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Cliente:

Local:

DESENVOLVIMENTO:Conteúdo da folha:

Resp. p/ Execução:

Proprietário:

Autor do  Projeto:

PROJETO:

Data: Arquivo:

Folha:

Área Total 
Construida:

Taxa de 
Ocupação:

Área do 
Terreno:

Índice de 
Aproveitamento:

D:\NOTBOOK ACER\PREFEITURA\MURO
CEMITÉRIO\PROJETO\MURO_CEMITÉRIO.rvt

MURO_CEMITÉRIO SÃO BERNARDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

BRASIL NOVO - PÁ

ARQ_MURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Data de emissão 01
1 : 425

Térreo
1

Det_01_Estrutural
2

Det_02_Estrutural
3

{3D}
4

1 : 100

CORTE_A
5

1 : 100

CORTE_B
6

Tabela de Concreto - Materiais

Cód. Descrição Volume Custo Total
Pilares estruturais

CU Concreto usinado 25 Mpa + Armadura 2,17 m³ 0,00 0,00

Quadro estrutural

CU Concreto usinado 25 Mpa + Armadura 12,02 m³ 0,00 0,00

14,18 m³ 0,00

Tabela de Paredes - Área

Cód. Descrição Área Custo Total
Parede externa e = 13 cm: Acabamento (Pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 637,45 m² 0,00

637,45 m² 0,00

Tabela de Paredes - Acabamentos aproximado

Descrição Área Custo Total
Alvenaria ascentada em tijolo "de pé" - 55/m² - c/ argamassa 1:4 637,45 m² 0,00 0,00

Chapisco e emboço paulista 1274,90 m² 0,00 0,00

1912,35 m² 0,00

Tabela de Paredes - Área

Cód. Descrição Área Custo Total
Parede externa e = 13 cm: Acabamento (Pintura) + Alvenaria + Acabamento (Massa corrida e pintura) 637,45 m² 0,00

637,45 m² 0,00
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1 INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 

O presente projeto do muro será executado no Cemitério Municipal São Bernardo, no 

perímetro urbano do município de Brasil Novo – PA, Rua Perimetral Oeste, possui uma 

extensão de 300 metros lineares e 2,2 metros de altura, totalizando 660,00 m² de obra. 

 
 
 
2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
A. O Memorial Descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a obra, especificar os 

materiais e técnicas a serem empregadas na execução dos serviços, e complementar as 

informações que não puderem ser colocadas nas plantas; 

B. Todo e qualquer material empregado e serviço executado nesta obra deverá ser de boa 

qualidade, ficando estabelecido que os materiais e os serviços deverão obedecer às normas, 

especificações e métodos da ABNT; 

C. Os projetos e especificações não poderão serem alterados sem prévia autorização do 

autor dos projetos. 

D. Todas as despesas relativas às ART´s, impressões, instalação da obra, execução dos 

serviços, materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, 

combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis 

sociais etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os órgãos municipais, 

estaduais ou federais, correrão por conta da Contratada. 

E. Para que o abastecimento de água e luz no canteiro seja utilizado, deverá ser 

providenciada a ligação com às redes já disponíveis no local pela contratada 

F. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 

contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no desenvolvimento 

dos trabalhos ou a ele relacionados; 

G. A contratada deverá ter à frente dos serviços: responsável técnico devidamente 

habilitado; mestre de obras ou encarregado e pessoal especializado de comprovada 
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Competência. A substituição de qualquer empregado da contratada por solicitação da 

fiscalização deverá ser atendida com presteza e eficiência; 

H. A empresa manterá no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro de todas as 

ocorrências de serviço e troca de comunicações, devendo o mesmo ser apresentado 

semanalmente a contratante; 

I. Caberá à contratada a responsabilidade pelo cumprimento das prescrições referentes as 

leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a 

manutenção de seguro em companhia indicada ou sorteada pelo Instituto de Resseguros do 

Brasil, de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução. 

J. Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os 

especificados, materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços 

considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de 

materiais aprovados pela fiscalização, com a devida mão de obra qualificada e em tempo hábil 

para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a contratada com 

o ônus decorrente do fato. 

K. Os locais afetados pelos serviços deverão ser mantidos, pela contratada, em perfeito 

estado de limpeza durante o prazo de execução da obra. 

L. Deverá ser realizada, pela empresa licitante, minuciosa vistoria ao local onde serão 

desenvolvidos os serviços, para que, o proponente tenha conhecimento das condições 

ambientais e técnicas em que deverão se desenvolver os trabalhos, inclusive relativamente às 

instalações provisórias. 
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3. SERVIÇOS 
 
 
3.1. PLACA DE OBRA 

 
Antes de qualquer serviço executado no terreno, deve ser providenciada a placa em 

aço galvanizado, com as dimensões de 200x300cm, contendo indicações da obra, dos 

responsáveis técnicos envolvidos no projeto e do profissional responsável pela obra. 

 
 

3.2. LOCAÇÃO DA OBRA 
 

Após proceder a locação planialtimétrica da obra – marcação dos alinhamentos e cotas 

de nível - a contratada comunicará à fiscalização, que procederá às verificações e aferições que 

julgar necessárias. Estas verificações, no entanto, não isentam a contratada de responsabilidades 

futuras no caso de eventual erro de locação acarretar em algum dano posterior. 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada obrigará a contratada a proceder, por 

sua conta e nos prazos estipulados, às modificações, demolições e reposições que se tornarem 

necessárias, a juízo da fiscalização, ficando, além disso, sujeita a outras sanções e penalidades 

previstas no Contrato e neste Caderno de Encargos e Especificações. 

 
 

3.3. ESCAVAÇÃO DE VALAS 

Para serviços específicos (vigas baldrame), haverá a necessidade de se realizar 

escavação manual em solo, em profundidade não superior a 0,40m. Para fins desse serviço, a 

profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do 

terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente. 
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3.4. REATERRO MANUAL DE VALAS 

Os serviços de reaterro, que forem necessários, serão executados com material 

aproveitado da escavação, sem entulhos e materiais orgânicos e o material excedente deverá ser 

descartado pela contratante 

 
 

3.5. CONCRETO DOS PILARES E VIGAS, FÔRMAS. 
 

A estrutura de concreto armado (infraestrutura e supraestrutura) será executada in loco, 

devendo observar as especificações contidas no projeto e seguindo as normas da ABNT. Para 

as Vigas baldrame deverá ser utilizado concreto com resistência característica a compressão 

(Fck) de no mínimo 30 MPa, para os pilares deverá ser utilizado concreto com resistência 

característica a compressão (Fck) de no mínimo 25 Mpa, Slump 10+-2, usinado e lançado, 

com aditivo impermeabilizante. A disposição das armaduras deverá seguir o projeto. 

Todas as concretagens dos elementos estruturais somente poderão ser executadas 

mediante vistoria e autorização da fiscalização da obra. Não poderão ser realizadas alterações 

na estrutura sem prévia autorização da fiscalização da obra e autor do projeto estrutural. 

Deverão ser retirados, no mínimo, 02 corpos de provas de concreto, comprovando a resistência 

do concreto. Os testes precisam ser apresentados a municipalidade, antes de nova concretagem.  

Em relação a concretagem, a mesma só poderá ser feita em horários com temperatura 

abaixo de 30º (preferencialmente no início da manhã) e não poderá ser executada em dias 

chuvosos. Antes da concretagem, todas as fôrmas deverão ser umedecidas 

A cura do concreto, utilizado para confecção do muro, deverá ser feita com molhagem 

constante (no mínimo 3 vezes ao dia) dos elementos, durante 05 dias seguidos. 

O adensamento será obtido por vibradores de imersão ou por vibradores de forma e o 

equipamento a ser utilizado terá dimensão compatível com a posição e tamanho da peça a ser 

concretada. A vibração será executada de modo a impedir as falhas de concretagem e evitar a 

segregação da nata de cimento. 

 

O aço, a ser utilizado, deverá possuir características em relação a seção, conforme o 

projeto. Para o aço CA50 é obrigatório ter resistência ao escoamento (Fyk) igual ou superior a 
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500 MPa e para o aço CA60 é obrigatório ter resistência ao escoamento (Fyk) igual ou 

superior a 600 MPa. Estão inclusos no orçamento o dobramento, transporte e colocação de 

armaduras, serviços e materiais secundários como arame, espaçadores e perdas. 

Deverão ser utilizados espaçadores adequados para cada elemento do muro e garantir 

um cobrimento mínimo de 2 cm para todos os pilares, e 3 cm para todas as vigas. 

As fôrmas de madeira, a serem utilizadas, devem ser de boa qualidade. Para 

melhoramento no reaproveitamento das fôrmas, é obrigatório o uso de desmoldante. Estão 

inclusos nesse serviço, escoramento, e demais elementos, garantindo a estanqueidade do 

concreto. Em caso de a fôrma “abrir”, o trecho com problemas deverá ser refeito. 

 
 

3.6. IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
 

Deverá ser aplicado no mínimo 2 demãos de emulsão asfáltica (ISOL 2 ou similar), 

nas vigas de baldrame, em toda sua largura, 15 cm de altura em cada lado e nas 3 primeiras 

fiadas de blocos. O muro deverá ser previamente lavado, estar isento de pó, areia, resíduos de 

óleo, graxa, desmoldante, etc. Aplicar uma demão de penetração e, no mínimo, mais uma demão 

de cobertura da solução asfáltica com rolo, pincel ou trincha, aguardando o período para 

secagem entre elas de no mínimo 18 horas. 

 
 

3.7. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
 
 

A alvenaria deve ser executada em blocos em cerâmica vazados na horizontal com 

dimensões de 9x19x19cm, espessura de 9 cm, sendo assentados sobre argamassa de cimento, 

areia e Alvenaria, na proporção de 1:3 em volume. Os blocos devem apresentar boa 

qualidade, estando com o período de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, 

além de terem as medidas padrão estabelecidas, com desvio máximo de 0,5cm. Devem ser 

assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerância de 0,5cm. 
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3.8. CHAPISCO 

Todas as alvenarias e estruturas de concreto deverão ser receber uma camada de 

chapisco, espessura de 0,5 cm, traço da argamassa de 1:3, cimento e areia e consumo de 3,6 

litros de emulsão polimérica (adesivo, tipo Bianco) para cada m³ de argamassa. Antes da 

aplicação desta camada, toda a alvenaria e estrutura deverá ser previamente umedecida. 

 

3.9. SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA 
 

Após a finalização da execução do muro, impermeabilização, camadas de revestimento 

e demais elementos, deverá ser retirado todo o entulho da obra, estando a mesma em perfeito 

estado para utilização. 

 
 

4. LICITAÇÃO 
 
 

  As obras e serviços, objeto deste projeto básico de engenharia deverá ser executada 

por meio de Licitação Pública, obedecendo rigorosamente a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, 

visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponíveis. 

 
 

Brasil Novo, março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JHEMERSON RENATO DA SILVA 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA: 151716103-7 
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1 INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 

O presente projeto do muro será executado no Cemitério Municipal São Bernardo, no 

perímetro urbano do município de Brasil Novo – PA, Rua Perimetral Oeste, possui uma 

extensão de 300 metros lineares e 2,2 metros de altura, totalizando 660,00 m² de obra. 

 

2 APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente documento corresponde às Especificações Técnicas referentes à execução 

dos serviços necessários a execução das obras acima caracterizadas. Os serviços serão 

executados em estreita observância às indicações constantes das peças técnicas que compõem 

o presente projeto cujos responsáveis técnicos estão indicados, e constantes das respectivas 

art´s. 

No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações Técnicas, e 

Partes Gráficas deverão ser adotados os itens mais restritivos e a favor da segurança e da 

qualidade da obra. O construtor deverá ter procedido à prévia visita ao local onde será 

realizada a obra, bem como minucioso estudo, verificação e comparação de todas as peças 

técnicas que compõe o presente projeto; de modo a seguir as orientações e determinações nele 

contida, a NR18, as normas técnicas pertinentes e ao código de obras do Município. 

Caso ocorram dúvidas referentes a estes procedimentos, bem como aos documentos 

citados anteriormente, consultar o Setor Municipal de Planejamento, aos responsáveis 

técnicos pela elaboração do Projeto e a fiscalização da obra. 
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3. ESPECIFICAÇÕES 
 
 
3.1. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS 

 
Conteúdo do Serviço: 

*O escopo desse tipo de serviço é composto pelo fornecimento de equipamentos, mão 

de obra especializada e todos os materiais de limpeza necessários, de acordo com as 

superfícies a serem limpas. Entre esses serviços estão incluídos a limpeza de terreno e retirada 

de  material proveniente de camada vegetal e etc. 

Critério de Medição 

*Por m2 de área construída a ser limpa (m2). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Primeiro é feita uma limpeza grossa, retirando a camada vegetal e entulho em 

excesso.  

A limpeza inicia-se logo no início da construção, têm um papel fundamental para 

garantir uma boa impressão e evitar danos aos materiais. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas 

NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 

 

3.2. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA 

 
Conteúdo do Serviço: 

*Considera material, equipamentos e mão de obra para confecção e instalação da placa 

da obra. 

Critério de Medição: 

*Por metro quadrado (m2).  

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 
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*A Contratada deverá fornecer e instalar a placa de obra conforme modelo fornecido 

pela fiscalização, e demais placas exigidas pela legislação, no canteiro de obras e em local de 

boa visibilidade. A solicitação dos modelos padrões se fará junto à fiscalização por escrito 

após o recebimento da ordem de serviço. 

*A empresa deverá instalar a placa de identificação da empresa sem custo para a 

Contratante. 

*A placa será executadas em chapa de aço galvanizada n.º 22, devidamente pintada 

com tinta esmalte ou adesivada, padrão do Governo do estado, montada em estrutura de 

madeira de lei aparelhada, tipo pontaletes com dimensões de (3” x 3” com travessas 3” x 2”), 

devidamente fixada ao solo em blocos de concreto simples, ficando a face inferior da placa 

com altura de 1,20 metros do nível do solo. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas 

*NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construç–ão(18.7) 

Carpintaria 

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada 

 

3.3. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA 

 
*Considera equipamento e mão de obra para execução manual do serviço. 

*Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o 

escoramento da vala e esgotamento. 

Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20%. 

Critério de Medição: 

*Volume medido no corte (m3). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão 

empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas 

dos fenômenos de deslocamento, tais como: 

Escoamento ou ruptura do terreno das fundações,  
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Descompressão do terreno da fundação, 

Descompressão do terreno pela água. 

*Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como 

segue: 

Material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação que se apresenta, 

compreende a terra em geral, piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e 

seixos rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm; 

Material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica 

inferior à do granito; 

Material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica 

igual ou superior à do granito. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas: 

NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

 

3.4. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

 
Conteúdo do Serviço: 

Antes da aplicação do concreto, deve ser feita a remoção cuidadosa de detritos. O 

concreto deve ser lançado e adensado de modo que toda a armadura, além dos componentes 

embutidos previstos no projeto, seja adequadamente envolvida na massa de concreto. 

Critério de Medição: 

*Volume de concreto (m3). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Observação em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após 

o início da pega. Concreto contaminado com solo ou outros materiais não deve ser lançado na 

estrutura. 

Lançamento o mais próximo possível de sua posição definitiva, evitando incrustação 

de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras.  
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*A homogeneidade do concreto deve se manter sempre antes do lançamento. De forma 

convencional os caminhos não devem ter inclinação excessiva, para que não ocorra 

segregação proveniente do transporte. O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira 

uniforme, evitando o lançamento em pontos concentrados, que possa provocar deformações 

do sistema de fôrmas. 

*Técnicas do lançamento: para que elimine ou reduza significativamente a segregação 

entre seus componentes, o lançamento deve ser feito em alturas consideráveis, em casos da 

altura ser superior a 2m deve ser majorado para que seja evitado segregação. 

Normas Técnicas: 

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 

*NBR12655-Concreto de cimento Portland- Preparo, controle e recebimento- 

Procedimento. 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado 

*NBR-8953-Concreto para fins estruturai-s classificação por grupo de resistência 

 

3.5. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

 
Conteúdo do Serviço: 

*Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura 

de concreto virado em betoneira na obra. 

*Os coeficientes de consumo incluem corte, dobra e montagem da armadura nas 

fôrmas. 

*Para esta composição admitiu-se uma perda de 10% no consumo de aço, embora, 

dependendo do grau de organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas 

podem variar de 4 à 16%. 

*Conforme os tipos de aço existem: C-A50 com resistência característica de 

escoamento mínimo de fyk = 500MPa. O aço CA-60 com resistência característica de 

escoamento mínimo de fyk = 600MPa 

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  
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Critério de Medição: 

*O critério de medição se dá em volume(m3). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: 

brita, água com eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser 

colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para 

permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura 

adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, 

podendo conter adições e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades 

ao concreto. 

*Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no 

máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que 

houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de 

resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior 

que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias. 

*Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o 

volume e a responsabilidade do concreto não justificarem o emprego do equipamento 

mecânico. Os materiais componentes dos concretos deverão atender as recomendações 

referentes aos insumos cimento, areia, brita, água e aditivo. 

*Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em 

perfeito funcionamento, para se obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do 

traço do concreto a se adotar terá como base a resistência característica à compressão, 

especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de 

transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a 

estrutura. Junto com o traço estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações: 

resistência característica à compressão que se pretende atender; 

tipo, classe e marca do cimento; 

condição de controle; 

características físicas dos agregados; 

forma de medição dos materiais; 

idade de desforma;  
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consumo de cimento por m3; 

-consistência medida através do "slump"; 

quantidades de cada material que será medida de cada vez; 

tempo de início de pega.. 

*Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do 

tronco de cone ou teste do "slump", de acordo com a NBR 7223. 

Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que: 

Iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada); 

Reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas; 

Houver troca de operadores; 

Forem moldados corpos de prova; 

*A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico 

qualificado para tal. Para controle da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o 

concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá ser utilizado antes do início da pega. 

Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de 1h 30 min., 

desde que haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de 

aditivos. 

*Observação em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto após 

o início da pega. Concreto contaminado com solo ou outros materiais não deve ser lançado na 

estrutura. 

Lançamento o mais próximo possível de sua posição definitiva, evitando-se 

incrustação  de argamassa nas paredes das fôrmas e nas armaduras. 

*A homogeneidade do concreto deve se manter sempre antes do lançamento. De forma 

convencional os caminhos não devem ter inclinação excessiva, para que não ocorra 

segregação proveniente do transporte. O molde da fôrma deve ser preenchido de maneira 

uniforme, evitando o lançamento em pontos concentrados, que possa provocar deformações 

do sistema de fôrmas. 

*Técnicas do lançamento: para que elimine ou reduza significativamente a segregação 

entre seus componentes, o lançamento deve ser feito em alturas consideráveis, em casos da 

altura ser superior a 2m deve ser majorado para que seja evitado segregação.*Executar o 

dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, 
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conforme disposição de espaço no canteiro da obra. 

*Obedecer rigorosamente ao projeto estrutural. 

*Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do 

concreto, remover também as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas. 

*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento. 

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma. 

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento. 

Normas Técnicas: 

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 

*NBR12655-Concreto de cimento Portland- Preparo, controle e recebimento- 

Procedimento. 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado 

*NBR-8953-Concreto para fins estruturais classificação por grupo de resistência 

*NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado 

Especificação 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

 

3.6. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES 

 
 

Conteúdo do Serviço:  

*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de 

travamentos) e desforma.  

*Área desenvolvida na planta de formas (superfície da forma em contato com o 

concreto) (m2). Procedimento Executivo e Recomendações Diversas:  

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.  
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*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata 

de cimento.  

*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma.  

*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento.   

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). Normas Técnicas: *NBR7203-Madeira serrada e beneficiada. 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

 

3.7. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) 

 
 

*Consideram-se materiais, equipamentos e mão de obra para preparo da argamassa, 

marcação e execução da alvenaria de vedação. Excetos os serviços de fixação (encunhamento) 

da alvenaria. 

*Perda adotada para os blocos cerâmicos: 10%. 

*Os blocos cerâmicos furados serão com dimensões de (19x19x9) cm ou 

opcionalmente com (20x20x10) cm. 

Critério de Medição: 

*Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2,00 m². Vãos com 

área superior a 2,00 m², descontar apenas o que exceder a essa área (m2). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentan-dsoe os blocos dos cantos, 

em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de 

argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento, obedecendo o determinado 

na locação da obra. 

*Atenção   à   construção   dos   cantos,   que   deve   ser   efetuada   verifican-dsoe  o  

nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como 

gabarito para a construção em si. 

*Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da 

fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado. As juntas entre os blocos devem estar 

completamente cheias, com espessura média de 12 mm. As juntas verticais não devem 
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coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas: 

NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construçã–o (18.13) 

Medidas de proteção contra quedas de altura. 

3.8. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 

 

Conteúdo do Serviço: 

*Consideram-se materiais, equipamentos e mão de obra para preparo e aplicação da 

argamassa de chapisco. 

Critério de Medição: 

*Área de forro efetiva (m2). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Para aplicação do chapisco, a base deve estar limpa, isenta de poeiras, substâncias 

oleosas e restos de argamassa que prejudicam a aderência. 

*Misturar o adesivo na água de amassamento na proporção de 1:2. O adesivo à base 

de resina sintética tem a função de melhorar o desempenho da argamassa em relação à 

aderência. 

*Adicionar esta mistura em uma argamassa de cimento/areia no traço 1:3. 

*Lançar a argamassa com a colher, repetidamente, com força para f-alzaêaderir 

firmemente ao forro e formar uma base rústica de regularização e ancoragem do emboço. 

*Assentar a massa de acabamento após 24 horas. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas: 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construç–ão(18.17) 

Alvenaria, revestimentos e 

acabamentos. 

 



  
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
                                      COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO                                   
 

AV. CASTELO BRANCO, 821, CENTRO – FONE: (93) 3514-1181 - BRASIL NOVO-PARÁ –  Governo “União, Força e Trabalho” 
E-MAIL:gab.pmbn21@gmail.com  

13 

3.9. PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, 
COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL 

 
Conteúdo do Serviço: 

*Considera-se materiais, equipamentos e mão de obra para aquisição e instalação da 

esquadria, inclusive ferragens que serão em ferro cromado, já fornecida pelo fabricante das 

peças. 

*A portão será fabricada, com chapa galvanizada, ondulada de ferro, conforme 

definido no projeto de arquitetura, sendo dobradiças e 01 fechadura por folha, ambas em ferro 

cromado. 

Critério de Medição 

*Pela área efetiva de esquadria (m2). 

Procedimento Executivo e Recomendações Diversas: 

*Colocar o marco no vão, calçar levemente com pedaços pequenos de madeira, não 

sendo permitido o uso de cunhas. Acertar o prumo e o nível da peça. 

*Após a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Depois que o cimento secar, retirar os calços 

de madeira, fechar os buracos com argamassa, e dar acabamento na parede, revestimentos com 

argamassa, inclusive pintura. 

*O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro 

irá gerar problemas de infiltração de água que acabará dificultando o abertura e fechamento. 

*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção 

individual (EPI). 

Normas Técnicas 

*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
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4. LICITAÇÃO 
 
 

  As obras e serviços, objeto deste projeto básico de engenharia deverá ser executada 

por meio de Licitação Pública, obedecendo rigorosamente a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, 

visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponíveis. 

 
 

Brasil Novo, março de 2021. 
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