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• Em seguida é feita a pintura da barra de aço que ficou acima do solo para facilitar a

visualização do ponto pela equipe de locação. Tal marcação serve de referência

planialtimétrica para outras operações de locação da obra.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro de locação de pavimentação,

conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.

3.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES lOOX15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIÁRIO)

• Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento das guias, tais como:

assentamento das guias, rejuntamento dos vãos entre as guias e escoramento da guia.

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o assentamento das

guias pré-fabricadas.

• Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em concreto com

dimensões específicas e assentadas de forma justapostas para delimitar uma área de outra

• Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas conferindo

acabamento e continuidade às guias.

• Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Execução

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.

• Assentamento das guias pré-fabricadas, dimensões 1OOx15x13x30cm.

• Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro do assentamento de guia (meio-

fio), conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.

3.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO

COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA

Itens

• Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento em

paralelepípedos;

• Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do

pavimento em paralelepípedos; -

• Rolo liso: equipamento para a compressão da camada de revestimento em paralelepípedos;

• Tanque de estocagem de asfalto: equipamento para o armazenamento da emulsão asfáltica;

• Areia: material utilizado na execução do colchão de areia;

• Paralelepípedo (30 a 35 peças por metro quadrado): pedra que compõe a camada de

revestimento do pavimento;

• Pedrisco: material utilizado para o enchimento das juntas entre os paralelepípedos;

• Emulsão asfáltica RR-2C: material utilizado no tratamento das juntas entre os paralelepípedos

EquipamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

WffizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso operacional

máximo 8, I t, impacto dinâmico 16,15 /9,5 t, largura de trabalho 1,68 m;

• Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI.

Execução

• Sobre a base finalizada (atividade não contemplada nesta composição), realiza-se o colchão

de por meio do lançamento e espalhamento de uma camada solta e uniforme de areia ou pó de

pedra;

• Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada pelas

seguintes atividades:

• Marcação para o assentamento, feito por linhas de referência ao longo da frente de serviço;

• Assentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o espaçamento entre si

de, no máximo, 15 mm;

• Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;

• Rejuntamento feito com pedrisco, que é espalhado sobre a área do pavimento e varrido, para

o preenchimento das juntas entre os paralelepípedos, e remoção dos excessos;

• Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso;

• Aplicação da emulsão asfáltica nas juntas entre os paralelepípedos, com auxílio de bico fino

(caneta). Sobre a emulsão aplicada, realiza-se um novo lançamento de pedrisco e remoção de

excessos;

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro quadrado de pavimento em

paralelepípedo executado, conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.
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3.4 PINTURA DE MEIO FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)

Consiste na execução de uma pintura com tinta a base de "CAL" sobre o meio-fio. A pintura

do meio-fio deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro quadrado do serviço executado,

conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.

4. CALÇADA

4.1 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Ver item 2.5.

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

MOLDADO lN LOCO, USINADO, ACABAMENTOCONCRETO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

Execução

• Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio tais

como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto.

• Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos

passeios.

• Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para execução dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RUA TENENTEPEDRO RUFINO DOS SANTOS, N° 742 - MONTE CASTELOI PARNAMIRIM·RN - CEP:59.150-00~.

FONE (084) 3645-5654 CNPJ: 0817082/0001-74



PREFEITURA DE P ARNAMIRIM

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento

SEMOP

passeio.

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

servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;

• 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.

• Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeios que utilizam concreto usinado e sem

uso de armaduras.

• Esta composição pode ser utilizada para passeios entre 6cm e 12cm de espessura.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro cúbico do serviço executado,

conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.

4.3 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR

NATURAL, PIDEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM, APLICADO

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I1, REJUNTADO, EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Piso Tátil é utilizado em espaços públicos/privados para orientação de deficientes visuais e

idosos. São dois modelos: o "direcional", para orientação de percurso e o de "alerta" para avisar a

mudança da direção ou perigo. O serviço segue as diretrizes das normas NBR 9050/2015 e NBR

16537/2016 sobre sinalização tátil.

!J§,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Materiais

• Dimensões: 40x40x2,5cm, (Espessura total de 25mm, sendo 5mm do relevo e 20mm base da

placa);

• Confeccionado em concreto usinado com resistência 35 Mpa.

Execução

• Com o auxílio do esquadro faça uma marcação com lápis e madeira na área que receberá os

pisos táteis;

• Deixe já escorado com madeiras o lugar que receberá os pisos táteis com profundidade do

corte entre 3 a 4cm;

• Remova todo o entulho gerado e deixe a canaleta que receberá o piso mais limpa possível;

• Espalhe a argamassa no contrapiso na quantidade suficiente para permitir a instalação dos

pisos táteis antes da secagem inicial. Evite respingos fora do piso, como em paredes,

esquadrias, etc.;

• Cole o piso o mais próximo possível, após a instalação e nivelamento. Aplique o rejunte;

• Durante ou logo após da instalação faça a limpeza dos resíduos de argamassa que

respingarem nos pisos e adjacentes, pois uma vez seco, ficará mais difícil a limpeza com os

resíduos de argamassa, cimento e rejunte.

• Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de

modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem

como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de

conformidade com as indicações do projeto.

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro quadrado de piso executado,

alinhado e rejuntado de acordo com estas especificações.

° pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jg),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. DRENAGEM

5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30M

A escavação manual das valas será feita de acordo com o projeto estrutural e as necessidades

do terreno, realizada por servente. Não poderão ocasionar danos à vida, a propriedade ou a ambos.

Todas as cavas em solo residual terão seus leitos nivelados e apiloados antes do lançamento das

fundações. O material escavado será depositado ao lado das cavas, valas e furos guardando distância

conveniente da borda das mesmas, e com a finalidade de aproveitamento posterior nos reaterros. Os

materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverão ser transportados a locais de "bota

fora" indicados pela FISCALIZAÇÃO.

Durante a execução dos trabalhos de escavação, as cavas e furos deverão ser mantidos secos.

A água retirada deverá ser encaminhada para a rede de drenagem natural da região, a fim de evitar o

alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho. Será adotado para segurança das escavações a

Norma NBR 9061, que fixa as condições de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do

projeto e execução de escavações de obras civis

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro cúbico da área escavada, conforme as

orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e incluirá

todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e demais taxas relacionadas diretamente com o serviço.

5.2 ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA

DEMÃOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fJ.th,
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Será feito um enrocamento de pedra de mão arrumada, a pedra deve ser assentada de forma

que não fique apresentando aberturas, com lastro de concreto ciclópico com fck de 15 Mpa com

agregado adquirido tendo uma espessura de 0,30m.

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro cúbico do serviço executado,

conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.

5.3 FABRICAÇÃO MONTAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 2

UTILIZAÇÕES

MateriaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. I • Tábua de madeira não aparelhada, 2a qualidade, com e = 2,5 cm e largura de 30,0 cm,

fornecida em peças de 4 m;

• Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, para fôrma;

• Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, diâmetro 3 mm)

Equipamento

• Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5 HP, para disco de diâmetro de

10" (250 mm)

Execução

• A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das

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

RUA TENENTEPEDRORUFINO DOSSANTOS,N° 742 - MONTE CASTELOIPARNAMIRIM-RN - CEP:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA59.150-000çg!)~
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marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços

longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc;

• Para a fôrma da lateral da viga, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que comporão a

gravata, espaçados a cada 45 cm, e pregar as tabuas nas gravatas até a altura da viga

especificada no projeto, deixando 10 cm de sarrafo livres em um dos lados para o futuro

travamento das peças;

• Para a fôrma de fundo de viga, repetir o mesmo processo deixando a sobra dos dois lados do

fundo;

• Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro quadrado do serviço executado,

conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.

5.4 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM

Materiais

• Peças de aço CA-50 com 12,5 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.

• Arame recozido n" 18 BWG, diâmetro 1,25 mm

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado.

Execução

• Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

• Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-loszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà

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

• Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que

não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

• Utilizar o peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem

da armadura de blocos de fundação, vigas baldrame ou sapatas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por quilogramas do serviço executado,

conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.

5.5 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-60 DE 5MM - MONTAGEM

Materiais

• Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro.

• Arame recozido n° 18 BWG, diâmetro 1,25 mm

• Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado

Execução

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

partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

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

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

~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RUA TENENTEPEDRO RUFINO DOS SANTOS, N° 742 - MONTE CASTELOI PARNAMIRIM-RN - CEP:59.150-000

FONE (084) 3645-5654 CNPJ: 0817082/0001-74



PREFEITURA DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento

SEMOP

• Após a execução do lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que

não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

• Utilizar o peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem

da armadura de blocos de fundação, vigas baldrame ou sapatas.

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por quilogramas do serviço executado,

conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.

5.6 CONCRETO FCKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/AREIA MÉDIAlBRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600L

Materiais

• Cimento Portland composto CP 11-32;

• Areia média - areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em tomo de

1,30, pronta para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de

vegetais etc), proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente;

• Brita 1

• agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma

ABNT NBR 7211; - Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o

equipamento e operá-lo;

• Servente: auxilia no carregamento e descarregamento.

Equipamento

• Betoneira: capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico trifásico,

çfffi,
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potência 4 CV, sem carregador. O insumo pode ser substituído por betoneira de mesma

capacidade com motor a diesel potência 10 HP, com carregador.

Execucão

• Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira,

colocando-a em movimento;

• Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do

volume de água;

• Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da

água;

• Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais.

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro cúbico do serviço executado,

conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.

5.7 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Execução

• Observar se as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de

cimento.

• Transporte: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com

pneus de borracha) para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a

concretagem pela parte mais distante.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cf!p).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• Lançamento: deverá ser feito logo após o amassamento, nas fôrmas previamente molhadas.

Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura de lançamento não

pode ultrapassar, conforme as normas a 2,00 metros. Nas peças com altura maiores que 3,00

metros, o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral

das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou trombas.

• Adensamento e Vibração: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 cm da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o

comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o

concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a

agulha, de forma que a cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais

próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados.

• Acabamento: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada

entre as taliscas e, desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras

de concretagem. Em seguida, deve -se verificar o nível das mestras com aparelho de nível,

remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com

desempenadeira de madeira.

• Cura: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por,

pelo menos, sete dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície

concretada com material que possa manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de

papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma.

• Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual

(EPI)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro cúbico do serviço executado,

conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.

s;N;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RUA TENENTE PEDRO RUFINO DOS SANTOS, N° 742 - MONTE CASTELOI PARNAMIRIM-RN - CEP:59.150-000

FONE (084) 3645-5654 CNPJ: 0817082/0001-74



PREFEITURA DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento

SEMOP

5.8 LASTRO DECONCRETO MAGRO, APLICANDO EM PISOS, LAJES SOBRE

SOLO OU RADIERS

Após vigorosa compactação do solo deve ser lançado o concreto magro no fundo das cavas

com altura de 5 cm, o serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o

pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira.

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e

técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da empresa a ser

utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização.

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro cúbico do serviço executado,

conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.

5.9 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MÃO

O enrocamento de pedra de mão jogada destina-se à melhoria das condições do solo. Os

materiais empregados na confecção do enrocamento serão fragmentos de rocha sã com diâmetro entre

10 e 30cm. O lançamento poderá ser manual ou através de caminhões basculantes diretamente no

local.

Não será admitida a compressão mecânica do enrocamento executado em nenhuma

circunstância. O controle será visual não sendo permitida a utilização de rocha alterada ou de blocos

com dimensões fora dos limites estabelecidos pela Fiscalização.

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro cúbico do serviço executado,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leis

sociais e transporte dos materiais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.10 PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS

Execução

• Compreende os serviços de revolvimento e/ou escarificação do solo; regularização do

material escarnicado; drenagem da área; fornecimento e espalhamento de camada de terra

vegetal, quando necessário, com espessura média de 5 cm e o plantio de grama em placa ou

em muda, conforme especificação de Projeto ou a critério da FISCALIZAÇÃO.

• Quando necessário deverá ser feita correção do solo e aplicação do fertilizante adequado.

Após o plantio, será providenciada a irrigação de toda a área, que deverá continuar,

diariamente, até um mínimo de 15 (quinze) dias, ou até que toda a grama esteja enraizada.

• Os serviços relativos ao plantio de grama deverão ser concluídos com antecedência suficiente

ao término da Obra, para que o novo gramado não necessite de cuidados especiais para sua

formação, em etapa posterior.

• As placas serão colocadas justapostas sobre a camada de terra vegetal, e a seguir,

comprimidas. Logo após será lançada uma camada de terra vegetal nos intervalos das placas,

de forma a preencher os eventuais vazios entre elas.

• Nos locais com declives acentuados ou taludes, as placas deverão ser ancoradas durante a sua

colocação, de modo a se evitar o seu deslizamento antes da pega.

Critérios de Medição e Pagamento

A medição dos serviços executados será efetuada por metro quadrado do serviço executado,

conforme as orientações estabelecidas por estas especificações.

O pagamento deverá ser efetuado de acordo com o preço unitário constante em planilha e

incluirá todas as despesas para execução, tais como mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, leiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sociais e transporte dos materiais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mão-de-obra deverá ser de boa qualidade e os serviços executados deverão seguir estas

especificações. Ficará a critério da fiscalização, rejeitar qualquer serviço ou parte dele, caso não se

tenha obedecido rigorosamente a estas normas.

Todo e qualquer material deverá ser submetido à aprovação da fiscalização e, se refutado,

deverá ser removido do canteiro de obras, dentro do prazo estipulado no Livro de Obras. Os materiais

aplicados e os serviços desenvolvidos deverão estar de acordo com as normas da ABNT.

Em caso de detalhes não mencionados nestas especificações técnicas ou no projeto original, a

Empreiteira deverá satisfazer ao que de melhor existir em trabalho no gênero. Assim sendo, qualquer

modificação do projeto original e que por razão de ordem técnica, se tornar necessária durante a

execução, deverá ser antecipadamente comunicada à fiscalização e somente poderá ser realizada com

aprovação e liberação por escrito pela mesma.

Nenhuma alteração poderá ser feita pela empreiteira, aos termos, Valorizados e as unidades

adotadas por esta especificação técnica ou projeto original.

Os quantitativos apresentados na planilha de serviço são estimados, podendo sofrer variações

para mais ou para menos, sem contudo acarretar qualquer alteração nos preço unitário contratuais.

As despesas de contrato, seguros, leis sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os serviços e

seu pessoal serão inteira responsabilidades da empreiteira.

A empreiteira obriga-se a requerer junto ao CREA a (ANOTAÇÃO DE

RESPONSABILIDADE TÉCNICA) da execução dos serviços, apresentando cópia xerox à

fiscalização.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento exercerá ampla fiscalização durante

a execução dos serviços, devendo a mesma ou qualquer preposto por ela autorizado, ter acesso às

instalações da Empreiteira a qualquer tempo.

A Empreiteira deverá manter no canteiro de obras à disposição da fiscalização, um livro de

ocorrência diária, com folhas enumeradas, compondo cada folha de um original e quatro cópias, onde

serão anotadas as ordens de serviço e ocorrência. Este livro será aberto no início da obra devendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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qualquer ocorrência ser assinalada pela fiscalização a quem caberá uma das vias.

A Empreiteira fornecerá os equipamentos, instrumentos, ferramentas e mão de obra

necessárioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà completa execução dos serviços bem como os equipamentos de segurança do trabalho,

sinalização iluminação das frentes de serviços, de acordo com a fiscalização e em consonância com

as normas de segurança ..

Será de responsabilidade exclusiva da Empreiteira a indenização de qualquer acidente de

trabalho, resultante da execução das obras e serviços contratados, ou qualquer caso fortuito. Será

também de sua responsabilidade a eventual destruição ou danificação da obra em construção até a

aceitação definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros

por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública.

A Empreiteira obriga-se a corrigir, se por culpa direta e comprovada da mesma ou de seus

propostos, os serviços por ela executados que apresentarem omissões ou defeitos de execução

constatados pela fiscalização. A correção será por sua conta exclusiva.

Em caso de divergência entre cota do desenho e sua dimensão, medida em escala, prevalecerá

sempre a primeira. Todos os serviços e materiais que constarem dos projetos e não forem

mencionados nestas especificações, bem como os que não constarem dos projetos, e sim das

especificações, serão interpretados como fazendo parte do projeto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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