabo de cobre singelo, isolação em pvc, classe 450/750v, instalação em eletroduto, cor verde, 

bitola 10mm2 fornecimento e instalação m 

Cabos de cobre nu eletrolítico nas têmperas meio duro, em cordoamento classe 2a, bitola 50mm2, 

fornecimento e instalação m 

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL EMBUTIDO NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

d = 3/4" m 

d = 1.1/4" m 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO APARENTE ROSCÁVEL. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

d = 3/4" m  

d = 1.1/2" m 

Duto espiral flexível singelo pead d=100mm (4") revestido com pvc com fio guia de aço 

galvanizado, lançado direto no solo coberto por camada de concreto magro. incl conexões. 

fornecimento e instalação 

Conector prensa cabo em alumínio fundido 1/2",fornecimento m 

Sob este título relaciona-se metodologia construtiva a ser empregada nas diversas fases construtivas da 

obra, observando as disposições dos respectivos projetos obedecendo às normas da ABNT perfeita 

concordância e melhores técnicas de execução dos serviços. 

Entrada de Energia / Subestação 

A entrada de energia será através de transformador a ser instalado na rede a ser executado através de 

cabos a partir de poste daí aos quadros de medição. 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 

 
Página 24 de 32 

 

Os serviços serão executados por empresas cadastradas e credenciadas pela CONCESSIONÁRIA, 

utilizando pessoal e equipamentos apropriados, dentro das normas técnicas e de segurança vigentes. 

Instalação de Chaves Seccionadoras, Disjuntores e barramentos 

Antes de iniciar a montagem dos equipamentos, serão verificados se todos estão em perfeito estado, 

completo, de acordo com as especificações de materiais e dos desenhos de projeto. 

As chaves seccionadoras serão fixadas através de suportes de cantoneira, fixados na alvenaria por meio 

de chumbadores apropriados, dotados de haste com punho para manobra. 

Os disjuntores serão fixados através de dispositivos de tratamento apropriado para este fim e será 

conectado na malha de aterramento através de conector apropriado. 

Os barramentos de cobre serão montados e afastados entre partes sob tensão e massa, devidamente 

suportados por isoladores do tipo pedestal de forma e resistir aos esforços mecânicos, cuja identificação 

far-se-á pelas cores discriminadas na norma de concessionária local da ABNT. 

Todas as dimensões dos barroteamento serão perfeitamente alinhadas e firmemente aparafusadas para 

assegurar a máxima condutividade. 

Após realizadas as verificações, serão iniciados os testes finais para energização ligando uma saída ou 

circuito por vez e verificando a seqüência de rotação dos motores. 

Instalações de eletrodutos 

Os serviços serão executados observando fielmente o projeto, normas e regulamentos da ABNT, de forma 

a evitar durante e após a montagem dos danos aos condutores. 

Roscas: 

As roscas serão executadas obedecendo à norma PB-14, roscas BST-gás e serão feitas com equipamento 

apropriado. As roscas serão limpas com escova de aço e em seguida aplicada tinta anticorrosiva antes de 

executar as conexões. 

Cortes 

Os eletrodutos serão cortados a serra e as bordas aparadas com lima para remover as rebarbas e não 

danificar o isolamento de cabos. 

- Proteção das Extremidades 

Serão protegidos contra danos durante a montagem, através das buchas plásticas ou por métodos 

aprovados. As caixas de passagem conduletes serão vedadas com tampas adequadas não devendo 

removê-las antes da enfiação. 

- Curvas 

As curvas para eletroduto de PVC somente serão efetuadas por meio de aquecimento aprovado pela 

Fiscalização. 
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- Eletrodutos Aparentes 

Os eletrodutos aparentes serão fixados com espaçamento máximo de 2,0m para eletroduto de ¾” e de 

2,5m para eletroduto de 1” e maiores. As uniões serão convenientemente montadas garantindo 

alinhamento e espaçamento correto, permitindo assim o rosqueamento da parte móvel sem esforço. 

Ao término dos serviços de montagem dos eletrodutos, será efetuada limpeza com passagem de um 

mandril com uma escova de fio de aço instalando guia de arame galvanizado para facilitar a posterior 

enfiação. 

Cablagem 

Os cabos serão remanejados cuidadosamente e puxados de maneira contínua pelos condutores de cobre 

não ultrapassando a tensão máxima de puxamento recomendado pelo fabricante. 

O raio de curvatura mínima será de 10 (dez) vezes o diâmetro externo do cabo. 

Os cabos terão etiqueta de identificação de material oxidado nas extremidades, nas de passagem e nos 

trechos descobertos. O tipo de lubrificante a ser empregado será previamente submetido à aprovação pela 

fiscalização. Os cabos serão conectados, de modo a manter o mesmo sentido de rotação das fases 

(polaridade) em toda a instalação. 

Emendas, conexões e ligações serão feitas com conectores apropriados para assegurar durabilidade, 

perfeita isolação e ótima condutividade elétrica. 

Nas de passagem e canaletas de piso, os condutores serão arranjados com condutores de mesmo circuito 

amarrado em feixes, com fitas de nylon, a maneira de chicote (os circuitos trifásicos, em trifólio, incluindo-

se o neutro). 

- Verificação: 

Após a montagem serão feitas verificação antes dos testes e energização dos seguintes itens: 

- Continuidade dos cabos em todos os condutores; 

- Identificação nas duas extremidades; 

- Fixação adequada dos cabos; 

- Aperto das conexões e terminais; 

- Inspeção nos terminais, cabos, terminações e emendas dos cabos; 

- Teste e energização. 

Concluídas e aceitas todas as verificações, os cabos serão terminados conforme falha de teste padrão, 

sendo que só após a execução e aceite dos testes, os cabos serão liberados para energização e 

finalização dos testes em cargas. 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL EMBUTIDO NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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d = 3/4" m 

d = 1.1/4" m 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO APARENTE ROSCÁVEL. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

d = 3/4" m  

d = 1.1/2" m 

Duto espiral flexível singelo pead d=100mm (4") revestido com pvc com fio guia de aço 

galvanizado, lançado direto no solo coberto por camada de concreto magro. incl conexões. 

fornecimento e instalação 

Conector prensa cabo em alumínio fundido 1/2",fornecimento m 

Sob este título relaciona-se metodologia construtiva a ser empregada nas diversas fases construtivas da 

obra, observando as disposições dos respectivos projetos obedecendo às normas da ABNT perfeita 

concordância e melhores técnicas de execução dos serviços. 

Entrada de Energia / Subestação 

A entrada de energia será através de transformador a ser instalado na rede a ser executado através de 

cabos a partir de poste daí aos quadros de medição. 

Os serviços serão executados por empresas cadastradas e credenciadas pela CONCESSIONÁRIA, 

utilizando pessoal e equipamentos apropriados, dentro das normas técnicas e de segurança vigentes. 

Instalação de Chaves Seccionadoras, Disjuntores e barramentos 

Antes de iniciar a montagem dos equipamentos, serão verificados se todos estão em perfeito estado, 

completo, de acordo com as especificações de materiais e dos desenhos de projeto. 

As chaves seccionadoras serão fixadas através de suportes de cantoneira, fixados na alvenaria por meio 

de chumbadores apropriados, dotados de haste com punho para manobra. 

Os disjuntores serão fixados através de dispositivos de tratamento apropriado para este fim e será 

conectado na malha de aterramento através de conector apropriado. 

Os barramentos de cobre serão montados e afastados entre partes sob tensão e massa, devidamente 

suportados por isoladores do tipo pedestal de forma e resistir aos esforços mecânicos, cuja identificação 

far-se-á pelas cores discriminadas na norma de concessionária local da ABNT. 

Todas as dimensões dos barroteamento serão perfeitamente alinhadas e firmemente aparafusadas para 

assegurar a máxima condutividade. 

Após realizadas as verificações, serão iniciados os testes finais para energização ligando uma saída ou 

circuito por vez e verificando a seqüência de rotação dos motores. 

Instalações de eletrodutos 
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Os serviços serão executados observando fielmente o projeto, normas e regulamentos da ABNT, de forma 

a evitar durante e após a montagem dos danos aos condutores. 

Roscas: 

As roscas serão executadas obedecendo à norma PB-14, roscas BST-gás e serão feitas com equipamento 

apropriado. As roscas serão limpas com escova de aço e em seguida aplicada tinta anticorrosiva antes de 

executar as conexões. 

Cortes 

Os eletrodutos serão cortados a serra e as bordas aparadas com lima para remover as rebarbas e não 

danificar o isolamento de cabos. 

- Proteção das Extremidades 

Serão protegidos contra danos durante a montagem, através das buchas plásticas ou por métodos 

aprovados. As caixas de passagem conduletes serão vedadas com tampas adequadas não devendo 

removê-las antes da enfiação. 

- Curvas 

As curvas para eletroduto de PVC somente serão efetuadas por meio de aquecimento aprovado pela 

Fiscalização. 

- Eletrodutos Aparentes 

Os eletrodutos aparentes serão fixados com espaçamento máximo de 2,0m para eletroduto de ¾” e de 

2,5m para eletroduto de 1” e maiores. As uniões serão convenientemente montadas garantindo 

alinhamento e espaçamento correto, permitindo assim o rosqueamento da parte móvel sem esforço. 

Ao término dos serviços de montagem dos eletrodutos, será efetuada limpeza com passagem de um 

mandril com uma escova de fio de aço instalando guia de arame galvanizado para facilitar a posterior 

enfiação. 

Cablagem 

Os cabos serão remanejados cuidadosamente e puxados de maneira contínua pelos condutores de cobre 

não ultrapassando a tensão máxima de puxamento recomendado pelo fabricante. 

O raio de curvatura mínima será de 10 (dez) vezes o diâmetro externo do cabo. 

Os cabos terão etiqueta de identificação de material oxidado nas extremidades, nas de passagem e nos 

trechos descobertos. O tipo de lubrificante a ser empregado será previamente submetido à aprovação pela 

fiscalização. Os cabos serão conectados, de modo a manter o mesmo sentido de rotação das fases 

(polaridade) em toda a instalação. 

Emendas, conexões e ligações serão feitas com conectores apropriados para assegurar durabilidade, 

perfeita isolação e ótima condutividade elétrica. 
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Nas de passagem e canaletas de piso, os condutores serão arranjados com condutores de mesmo circuito 

amarrado em feixes, com fitas de nylon, a maneira de chicote (os circuitos trifásicos, em trifólio, incluindo-

se o neutro). 

- Verificação: 

Após a montagem serão feitas verificação antes dos testes e energização dos seguintes itens: 

- Continuidade dos cabos em todos os condutores; 

- Identificação nas duas extremidades; 

- Fixação adequada dos cabos; 

- Aperto das conexões e terminais; 

- Inspeção nos terminais, cabos, terminações e emendas dos cabos; 

- Teste e energização. 

Concluídas e aceitas todas as verificações, os cabos serão terminados conforme falha de teste padrão, 

sendo que só após a execução e aceite dos teste, os cabos serão liberados para energização e finalização 

dos testes em cargas. 

Conjunto com duas luminárias tipo pétala viária a led, 250w - 32.000 lúmens efetivos, facho tipo II / 

III, temp. de cor 4.000k, instaladas em suporte metálico duplo dispostas a 180° entre si, altura de 

montagem h=12m, completa com drive dimerizável e suporte; fornecimento e instalação cj 

Uma luminária tipo pétala viária a led, facho tipo II / III, 142w 18.258lm efetivos, temp. de cor 4.000k, 

instaladas em suporte metálico simples, altura de montagem h=9m, completa com drive dimerizável 

e suporte, conforme especificações técnicas; fornecimento e instalação cj 

Projetor a led, facho tipo simétrico médio aberto, 51w - 5.164lm efetivos - temp. de cor 4000k, 

instalada em suporte metálico sob viaduto, completa com suporte, conforme especificações 

técnicas fornecimento e instalação cj 

Projetor a LED tipo "uplight", facho simétrico com ajuste de tilt e/ou assimétrico fechado, 4.000K 

(NW), 25W, 2.313 lm efetivos, instalação engastado no piso, completo com driver, ajuste de foco e 

demais acessórios, ref. VAYA HP (BBP331 15XLED-HP/NW 220-240V 25 15D ) da Philips ou TERRA 

MIDI (16 LEDs 500mA WW / 6325 /39931X) da Scréder ou similar. Ver detalhe 07 no desenho 

0126_OS04_ILM_EX_DES002 

O fornecimento e instalação das luminárias e/ou projetores indicados deverão obedecer as instruções do 

fabricante não comprometendo a estética do equipamento bem como a correta ligação à rede elétrica para 

que o seu funcionamento seja adequado e contemple a maior durabilidade possível.  

Observar o prazo e certificado de garantia que deverá ser entregue à CONTRATANTE, quando dos testes 

finais e entrega da obra.  

Mureta em alvenaria para instalação de medidores - 100x200x17cm un 
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QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL, DISJUNTOR GERAL 

DE 100A E PARCIAIS DE ATE 50A, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR 

QDG 01 cj 

QG2 02 cj 

Antes de iniciar a montagem de quadros, serão verificados se os quadros atendem as necessidades para 

instalação de entradas e saídas de eletrodutos e cabos elétricos, as paredes estarão prontas e os 

chumbadores colocados para receber os quadros. 

Os casos de quadros montados em paredes, colunas e estruturas serão usados para fixação dos 

chumadores e suportes metálicos, construídos a partir de perfilados em geral. Os quadros embutidos em 

paredes serão fixados, faceando o revestimento da alvenaria devidamente nivelados e aprumados. 

Após o término de montagem, será iniciada dos eletrodutos e cabos. Todos os cabos somente serão 

ligados as chaves, disjuntores, etc. através de conectores apropriados, com folgas necessárias sem forçar 

mecanicamente os terminais dos equipamentos identificados. 

Teste após a montagem e antes do início para a energização serão verificados os seguintes itens: 

- Limpeza externa e interna, aperto de conexões de barramento e demais ligações externas; 

- Verificação da operação mecânica de todos os disjuntores, chaves, etc. 

- Aterramento nos quadros, identificação e dados nominais dos equipamentos e instrumentos. 

Poste ornamental em aço galvanizado a fogo, com braço decorativo duplo para fixação de luminária 

de 2m de comprimento, h= 12m (úteis), altura de montagem das luminárias 12m, esforço a 30cm do 

topo 100kgf, conforme especificações técnicas, ref: lutécia da metalsinter ou similar un 

Poste ornamental em aço galvanizado a fogo, tipo flangeado, com braço decorativo duplo para 

fixação de luminária de 2m de comprimento, h= 12m (úteis), altura de montagem das luminárias 

12m, esforço a 30cm do topo 100kgf, conforme especificações técnicas, ref: lutécia da metalsinter 

ou similar un 

Poste ornamental em aço galvanizado a fogo, tipo de engastar, com braço decorativo simples para 

fixação de luminária de 1,5m de comprimento, h= 9m (úteis), altura de montagem das luminárias 

9m, esforço a 30cm do topo 100kgf, conforme especificações técnicas, ref: lutécia da metalsinter ou 

similar un 

O fornecimento e instalação dos postes deverão ser objeto inicial de avaliação individual das peças, 

objetivando identificar quaisquer danos que poderiam ocorrer durante o transporte. 

Posteriormente, deverá ser objeto de instalação conforme orientações do fabricante devendo-se observar 

a distância estabelecida em projeto para instalação dos mesmos incluindo as caixas de aterramento. 

Não serão aceitos equipamentos que apresentem quaisquer defeitos de fabricação. Deverão sofrer testes 

de funcionamento quando da instalação das luminárias e lâmpadas repetindo-se o procedimento no 

mínimo por três vezes. 
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Ficará a cardo da CONTRATADA a substituição de qualquer peça do conjunto que apresentar defeito.  

Retirada de poste un 

Retirada de 1 luminária em topo de poste até 14m de comprimento un 

Retirada de 2 luminárias em topo de poste até 14m de comprimento un 

Retirada de metro de rede aérea, exclusiva do sistema de iluminação pública un 

Retirada de projetor un 

Todas as remoções de peças existentes deverão sofrer avaliação inicial para identificar qual o critério mais 

adequado a ser utilizado.  

Em caso de orientação pela CONTRATANTE para reaproveitamento as mesmas deverão sofrer processo 

de embalagem e transporte para local apropriado. 

ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA (REF. NBR 6122 e NBR 12231) (UND) 

Deve ser realizada em conformidade à NBR 12131. 

A estaca a ser ensaiada deve ser suficientemente documentada. Estes registros devem incluir, 

detalhadamente, sua geometria, seu método de execução e as propriedades dos materiais constitutivos. 

Quando for o caso, serão fornecidos parâmetros de cravação, escavação ou injeção e a descrição de 

incidentes de qualquer natureza. 

O subsolo onde estiver instalada a estaca submetida à prova de carga deve estar reconhecido por meio de 

sondagens de simples reconhecimento à percussão. A estaca deve estar situada dentro da área de 

abrangência da sondagem mais próxima. A profundidade atingida pela sondagem deve ser superior à 

atingida pela ponta da estaca. 

Para a realização da prova de carga o topo da estava deve ser convenientemente preparado, de tal 

maneira que os esforços aplicados não comprometam sua integridade estrutural. Nessa preparação deve-

se remover o trecho do topo da estaca eventualmente danificado ou material de má qualidade, refazendo-o 

de modo a adequá-lo às condições do ensaio. 

Lixamento, Limpeza e Remoção de Pavimento Asfáltico com Lixadeira Angular e Compressor de Ar 

m 

A escavação compreenderá a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno, até as 

linhas e cotas especificadas no projeto. Toda a escavação deverá ser mecânica, exceto no caso de 

proximidade de interferências cadastradas ou detectadas ou outros locais a critério da FISCALIZAÇÃO. 

A escavação deverá ser executada de modo a proporcionar o máximo de rendimento e economia em 

função do volume de terra a remover e das dimensões, natureza e topografia do terreno. 

Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto.  

Todo material escavado e não utilizado no reaterro deverá ser levado em bota-fora em local escolhido pela 

FISCALIZAÇÃO ou no caso desta não se pronunciar, em locais a critério da CONTRATADA. 
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Placa de Concreto armado para Passeio - 1,34x0,60 und 

Utilizar placas de concreto nas dimensões de 1,34x0,60, produto resultante da mistura de cimento 

Portland, água, agregados, eventuais aditivos com ou sem reforço de fibras, telas ou armaduras ativas ou 

passivas. 

As placas são assentadas sobre uma camada de apoio e funcionam como revestimento do pavimento. 

Esta camada de apoio pode ser de material granular (sistema flutuante)  

Sistema flutuante: indicado para tráfego de pedestres. Placas assentadas sobre camada de materiais 

granulares. Podem ser retiradas facilmente utilizando um saca placas. 

As placas pré-fabricadas devem apresentar elevada resistência à abrasão e mecânica.  

 

Areia de Quartzo saco de 25 kg 

Fornecimento de areia de quartzo coesiva e não plástica proveniente da desagregação de rochas. 

Deve possuir elevado teor de sílica e baixo percentual de argila, aliada a morfologia no formato 

subangulares arredondado e compacto dos grãos. Todas estas características fazem a diferença no menor 

consumo de materiais ligantes, maior resistência mecânica e menor volume de gases. 

Argamassa tipo SikaGrout 250 ou similar kg 

Argamassa pré-dosada composta de cimento Portland, areia de quartzo de granulometria selecionada e 

aditivos especiais convenientemente dosados. É fornecido pronto para o uso, bastando a adição de água 

na proporção recomendada para se obter a consistência e resistência mecânica indicada. 

Deverá ser utilizada nos reparos estruturais dos concretos inclusive grauteamento de espessuras de 10 a 

50mm por camada. Espessuras maiores podem ser admitidas preparando-se um microconcreto com 

adição de até 30% de brita) em peso “pedrisco” (lavado e peneirado). 

Laje e berço de concreto para tubos de 600mm (M) 

Laje e berço de concreto para tubos de 800mm (M) 

A superfície destinada a receber o berço em concreto projetado, após regularizada e nivelada, deverá ser 

molhada, de maneira abundante, porém sem deixar água livre acumulada. 

O concreto deverá ser lançado, espalhado, nivelado e não desempenado de forma a constituir uma 

espessura mínima de 0,07 m (sete centímetros). 

O concreto estrutural a ser empregado pela CONTRATADA na execução de berços para assentamento de 

peças enterradas sob o leito carroçável, deverá apresentar as características e fck mínimo de 15,0 (quinze) 

MPa. 

O lançamento de concreto estrutural conforme detalhe de projeto, deverá ser acompanhado de 

apiloamento com soquete de madeira, com o cuidado de não ocasionar a segregação dos materiais e não 

prejudicar a ferragem.  



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
 

 
Página 32 de 32 

 

A superfície deverá ser regularizada e perfeitamente nivelada através de régua de madeira. 

Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro 

de concreto 10cm e tampa de concreto armado und 

A sua execução obedecerá aos seguintes requisitos mínimos:  

As bocas-de-lobo serão quadradas, conforme dimensões contidas em projeto anexo.  

Sobre um contrapiso de cascalho, ou equivalente, será construído o piso de concreto, coletor pluvial será 

conectado através de tubos de diâmetro mínimo de 0,40m, 10 cm acima do fundo. 

As paredes serão constituídas em alvenaria de tijolos maciços deitados, nunca à cutelo e a face que faz 

limite com a via serão assentados 1 ½ vez, rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3, revestida 

internamente com massa única. 

Em continuidade do meio-fio e em frente à boca será colocado um espelho de concreto conforme 

indicação em projeto 

Em frente à BL o pavimento será rebaixado para orientar as águas pluviais. 

Sobre as paredes será colocado laje de concreto armado no mesmo plano de passeio, devendo ficar uma 

fenda de 1 cm entre o chassi e o passeio, para facilitar a remoção do chassi. 

Serão constituídas de laje de fundo de concreto simples, com FCK 15Mpa, com espessura de 10 cm. A 

alvenaria será com tijolo maciço e espessura de 25 cm, com traço 1:2:8. A viga de amarração terá 20 cm 

de altura pela espessura do tijolo, será de concreto armado com FCK 15 MPa, com 4 barras de 8 mm 

(5/16”) de aço CA-50 e estribos de 4.2 mm a cada 20 cm. A tampa será de concreto armado com barras de 

10 mm (3/8”) de aço CA-50, colocado a cada 10 cm. 

Tampão fofo articulado, classe b400 carga max 40 t, redondo, tampa 800 mm, rede pluvial/esgoto, p 

= chaminé cx areia / poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento und 

Deverá ser assentado de acordo com o previsto nas Normas Técnicas e recomendações específicas do 

fabricante. 


