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2046 	4,52 

	

4,50 	0.99 

	

4,45 	0.96 

1 	20.55 	0,22 
1 	4.50 	022 

	

4.45 	0.22 

cn 

45 
Pv-0 1 
P~ 

e 
Piarjia Parede. o Parti 

PAtS 

PREFEITURA M~M 0€ H(XUZONJt 
0011k SEXTA ETAPA DO ESTADOO M(NICWL FEDRACIO DOUSIGOS DE SOUSA - DOUINGÃO 

E.cOtC moçÃo IX) BUXO DE AOS V45 1 RAs.k) DOS 1RAI4'ORTES 

oaCOIdTOS 
coem 	AflA 

KT0 ALTURA BRUTA PORTAS JANELAS Co~ 
QTDE (M) (M) 

	
Ir Ir 

o 
O 	a. 

'l 
	

M.VDUaA III X ,L.. 	 6,32 

      

	

0 
SJ6  
1a 
	

12 
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'1.70
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4'' 	cm 
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4,46 	14,fl 
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LIS 	13,33 

PHM 

PHOS 
pv.01 
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no' 
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na 
noi 
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Pv.10 

3 ALVI~DETuoLorm~11.liAlica 

	

2.06 	240 
1 	1.25 	2,50 
1 	9.06 	2,80 
1 	20.55 	4.00 
1 	440 	4,00 
1 	3,35 	240 
1 	1,70 	2.80 
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Antõfto 	, . 	Babsr. Cruz 

SLCNETÃRJODE OBRAS. 
$EHVIÇOS PUULICOS E URBANISMO 

PORIAF1IAtt 10312018 
CPF: 258.168,883-91 Engen o Civil 

Horizonte . CE 
CREA-CE. 12.660-D 

fl C®n 

PEÇA UM). QTD€. flun 

1 COBERTA 

1.1 CI M' 1 

2 RUFO 

2.1 RE-01 M 1 

2.2 RF-02 M 1 
2.3 RF-03 M 1 

3 CALHA 

3.1 d'ai M 1 

Ik 
o 

DE ADSWCSTRAÇAO 

LARGURA 
(W) 

DOS TRANSPORTES 

ÁREA (W 

;FLS_I30  : 

1(%) 	FATOR 	  

o 
%EAmTJ cnim 

,-- a 
G 

4.30 20,25 87,08 15% 

; FtS__nj5 
O 	 1 

1.00 20,25 2025 1. 	2024 

4.30 1,00 4.30 1. 
4,30 1,00 4.30 ix ...fiubnca 4.30 

20,25 

1,00 20.25 20.25 ia 	20.25 

E-cONSTRUÇÃO DO BLOCO 

pREFEmJRA MUNICIPAL 0€ HORIZONTE 
OBRA SEXTA ETAPA 00 ESTÂD4O uunca HoaAclo DOUR4GOS 0€ SOUSA - DOWNGÃO 
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r,00olo 
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Pisnhlha Movimento de Terra 

TEM 
	

PEÇAS 

2 
	

BLOCOS E SAPATAS 

21 
	

BI 

o 
Inf 	 e, 

TO 	REATE RRO 2 
WhIA 

s 

u•Ø-  0±1  

Rubrica 

   

coni 
Ipro 

nôtOs"4a  
tY'at\6nte  

øçO 
ente 

e PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
OBRA: SEXTA ETAPA DO ESTAM MUNICIPLA HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA- DOMINGÃO 
F-CONSTRtJÇÃO DOS ABRIGOS PARA VEICULOS NO ESTACIONAMENTO DAS AUTORIDADES 

M. 	12,29 
Ir 	- 
Ir 	- 
Ir 	12,29 

	

LARGURA COMPRIMENTO 	 ESCAVAÇÃO 

QTDE 
	

(M) 	(M) 	ALTURA (¥) DESCONTOS 	($0') 	FO 

12,29 

24 
	

0.80 	 0.80 	0,80 	 1220 

12,29 

iig
Enue 

a1 CS4I' dz 2:1w 

Kónzonte - CE 
CREA-CE. 12.663-D 

Antônio ~EstaCniz 
SECRETARIO DE OBRAS. 

SERViÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 
PORTARIA I 103fl018 

CPF: 258.?89.A$-9l 

Pá. 1 de 1 	 Anjivo: Or-Coen fl 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
0W SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPLA 1-IORÁCIO DOMNGOS DE SOUSA - OOMINGÀO 	 . 

F-CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DAS AUTORIDADES O 

Plandha Infra Estrutura 

ITEM 	 PEÇAS QTDE. 
LARGURA COMPRIMENTO 

(M) 	(M) 	ALTURA (M) DESCONTOS VOLUME (t) (M') 

2 BLOCOS E SAPATAS 12,29 

21 SI 24 080 0.60 0.80 1229 •. 

O. VOLUME DESFORMA 

fLS 

 

RESUMO GERAL (M) FORMA (M') (M) 
1 CONCRETO DE REGU%.ARIZAÇÂO 
2 BLOCOS E SAPATAS 12,29 81.44 6144 o 
3 SAIDA DOS PILARES 
4 
5 

ALVENARIA DE PEDRA 
BALDRAME Rubrica 

6 CINTA IMPERMEÁVEL 

Iir2! c tjnU'cG4e ttto 
EngeneIfO,CIVlt 
HorizObte< CE 

CREA-CF 12.660P 

ii Lta Cruz 
SE JAmODfØSIA$, 

SERVIÇOS PUkCO$ 1 UgSN4SMO 
PORTARIAP 10317015 
CPF: 258.76app1.' 

cOm' .ie U'J 

Pág. 1del 	 Azqt$vo. Oç-Cobfl dos Õ,t*.4ux 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
OBRA: SEXTA ETAPA DO ESTAM MUNICIPLA HORACIO DOMINGOS DE SOUSA- DOMINGÃO 
F-CONSTRUÇAO DOS ABRIGOS PARA VEICULOS NO ESTACIONAMENTO DAS AUTORIDADES 

LARGURA COMPRIMENTO 
	

ÁREA 
ITENS 	PEÇA 	UND. QTDE. 	(M) 	(M) 	ÁREA (M') 1 (%) FATOR 

	
(1 

1 	COBERTA 

	

1.1 	Cl 	M' 	1 	1150 

	

1.2 	C2 	M 	1 	11.50 

AO 
Anton;. ç',':Ç:  •. BahstaCwz 

SECRETARIO DE OBRAS. 
SERVIÇOS PUBtICOS E uRBmIS&IO 

PORTARIAPP 103/2016 
-. 	CPF: 25t769.S63'SI 

olego Lu 
COMÁ 

pf 

eand(0 Sva 
perrnafltC 

t3ÇflO 
,ideflte 

e e- 
Pista: Ccbedura 

En 

oW4 C5- t236OJi 

11 
o 

Rubrica 

	

65,17 749,46 10% 	1.00 
16,50 	189,75 10% 	1,00 90,70  r's')j'k ¶ 

aFLS  

'N.ub,jca  _V 
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LARGURA COMPRIMENTO 
QTD€. 	(M) 	(M) 	ALTURA (M) DESCONTOS 

340 

45.29 
W 
t 	 - 

45,29 

14,80 	0.90 

0N94,  

* 
-, 
t"FLS 	 

ESCAVAÇÃO BOT o ptno 2 
(MI 	FORft. t (M') 

45,29 45,21 
R%ihmic,a 

ANiN 
45.29 	45 

•q%L 	
-'q. 

o 

Fis 

'-' 'b ° 
Rubrica 

e- 
Planilha Movimento de Terra 

ITEM 
	

PEÇAS 

2 
	CONCRETO CICLÕPICO 

21 
	 DIQUE 

RESUMO 

ESCAVAÇÃO 
REATERRO 

ATERRO 
BOTA FORA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
OBftA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO 

G-CONSTRUCÃO DO D4OUE DO SETOR DE TRANSPORTE 

Ii.itw 	•r'•' á '4. 
EigeAjg90 Civil 

- CE 
CREA-CE. 12.660-D 

a 
Ant&áOYto Babsia Cruz 

SE TMIOOEOORAS. 
SERVIÇOS PUBtICOS E URBANISMO 

PORTARIAM 103/2018 
CPF: 263.709.883-91 

CO0  e 

Pág. 1 de 1 	 k~ 0r4)1~ 



e e- PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
OBRA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ~CIO 00W400S DE SOUSA - DOMINGÂO 

G-COISTRUCAØ DO DIQUE 00 SETOR DE TRANSPORTE 

PIandtia infri EstniIur 
LARGURA COMPRIMENTO 

TEM PEÇAS QTDE. (M) (M) ALTURA (M) DESCONTOS VOLUME (MI 

2 CONCRETO ciciõpsco 52,11 

21 PCC-01 1 1.28 19,74 1,00 	 - 2527 
22 PCC-02 1 1.28 19.74 1,00 	 - 25.27 
23 ESCADAOI 1 1,00 0.54 1.00 	 - 0,64 
24 ESCADA 02 1 1.00 104 100 	 - 1,04 

3 LAJE DE CONCRETO 44$ 

3 PCC-01 120 222 100 2,47 
32 PCC-02 1 120 2.22 1,00 2,67 
3 3 RESSALTO 01 1 0.08 12.20 0.10 0.10 
14 RESSALTO 02 1 008 12,20 0.10 0,10 

VOLUME 0€$FORMA 
RESUMO GERAL (M FORMA (M') M') 

1 CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO 
2 CONCRETOCICLÕPICO 52,11 41,26 41.28 
3 LAJE DE CONCRETO 5,53 13,78 13.78 

flhig2! 	iç Jz : 
EngoçhciJo CM( 
H0&bnfe - CE 

CREA-cE 12.66J 

Antônio r'lf,,.',: ØoB!i-.taCftQ 
TARIO DE O6KS. 

SERV)ÇOS XaIcos E URBANISMO 
PORTRM 1032018  
cfl: 255165883.91 

PSg. 1 dai 	 AsSvo: Or-DqJ.t 
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PREFEITURA MUNICIPAl. DE HORIZONTE 
OBRA: SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÀO 

H.CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO DIOU E DO SETOR DE TRANSPORTES 

PlanIlba Movimento de Te" 

TEM 	 PEÇAS QTDE 
LARGURA COMPRIMENTO 

(M) 	 (M) ALTURA (M) DESCONTOS 
ESCAVAÇÃO 

(MI 	F 

4 ALVENARIA DE PEDRA 0,60 

41 APH-01 040 1,78 0,40 0,28 

4.2 APV-0 1 040 1,38 0,40 0,22 

e AMBIENTES 0,60 

8 1 CASA DE BOMBAS 1.50 i3O 0.22 0,50 

1.00 

RESUMO 

ESCAVAÇÃO 
REATERRO 

1101- 
w 

0.50 

ATERRO MI 
BOTA FORA MI 

Engeni (0 vi 
HorIzOnte - CE 

CREA-CE. 12.660-D 

• . (1. Antonio. 	-. .. Bausia Cruz 
SECRETARIO DE OBRAS, 

SERVIÇOS PUCUCOS E URBANISMO 
PORTARIAM 103/2013 
CPF: 25t769,$$3s1 

P. 1 de 1 	 Nqivot Or-Cai de Bm%tstS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
OBRA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA' DOMINGÃO 

H.CONSTRUÇAO DA CASA DE BOMBAS DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTES 

Planilha Infra Es8utura 

ITEM 	 PEÇAS 

	

4 	 ALVENARIA DE PEDRA 

	

4.1 	 APH'Ol 

	

4.2 	 APV-01 

	

5 	 BALDRAME 

	

5.1 	 BH-01 

	

5.2 	 8V-O 1 

	

e 	 CINTA IMPERMEÁVEL 

	

8,1 	 CIFI-01 
8.2 	 e 1v-o 1 

RESUMO GERAL 

	

1 	CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO 

	

2 	BLOCOS E SAPATAS 

	

3 	SAIDA DOS PILARES 

	

4 	ALVENARIA DE PEDRA 

	

5 	BALDRAME 

	

6 	CINTA IMPERMEÁVEL 

LARGURA COMPRIMENTO 

QTDE. 	(M) 	(M) 

0,40 	 1,78 
0.40 	 1,38 

0.20 	 168 
O 20 	 1,48 

0.10 	 1,88 
o-lo 	1,48 

VOLUME 
(M') 	FORMA (M') 

o 5-) 
0,13 
0,03 	 0.63 

ALTURA (¥) DESCONTOS VOLUME (M 

0.50 

	

0,40 	 0,28 

	

0.40 	 0,22 

0,13 

	

0,20 	 0,07 

	

0,20 	 0,08 

0,03 

	

0.10 	 0,02 

	

0.10 	 0.01 

DESFORMA 
(M') 

0,63 

QMA 	D€SFORIi4, 

LSÂI (")  

e-
e 
-.4 

0J '% 

Ru 

4. ' 
,- 	1'•  

011& 
 'o"FLS 

A 
a. 
04 

	

0,34 	Rubf 

	

0,30 	0,30 

Enge01f CMI 
Honzo -CE 

CREA-CE 12.660-O 

5$.L 
SECRET ' -DE 08&4S, 

SERVÇO5 PÚBLICOS E UR8NIS14O 
PORTARIAM. 1031201$ 

CPF: 258,769,88341 
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o 

'FLS  11/1  
4RMA D€SFORM* 

(MI e 

Rúbrica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
OBRA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL I4ORÂCIO DOMINGOS tE SOUSA - DOMINGÃO 

H-CONSTRUÇÀO DA CASA DE BOMBAS DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTES 

P4, Na  Est(utu(a 

TEM 	 PEÇAS 
LARGURA 

QTD€. 	(M) 
COMPRIMENT 

0(m) ALTURA (M) DESCONTOS VOLUME (Ml 

2 GAS 0,03 

GOl-el 0.10 lOS 0.10 0,02 

22 CCv-o1 0.10 1,48 0.10 0.01 

VOLUME DESFORMA 

RESUMO GERAL (MI FORMA(W) (M') 

1 CONCRETO 16 MPa 0.03 0,83 0.63 

Mig2I c1:4k'4! t 
En9eflItr0fr"il 
Hør,z)flt' CE. 

CREA-CE. 12660-O 

Antônio -?V --08a 	Cruz 
SCCR TARIO DE OCRAS, 

SERViÇOS PISCOS E URØNIIS&IO 
PORTAR 118 - CPFIAM03/20 

: 25&769j0") 

Qeg° 
cOn de 

pre 

P 1 dei 	 — 0~ do ena3sc 
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e- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

00ftA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO 
H-COt4STRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTES 

PIan'Iha Revestimentos 

ITEM 	 AMBIENTES / SERVIÇOS 

1 	 REVESTIMENTO DE PISO 

	

1.1 	 PISO MORTO DE CONCRETO 

	

1.2 	 PISO CIMENTADO 

2 	 REVESTIMENTO DE PAflDC 

	

2.1 	 CHAPISCO 

	

2.2 	 REBOCO 

	

2.3 	 PINTURA HIDRACOR 

3 
	

REVESTIMENTO DE TETO 

	

3.1 	 CHAPISCO 

	

3.2 	 REBOCO 

	

3.3 	 PINTURA HIORACOR  

TÉRREO 	 FACHADAS 
CASA DE FACHADA FACHADA FACHADA FA 
BOMBAS 1 2 3 

0.11 
2.25 

11.00 1.94 3.34 
11,00 1,94 3.34 
11,00 1,94 3,34 

2.25 0,68 0,67 
2,25 0,68 0,67 
2,25 0.68 0,87 

P. h 1 Nt. 
e 

viSS 
a. 

o 	 O 
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PORTAS 
(W) 

JANELAS VIDRO4 
(SE) 	MM (W)  

ViDROS PER 
MM (II') 	REA 

ÁREA 
BRUTA 

(Ml 

1,20 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
OBRA: SEXTA ETAPA 00 ESTÁDIO MUNICIPAL MORAdO DOMINGOS DE SOUSA - OOMINGÂO 

11-CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS 00 DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTES 
$. 

FL3  /4h  ' 
Planilha: Paredes e Painéis 

ITEM 	 PAREDES 

1 	ALVENARIA 112 X TÉRREO 

 

P1401 

  

12 PV -01 

 

RESUMO GERAL 
ALVENARIA DE 1/2 X 

ALVENARLA DE EMPENA 

C0Rl 
SENTO ALTURA 

QTDE. (M) (M) 

1 1.65 1,90 3,14 
1 1,50 2.03 3,05 

4," 
Ar 

3.15 
	

4W 

bi Multo ItU5J.IIi;ta .'v 
Engenh CivIl 
EQnzonte CE 

CREA-CE. 12.660.0 

MkJOIO '"t  T0 alista Cruz 
SECITARIODE CORAS, 

SERVIÇOS ~IDOS £ URBANISMO 
PORTARIA te 10317018 
CPF: 2*769j$3-9, 
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o e e- PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
OBRA: SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HOa&CIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO 

1-CONSTRUÇÃO DO FILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE 
FL5JcL 

PLanilha MovirnenIo de Tei'ra 
LARGURA COMPRIMENTO ESCAVAÇÃO i. 	REATERRO 2 

ITEM PEÇAS aTOL (M) (M) ALTURA (M) DESCONTOS (M') FORA 	') 

1 CONCRETO DE REGULARLZAÇAO 1,48 1,4$ 

1.1 FUNDO TANQUE 01 1 2,90 2,40 0,05 0,35 

1.2 FUNDO TANQUE 02 1 2,90 2,40 0.05 0,35 

1.3 FUNDO TANQUE 03 1 2.90 5.40 0.05 0,78 
- 	FLS  

2 BLOCOS E SAPATAS 444 

2.1 LAJE DE FUNDO TANQUE 01 1 2.90 2.40 0,15 1,04 _t,c Oy 

2.2 LAJE DE FUNDO TANOUE 02 1 2,90 2,40 0.15 flub,tCi 
2.3 LAJE DE FUNDO TANQUE 03 1 2.90 5,40 0.15 2,35 

e FILTRO 167,63 1$7,63 

61 TANQUE 01 2 2,90 2,20 2.40 30,62 

2.36

96,78 

30.62 

82 TANQUE 02 3 2,90 2,20 3.20 81,25 61 .25 

83 TANQUE 03 2 3.50 570 2.40 95.76 

113,56 iasis 

Pe- 

ESCAVAÇÃO IA' 193,53 
REATEIO 

ATEMO 
SOTA FORA 193,56 

1If.2i CJtZ. 141i Ja ritu 
Enoenh itØ }vij 
Hotzont CE 

CREA-CE. 12.660.0 

Antônio ''f Batis . Cn 
SECREyARIO DE OBRAS. 

RVIÇOS PUBLICOS E URRM'ISIO 
PORTARIAN 103/2018 

PF: 258,760,883.91 

de 1 p. 1 	 A,qUvo: oraow 
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ITEM 

0,83 

0,35 
0,35 
0,78 

4m 

	

1,04 í1,5O 	1.s4 
1,04 1 
2,35 	2,49 	2,49fl 

1,66 

a 
o 

\,21*12 
Rubrica 

	

0,56 	II, 	1,52 

	

0.46 	9.60 	tIO 

	

2,57 	27,32 	2702 

	

0,16 
	

126 
	

1,78 

	

0,24 
	

2,64 
	

2,04 

	

0,19 
	

2.06 
	

2,08 

	

0.19 
	

2,08 
	

2,08 

	

0.16 
	

1,76 
	

1.76 

	

0,24 
	

2.64 
	

2,64 

	

0,19 
	

2,06 
	

2.08 

	

0,19 
	

2.06 
	

2.08 

	

0,20 
	

2.16 
	

2.16 

	

0,30 
	

3,24 
	

3.24 

	

0,30 
	

3,24 
	

3.24 

	

0,20 
	

2,16 
	

2.16 

PREFEITURA IiIJNICPAI. DE HORIZONTE 
OfiRk SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO OCAINGOS DE SOUSA - DOMNGÃO 

1-CONSTRUÇÃ0 DO FILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE 

LÁ~ conno 
QiDE. 	(M) 	(M) 	ALTURA (M) DESCONTOS vou. 1W) 

1 cowcnro DE REGaAnAÇA0 

1.1 FUNDO TANQUE 01 2,90 2,40 0.05 

1.2 FUNDO TANQUE 02 2,9.0 2,40 0.05 
1.3 FUNDO TANQUE O3 2.90 5.40 0,06 

2 LAJES DE FUNDO 

2.1 LAJE DE FUNDO TANQUE 01 1 2190 2,40 0,16 

2.2 LAJE DE FUNDO TANQUE 02 1 2,90 2,40 0,16 

2.3 LAJE DE FUNDO TANQUE 03 1 2,90 5,40 0,15 

3 SAVA DOS PILARES 

ai P1 6 0,20 0,20 2,40 

3.2 P2 4 0.20 0.20 3.00 

4 aliA E~VEL 

6.1 CH-0l 2 0,20 2,00 0.20 

6.2 0442 3 0,20 2,00 0,20 

6.3 0$42 2 0.20 2,40 0,20 

6.4 0444 2 0,20 2,40 0,20 

• 65 04-05 2 0,20 2,00 0,20 

c*06 3 0,20 2.00 0,20 

.e.e  
6.7 CISC? 2 0,20 2,40 0,20 

6.8 CHS 2 0,20 2.40 0,20 

69 0v-el 2 0,20 2,50 0,20 

6.10 CV-02 3 0,20 2,50 0,20 

8.11 Cv42 3 0,20 2.50 0.20 

6.12 CV-04 2 0,20 2.50 0,20 

RESUMO GERAL 
vottsE 

(M FORMA(M') 
a 

(t) 

1 	CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO 146 189 1,09 

2 	LAJES DEFUNDO 4.44 5,67 5.67 

3 	SAIDA DOS PILARES 106 21.12 21,12 

4 	ALVENARIA DE PEDRA 
6 	BALDRAME 
5 	CINTA IMPERMEÁVEL 2 57 27.02 2792 

?ig';.2JC.tt:ipcV. 
Enoenflç:iuj 
F4onzon'! 	:1 

CREA-CE. 12.660-0 

-a 
Monto V'g1' : ta Cruz 

SE 	̀IOÇEOBRAS  
SERViÇOS PIJ9UcO5 E URBANISMO 

PORTARIAM 103Q018 
CPF: 256.758583.9) 
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LuLeandro 9%W3 
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1,48 	0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
oea'. SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO M.JNICPAI. ~CIO DOUWOOS DE SOUSA - DOMUCÃO 

1-CONS1RUÇÃO DO FILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE 

PLriIha E,tntua 
LARGURA COMPRIMENTO 

TEM PEÇAS QTCE. (M) (M) DESCONTOS VOLUME (W) ALTURA (N) 

LAJE DE TAMPA fl42 

11 LAJE DE  TAMPA 200 980 l.® 	 21.42 

DESFORMA 
RESUMO GERAL ÁREA (M FORMA (M) (M) 

1 LAJE VOLTERRANA 2542 

k- 
 eaxxdxo 

 te  

Pg 1 dii 	 friqiivu Or-Ffloic 
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OBRA: SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOIAINGÃO 

1-CONSTRUÇÃO DO FILTRO DO DIQI.E 00 SETOR DE TRANSPORTE 
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(W) 

500 
5.00 

17.50 

22,50 

PERIMETRO 
(M) 

9.00 
9.00 

15,00 

PE 
OtEITO PORTAS JANELAS 

(W) 	(Ml 	(W) 

	

2,20 	. 	 - 

	

3.00 	- 	 - 

	

2,20 	- 

	

PORTAS 	 ÁREA 	PERI 

	

VÃQS(M') 	(M) 	VÃOS (N) REAL (W) 	REAL 

	

- 	 - 	 5.00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
OBRA: SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÁO 

1-CONSTRUÇÃO DO FILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE 

PlanIlha: Revestimentos 	 TÉRREO 
TANQUE TANQUE 

ITEM AMBIENTES / SERVIÇOS 01 02 TOTAL Rubi" 
1 REVESTIMENTO DE PISO 

1,1 REGULARIZAÇÃO 5,00 5,00 10,00 

1.2 PISO CIMENTADO COM IMPERMEABILIZANTE 5,00 5,00 10,00 
• 
eFLS 

2 REVESTIMENTO DE PAREDE 

2.1 CHAPISCO 19.80 27,00 46.80 
2.2 REBOCO COM IMPERMEABILIZANTE 19,80 27,00 46,80 '•'_ Rúbrica..-' 

iageI Cr*bQW'S  de 
Engen iço fl 
Hoi,zon  -CE 

CREA-CE. 12.660-O 

Antônio ~Gásta C;uz 
-SECRETÁRIO OCORRAS 

SERVIÇOS pIScos E lA8m(SMO 
PORTARIA ir 103.12018 
CPF: 258,769.383.91 
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A- PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
OBRA: SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA * OOMSGÃO 

1-CONSTRUÇÃO DO FILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE 

Planilha Paredes e Paina 

COWRI 	 ARFA 
NTO ALTURA BRUTA 

TEM 	 PAREDES 	 QTDE. (M) (IS) (SE) 
PORTAS JANELAS VIDRO 4 ViDROS 

(SE) 	SE) 	mm (M.) 	MM (W) 

uteg LLOS  
N O  C0''8  

1,.,.3MtO 

ANÉ 4~ 	61,70 

7sY 

	

'o- 	Z \ 	4.40 

• f' - 	 6,00 

	

- ( FL'S 	MO 	5,28 
- 	 2,40n 	5,28 

4,40 
8.00 

ia 
- 	- 	• 	aio 	tio 
- 	 ZIO 	7,60 

Zoo 	7,110 
2.40 	IS.28 

	

1 	ALVENARIA 1 X FILTROS 

	

1.1 	 PH 01 	 1 	2,00 	2,20 	4.40 

	

1.2 	 PH 02 	 1 	2,00 	3.00 	6.00 

	

13 	 PH.03 	 1 	2,40 	2,20 	5,2$ 

	

14 	 PH-04 	 1 	2,40 	2,20 	5,28 

	

1.5 	 PH-05 	 1 	2.00 	2.20 	4,40 

	

1.6 	 PH-06 	 1 	2.00 	3,00 	6.00 

	

1.7 	 PH-07 	 ¶ 	2,40 	2,20 	5.28 

	

1.8 	 PH-08 	 1 	2,40 	2,20 	5,28 

	

1.9 	 PV'Ol 	 1 	2.50 	2.20 	5,50 

	

1.10 	 PV-02 	 1 	2,50 	3,00 	7,50 

	

1.11 	 PV.03 	 1 	2,50 	3,00 	7,50 

	

1.12 	 PV-04 	 1 	2,40 	2,20 	5.28 

RESUMO GERAL 
ALVENARIA 1 X FILTROS 	t 	61.70 

£ngeCivil 
}4onzon - CE 

CREA.Ct 12.660-D 

Antônio sP4t,0 Bae 
isla Cruz 

SECRETARIO 0[ OBRAS, 
SERVIÇOS P&RL ICOS E URBAPJISUO 

PORTARIA PC 10317016 
CPF: 258, t69,883.9i 
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Estado do Ceará 
Prefeitura Municipal de }lodzonte 

CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOU 	 O 

.4.' 

a. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE 501)5*. OpIGÃøN, 
 

ENDEREÇO; RUA BATIJRITÉ N°670 . BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE' HORIZONTE CE. 
	f PLANO DE TRABALHO If:0390210-76 	 FIS 	._ P13— 	- 

DATA BASE: ABRIL! 2018 	PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA N°24.1 (DESO#kA)IOOV. •c 	9a 
ENCARGOS SOCIAIS 87,01% 

/ 
1. B.D.I.: 28,82% 	 - 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - PMH 
PMH-001 - PORTA EM PVC PID(VISORIA (0,ØOXI,60)M COMPLETA- FORNECIMENTO E MONTAGEM 

Preço Adotado; 300,00 	 . UnId: 1)14 

Código 	 Dncrtçlo 	 Unidade Coeficiente j 	Preço Total 

MATERIAIS 

IPMH 
PORTA EM PVC P!D1VISORIA(0.SOXI.60)MINCWS. FECHADURA DOBRADIÇA E 

REO(JADRO ( FORNECIMENTO E MONTAGEM) 
UN 100 30000 30000 

TOTAL MATERIAIS 300,00 

Total Simples 30000 
Encargos 

BOI 

TOTAL. GERAL 300,00 

PMH.002 -FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA E SUMIDOURO EM ANÉIS 0.1,20111, P1 ÚTIL 1,70 M 

oMotado: 4.881,36 IJnId: UM 

ódlgo 	 Descriçio Unidade Coeficiente Preço Total 

MAO DE OBRA 

12391 PEDREIRO H 900 720 64,80 

12543 SERVENTE 14 500 4.88 24.40 

TOTAL MAO DE OBRA 89,20 

MATERIAIS 

10109 AREIA MEDIA M3 0,11 46,00 5,01 

10806 CIMENTO PORTLAND KG 72,90 0.50 36,45 

7984 ANEL PRE-MOLOADO DE CONCRETO D1 ,20M. H0,50M UN 4,00 120.00 480,00 

17965 
rnjv,r, rnc-tvnjLtj,Mj.' uc !aJm..nc 1¼? rt 1 IJOOM t *VIbILAJUflU IJC 

n-, =^ 7c= tlâ UN 1,00  nA 1 66,00 

17968 LAJE DE FUNDO P1 FOSSA DE D1,20M, E0,10M 1)14 1.00 16823 168.23 

TOTAL MATERIAIS 856169 

SERVIÇOS 

C2593 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO 0.10tI (4') M 4.00 23.92 95,66 

C'781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA CAT. PROF. DE 1.51 A 3 OOM M3 26,13 31,94 834,59 

C2860 LASTRODE AREIA ADQUIRIDA M3 5,10 69.36 353,74 

C7AVI LASTRO DE BRITA M3 5,75 82,65 476,06 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)ar C/ARGAMASSA MISTA DE 
CAI. HIDRATADA ESP-20 an M3 2261 . 68,30 14 99,04 

LAJE PRÉ-FABRICADA PI PISO .VÃO ATÉ 2m Iti' 8.36 71,74 599,75 

TOTAL SERVIÇOS 3.868,88 
Total Simples 4.803.75 

Encargos 77,61 

BDI 

TOTAL GERA!. 4,881,36 

PMI4-003 - LASTRO DE CARVÃO VEGETAL 

Preço Adotado: 160,45 Unld: M3 
Código 	1 	 Dncdçlo 	 1Uftid~l Coeficiente Preço Total 

MAO DE OBRA 
12543 	SERVENTE 	 j 	H 	1 	2 00! 	4.88 9.76 

TOTAL MAO DE OBRA 9,76 
MATERIAIS 

IPMH.002 JCARVÂO VEGETAL 	 M3 1,151 	123,65 14220 

TOTAL ~TERIAM 142,20 
Total Simples 15196 

Enca'gos 849 

BDI 

Diego (44 Leandrn Silva 	TOTAL GERAL 180,45 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 
OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE 

ENDEREÇO: RUA BATURITË P670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE- HORIZONTE . CE. 

PLANO DE TRABALHO W : 0390210-76 

DATA BASE: ABRIL /2018 	PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA N-24.1 
ENCARGOS SOCIAIS: 8701% 

BOI.: 28,82% 

SOUSA 

(OEE 

\c 

- DOMNQÃO 

&, IGO'. CE 
-.----:b 

,. 

,lUUtP% 

-- 
F 	-' LS

3 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOW]PMt-' 

PMH-004 . DRENO PARA AR CONDICIONADO 

Preço Adotado: 25.00 UnId: UN 

Código 	 Descrição Unidade 	Coeficiente 1 	Preço Total 

MATERIAIS - 
IPMH-003 1 DRENO PARA AR CONDICIONADO UM 100 	2500 2500 

TOTAL MATERIAIS 25,00 

Total S,mpies 25,00 

Encargos 

BOI - 
TOTAL GERAL 25,00 

Iiug'21 .fl:i 	1 
ISI t. t! ito 

Engenho • 1 
Hor1zonte - C 

CREA-CE 12.." O 

4940 Clodoaido i Cruz  
SECRCTÁRIOoCo~,  SERVIÇOS PUOLICOS  E UR9A1swm 
PORTARIAM 103/2016 
CPÇ: 258.769.883-9i 

 

o 
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• g.! CI. : 
Engenhe 
Hor.zonte - C 

CREA-CE. 12 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTEiIGR6ECJÁRJ 

OBJETO: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOINGOSE SOU 	2'&MING4b 

DATA BASE : ABRIL/ 2018 	PREÇO BASE: SINAPI JANJ20I8 E TAB. UNIF. SEINFRA P4° 241(DESONERADA) 1 	1 E 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA 	TAXA 
E 

DA 	DE BOI (SERVIÇO) 
MINIMO 

ITEM CÕD. VALORES ADOTADOS 

1.0 (AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3.00% 

2.0 (S+G) SEGURO+ GARANTIAS CONTRATUIAS 080% 

3.0 (R) RISCOS 0,97% 

4.0 (DF) DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 

5.0 (L) LUCRO 6,16% 

IMPOSTOS 13,15% 

PIS 0,65% 
6.0 COFINS 3,00% 

ISSON 500% 

CPRB 450% 

BDI= .( 1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1 28,82% 

(1-I) 

6 D 1 (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SERVIÇOS) 
ADOTADO 

O 155 COBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE É DE 6,00% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL (BRUTO) 

gws 
iDxegá ç"1~, 

Cruz 
SECRETlO OC OCRAS, 

SERVIÇOS PÕBtICOS E 1JR6fl41SM0 
PORTARIAM ¶0312018 

CPF: 2S8.169.883.91 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO
Rj 

OBJETO: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO4ÕMING3tE 

DATA BASE ABRIL/2018 	PREÇO BASE: SINAPI JANJ20I8 E TAB. UNIF. SEINFRA N°24.1 (DESONERAóA)/t3VSCEil 

L4'- DOMINdèI\ 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS TíNCÁ%ÔOS sgpj 
SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) 

HORISTA 

JORNADA MENSAL DE TRABALHO 220H 

JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO 220/30 7,333H 

DESCANSO SEMANAL =52X 7,3333 381,33H 

FERIADOS= 13X 7,3333 95,33H 

AUXILIO ENFERMIDADE = 15X 7,3333X15% 16,6H 

LICENÇA PATERNIDADE = 15X7 3333X19 4% 7,IIH 
DIAS DE CHUVA/FALTA/ETC, 1296X 7,3333 95,04H 

HORAS PRODUTIVAS PIANO 2.081,34 

GRUPO A 

Al INSS 0.00% 

A2 SESI 1,50% 

3 SENAI 1.0O% 

INCRA 020% 

A5 SEBRAE 0.60% 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 

AS F.G.T.S 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 18,80% 

GRUPO 8 

81 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17.87% 

82 FERIADOS 3.72% 

83 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,91% 

84 130  SALÁRIO 10,92% 

85 LICENÇA PATERNIDADE 0,08% 

86 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 

87 DIAS DE CHUVA 1,65% 

86 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12% 
B9 FÉRIAS GOZADAS 10,42% 

O SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 48,46% 
GRUPO C 

Ci AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15% 
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 3.56% 
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4.84% 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0.53% 
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 15,43% 

GRUPO O 
Di REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 8 7.8001. 
D2 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,53% 
O TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,33% 

GRUPO E 
El 0.00% 
E TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 0,000/4 

TOTAL ( A+B+C+D+E)  

      

,an 	sia

' 

a 

dente 

   

MtõntdId&BajsIa Cruz 
SECRETARIO DE O8KA.S. 

SERVIÇOS PUBLiCOS  E URuAirsuo 
PORTARIA ir 103/2018 

CPF: 258.169,$83-91 

J ,1 

Enunh'ro 
Hor,zon e ' C 

CREA•CE 1266 -O 
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CREA-CE ART OBRA 

14° CE2O1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

Pã'- ln 

VIÇO 

<a 

ft 
Anotação de Rnponsablfldadr Técnica - ART 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

amei. M 1----u c • aet fl 

	 1. Rnpo.nãvs Téa 	 
~EL CRISTL'ao ALVES DE TO 
Titulo p.oftssionaJ: E HOS*ERO aW_ TECNICO EM EDCAC0€ 8 

  

 

: *1*1137324 

 

2. Cootst*s 	  

  

   

C(w,tratanlo: PREFEITURA É~AL DE HOONTE 
AVENIDA PRESIDENTE CASTELO WWICO 
GOM~10 
CKte Hatede 
Pais. BnsU 
Ta..: ($5) 33354000 	 Ernail: 
Cata: Não especificado 	 CSe&xado em: 

 

FlCNPJ: fl56t111S  145  7' 
M.. 5111 	 N.._Rubrica 

8am: CHflRO 
UF. ct CEP'. 

    

    

Valo *3 2.0.00 	 Tipo de wtMwte: PESSOA JIJICA DE OsTO Pt&iCO 
Ação kistMuõcnal: NEP*II.SA - MAO OPTAWVE 

	3. D~ de ObrW~ 	  
PnçxlelMo: PREFEITURA MUNICWAL 0€ 1lOONTE 
RUA SATiJVTÉ 
Cem: 	 Gero: WURO 
Cidade I4OZONTt 	 1W: CE 
Telefone: ($5) 333*4000 	 Emaji: 
Coordenadas~ 	a 40*525* Lon9wt: 4*AU5 
Data de Inido: 0711112017 	 Pms$sac de Iknflno: GTiiltflh$ 
Fiaíd: EspoSvo 

CPFICNPJ: 23.555.1$IIIO141 

CEP-  ---1 

	4. A*.lded. Técnica 
1 - ATUACAO 

3$ - ORÇA&ENTO > RESOLUÇÃO 15 - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVI. -> 
EneIcAçÓEsa EDFICAÇÃ0 DE ALVENARIA, a 64118 - ESTAM 

7- FCN.JZ*CAO 
11 - FISCALiZAÇÃO> RESOLUÇÃO IM5 a 0AS E SERVIÇOS - consinuçAo CIYt a 
EDFC$Çt-S -> ED*ICAÇÀO DE A&.VEI4AMA a $4116- ESTAM 

    

Aq,Õsa w.Sat des sbwl.des 1 a o - * Id~u~cheixade NU 

     

     

ATUMQAÇAO DOS PREÇOS E FISCALEAÇAO DO SALDO CONTRATUAL 08.00 DO PT ir 	to-i& - caCi*Ao DA SEXTA ETAPA DO 
ESTÁDIO MDIICWAL HACIO DOISIGOS DE SOUSA - DaIIGÃO. 

— 7. E~ d.c. 	 
asme DE 840e*4AmA DO cnfl ac 

____ t Aifls 	  
Deo saI .Ja.& 	Raana 

)-JogIto.TE 46  de  3UrJHÕ 	de  QO18  
LOM _ 
	1.n 	  

-AARTêv~w~qLm~q~._SS.apm~ do c&M~ do pa~  ai taa.L&.S i t do Orne. 
é cn,skjeqada Os NU q.s'ido a cadera no CIE& q.4ada. poaã — 	 do,  0 	" e 

	ltVsior 	  
Vt da ART: RI *1.53 	Pago wc vnvnii Nosso Nümuo: $21214232 

oieO LU'4 

cont 1 
pe 

ÀandtO suva 
ttaçâ0  
ente  

A sS.SSL.J. a ART p — ._&_S ti. tsJAnea. . n.W.flcJ. cn  a Se: &7 
k"çxotao n. 1&2OIB a, 20.03.53 p. . ç 201.20.104.231 
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Rubrica 

Diego lÁ t.eandro SUS 
com~t

pecmaM 
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DATA ABRIL 12017 

WISÍI sb» 
ii 

FOTO P4° 6 

DATA 

CONSTRU 0 DE BLHETERIA DA ENTRADA DE 
VISITANTES - ESTÁDIO DOMNGÃO 

ABRIL 12017 DATA ABRIL 12017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO ~ENTE E 

AGROPECUÁRIA 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 'SI 
OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL I4ORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO - PT N°0390210-li 

tu' ca 

FOTO N°2 

DATA 

SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC E FEM 

NOVEMBRO 12017 

REVESTIMENTO EXTERNO SANIT - It 

PUBUCOS MASC. E FEM, 
CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA DA ENTRADA DE 

VISITANTES - ESTÁDIO DOMINGÃO FOTO W 4 

CONSTRUÇÃO OE BILHETERIA DA ENTRADA DE 
VISITANTES - ESTÁDIO DOMINGÃO 

FOTO N°5 

pre 

A 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, MEIO AMBIENTE E 

AGROPECUÁRIA 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

OTO N°1 FOTO N°8 CENTRO DE FISIOTERAPIA CENTRO DE FISIOTERAPIA 

DATA DATA ABRIL 12017 ABRIL) 2017 

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO . PT N°0390210.76 Is, 

FOTO te 9 ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO 

DATA ABRIL/2017 

EngenhCI a VII 

Horiz e - C 
CREA-CE. 12..' '-O 

odeilbk 
António Cs-.'.a -Cruz 

SECRETARIO DE OBRAS. 
SERViÇOS Pú8t1C0S E URBANISMO 

PORTARIAM 103F20I8 
CPF: 258.769.883-91 

Diego 
CO% LtCIt8 

presidente 
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o 	 
CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIa MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA 

tabr,. 
MEMORIAL DESCRITIVO RESUMIDO 	- 

PROJETOS 

Todos os pr*tos  necessários á execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores 

deverão ser esclarecidas com a fiscalização. 

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS 

Para o orçamento do Pr4eto to utilizado a Tabela Unificada da Secretaria de lnfraestrutura do Estado do Ceará, na versão 24.1 

(Desonerada) e SINAPI na versão de Jan12018. Esta é a tabela usual em todo estado do Ceará e adota mesmos Parâmetros da 

Taba Oficial SINAPl. 

BOI UTILIZADO 

Conforme exposto nos orçamentos a Prefeitura Municipal adota um BOI de 28,82%. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O contratado deverá dar inicio aos serviços e obras deito do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de 

Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações os desenhos e demais elementos 

neles referidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando 

por sua contra exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, impericia e 

omissão. 

*Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério, da Fiscalização e 

Supervisão. 

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, 

canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a 

segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra. 	 / 	SiWS 
Diego ttretanent6  

NORMAS 

Ê parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transaição, todas as normas (NBRs) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato, 

tais como o Artigo 12 da Lei 8.686 de 21 de junho de 1993 inciso Vi, que trata da adoção das normas técnicas, de saúde e de 

segurança do trabalho adequadas: (Redação dada pela Lei n°8.883, de 1994) e inciso VII que trata do impacto ambiente!. 

OBJETIVO DO MEMORIAL 	

eria9T O objetivo do presente m~é mostrar como serão executadas as diversas etapas as especificações dos mal 	P hõffiin 

empregadas na execução da obra acima citada. 



Estadofle41á\ 
Prefeitura Municipal dfJbhzonte 	. 

tOOMINGÃO 2 

Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 001/86 de 23.01.86 nos seus artigos 10  con 

impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por • :. : 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a seguranrt eM bem 
lis 

- estar da população; as atividades sociais e econômicas; á biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ....... 

qualidade dos recursos ambientais, e Migo 20  que prevê elaboração de Estudo de Impacto .Ambiental- ELA e respectivoelàtodo  t 	0,/ 

de impacto Ambiental - RIMA, a serem submetidos á aprovação do órgão estadual competente, e da SEMA em caráter sup4evorOubriCj_  

licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

- estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento; 

li - ferrovias; 

III - portos e terminais de minério, petróleo e produtos qulmicos; 

IV - aeroportos conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei 32, de 18 de novembro de 1966; 

V - oleodutos, gasodutos, minero dutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários; 

. VI - linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 1W; 

VII - obras hidráulicas para exploração de recursos hidrícos, tais como: barragem para quaisquer fins hidrelétricos, acima de 10 

MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, 

abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 

VIU. extração de combustível fóssil (petróleo, isto, carvão); 

IX - extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração; 

X - aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; Xl - usinas de geração de eletricidade, 

qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW; 

XII - complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquinilcos, siderúrgicos, cloro químicos, destiladas de álcool, hulha, 

extração e cultivo de recursos hidróbios; 

XIII - distritos industriais e Zonas Estritamente Industriais - ZEI; 

XIV- exploração económica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 ha (cem hectares) ou menores, quando atingir áreas 

significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental; 

XV - projetos urbanísticos, acima de 100 lia (hectares) ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da 

• SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes; 

XVI - qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em quantidade superior a dez toneladas dia; 

XVII - projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas 

significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambienta]. 

Nas obras de Construção da Praça dos Coqueiros o EIA/RIMA não se faz necessário por não enquadrar-se em nenhum dos itens 

acima. 

oiegoLs Leandro Silva 
Comi ão Permanente MATERIAIS 	 Liatação 

Presidente 
Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer 

modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a 

materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. 
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Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e 

emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão es 

plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere á recepção, 

manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA 
	

9:) 
MÃO DE OBRA Rubrica 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização 

compativeis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos. 

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes 

forem atribuídos. 

•

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu 

trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, 

deverá, mediante solicitação por esaito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais 
vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS 

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente â mão-de-obra, material, transporte, leis 
sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer natureza que incidam sobre a obra. 

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço 
pela Prefeitura Municipal devendo ser apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e 
Comprovante de Pagamento da mesma. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança' dos operários e 
sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, , âscaras, etc., quando necessários, corno elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de 

oteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc. 
Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação 'NR-1B" da Legislação, em vigor, condições e Meio 
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato ás vitimas; 

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das 
circunstâncias relacionadas com o acidente; e. 

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato. 

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra. 

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a 

fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando exjxessamente proibida ã queima de qualquer 

espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra. 
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No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente 

efetuado por número apropriado de homens idõneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventuSmen 

de anuas, com respectivo 'pode' concedido pelas autoridades polidais. 

Rubrica 

OSm. 

Engenho • 1 ki 
Horizonte - CE 

CREACE 12.660 O 

António '7.6a'•. Cniz 
SECRETAW0 DE oM*s, 

SERVIÇOS PUBtICos E URSmISAIO 

4. CPF POyApM 10312018 

otgo**O swa ço 
PÇeStÔtO  



Estado do Ceará 
Prefeitura Municipalde H 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GENERALIDADES: 

CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL I4ORÁCIO DOMINGOS DE sopMtNsÃo 'S 

l 

A presente especificação tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, das propostas, bem como, a execução da 
CONCLUSÃO DE SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO, no munI6à de 
I- 

 
lorizonte — CE. 

PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS. 	 4) 
Os serviços e obras serão realizados com rigorosa observância dos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem corno dt*bni9_ '  
estrita obediência ás prescrições e exigências da presente especificação. 

DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES, 

Pata solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que: 
Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos ou memorial descritivo do projeto arquitetônico, prevalecerá 

•
sempre o primeiro; 
Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos dos projetos complementares, prevalecerão sempre os últimos; 
Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala; 
Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes. 

RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

O construtor assumirá integral responsabllkiade pela boa execução e eficiência dos serviços que realiza-, de acudo com estas 
especificações, com os termos do edital e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos 
decorrentes da má execução desses trabalhos. 
Fica estabelecido que a realização, pelo construtor, de qualquer elemento ou seção de serviço implicará a tácita aceitação e 
ratificação, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nesta especificação para execução 
desse elemento ou seção de serviço. 

LICENÇAS 

O construtor ficará obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os 
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública. É obrigado 
também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de todas as despesas decorrentes da utilização de água e 
energia elétrica durante a execução dos serviços contratados. 

• ISCALIZAÇÃO 

	

	 nente 
comi cl ucl%aQ° 

Fica estabelecido que: 	 : ,:teflte 

O proprietário manterá na obra engenheiro e prepostos seus convenientemente credenciados junto ao construtor, daqui por diante 
designados sempre como fiscalização, com autoridade para exercer, em nome do proprietário, toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção. 
O construtor estará obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, 
facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obrigam-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 
depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados á constução, serviços ou obras em preparo; 
Á fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem pruízo das penalidades a que ficar sujeito 
o construtor, e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar da 
entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial e, serviço executado ou material posto 
na obra; 
É o construtor obrigado a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da ordem de serviço correspondente, qualquer 
empregado, tarefeiro, operado ou subordinado seu que, a critério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou 
incapacidade técnica. 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. 

Para as obras e serviços acertados, caberá ao construtor fornecer e conservar equipamento mecânico e ferramental necessário; 
contratar irão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço urna equipe homogênea e suficiente de operários 
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mestres e encarregados que assegure o progresso adequado às obras Todos os materiais empregados serão novos, de pri 

qualidade e deverão esta' em perfeito estado de conservação. 

RECEBIMENTO DAS OBRAS 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Ocorrerá quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, 
Termo de Recebimento Provisório, que será lavrado e assinado pelo construtor e por um representante do proprietário. 

RECEBIMENTO DEFINITIVO 

Ocorrerá em data a ser fixada no contrato, devendo para tanto serem satisfeitas as seguintes condições: 

a 
Rubrica 

• Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados em 
qualquer elemento das obras e serviços executados; 

• Solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento aos operários ou fornecedores de 
materiais e prestadores de serviços empregados na edificação; 
Entrega ao proprietário de toda a documentação legal relabva à obra, incluindo-se: hte-se, cópia do projeto 'Como 
Construido', relatório de recomendações e instruções de uso de todos os equipamentos Instalados na obra, bem como 
seus catálogos e certificados de garantia; 

• Cumpridas todas as formalidades contratuais. 

CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÀO 

A execução das obras seguirá em todos os pormenores os desenhos e textos explicativos do projeto. 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Todas as demolições (previstas ou julgadas necessárias no decorrer da obra) serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, 
tomados os devidos cuidados para serem evitados danos a terceiros e com todas as garantias de preservação do edifício existente. 

As demolições indicadas em planta, tais como pisos, alvenarias, pavimentações, concretos, abertura de rasgos para instalações. 
demolição de instalações elétricas, água e esgoto, serão efetuadas manualmente ou com auxilio de equipamentos leves. 

Os materiais reaproveitáveis remanescentes das demolições e que, a critério da Equipe Técnica, não serão reempregados na obra, 
*serão transportados, a expensas da Contratada, para local designado pela fiscalização. 

Não serão permitidas demolições, ainda que pardais, de qualquer elemento que integra a edificação, salvo quando expressamente 
indicado no Projeto Arquitetõnico ou liberado pela Fiscalização. 

Nos locais onde o Projeto prevê demolições ou retiradas temporárias de algum elemento, deverão ser calculados e providenciados 
pela Contratada os eventuais escoramentos necessários à sustentação de partes do edifico, de modo a prevenir acidentes. 

Sempre que a retirada de tubulação ou rede de infraesb'utura implicar na suspensão do funcionamento de instalações em áreas não 
interditadas, tal fato deverá ser comunicado à Fiscalização para que, previamente á suspensão aludida, seja providenciada a 
ciência aos atingidos. 

DEMOLICÃO DE ALVENARIA 

Antes de começar a demolição, devem ser removidos elementos como instalações elétricas e esquadrias. Além disso, as redes de 
água, Iiquidos inflamáveis, gasosos inflamáveis, substâncias tóxicas, esgoto e escoamento de água devem ser desligados, 
retirados, protegidos ou isolados, respeitando as orientações da NR-18 sobre demolição. 

A quebra de conaeto estrutural, alvenaria ou revestimentos é feita por métodos percussivos (impacto fragmentação). indicado para 
demolição de pequenas construções é o método mais antigo e o que requer menor especialização. 
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DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 

Será demolido o revestimento com argamassa (reboco) em locais danificados e onde irão receber revestimento cerâmico 
o 

MOVIMENTODETERRA 	
FtS______ 

oi 
ESCAVAÇÃO MANUAL 

As escavações serão efetuadas segundo medidas e indicações dos desenhos, tomando-se todas as precauções para manutenção 
dos terrenos abaixo e acima dos perfis, nas melhores e mais estáveis condições possíveis. 

Serão efetuadas escavações manuais em material de 18  categoria. 

As escavações das áreas de fundações das estruturas de concreto deverão seguir os limites e cotas conforme indicações dos 
desenhos de preto. 

Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra ação de água superficial ou profunda, mediante drenagem, 
esgotamento ou rebaixamento do lençol freático. 

Os fundos das respectivas valas serão isento de materiais orgânicos, entulhos, afins e bem apiloado. A execução das escavações 
implicará na responsabilidade integral da Empreiteira pela sua resistência e estabilidade. 

ATERRO E REATERROS 

Serão considerados como aterros os s.eMços de elevação da cota do terreno natural ou reposição de material em trechos 
confinados e como reaterros os serviços de recomposição do aterro. 

A Contratada promoverá o reaterro das vaias, manualmente, procedendo, em seguida, a compactação do material reaterrado. A 
cornpactação será em camadas de 20 em 20 cm, com uso de pilão ou compactador tipo placa vibratória ou ainda tipo Sapo'. 

CARGA E TRANSPORTE 

A carga do material será feito manualmente e o transporte será utilizado caminhão caçamba basculante de 6,00m' e o mesmo será 
transportado até um local apropriado para o seu recebimento, em uma distância máxima de 1 km, 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

*ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA 

Após as escavações, o fundo das cavas será apiloado com soquetes de 30 a 50 kg e posterlorrnente preenchidas com pedra 
argamassada. 

Deverão ser selecionadas pedras de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em estado de decomposição ou 
proveniente de capa de pedreira. 

O ~lamento será feito, preferencialmente, com argamassa no traço 1:5 (cimento e areia). 

As pedras serão colocadas lado a lado formando unia camada horizontal, em seguida, a superfície formada será umedecida em 
toda sua extensão. Serão, então, lançada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderência com a camada de pedras 
subsequente. Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidas com pedras menores, permitindo um melhor preenchimento 
dos vazios entre elas, aumentando, assim, a segurança da estrutura. 

Desse modo, em camadas sucessivas, o maciço será executado até atingir a altura indicada no preto. 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO 

Baldrames; é o tipo mais comum de fundação. Baldrame é parte do embasamento da casa, entre o alicerce (alvenaria de pedra) e 

cinta de impermeabilização. 
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Para evitar umidade na área dos rodapés deverá, durante a construção, garantir a impermeabilização segura dos bakire 	,: 

modo simples e eficiente. 

Para um processo tradicional de tratamento Seguro dos baldrames, são necessários materiais específicos para facilitar a: 
com eficiência, rapidez e durabilidade. 	 O 

Rõbrica 
O baldrame será em alvenaria de tijolo furado em altura suficiente a nivelar todo o piso da edificação a construir. O alicerce é a base 
que sustenta a casa dá solidez e transmite para o terreno toda carga da casa (paredes, lajes, telhados, etc.). 

Um alicerce bem feito a partir de baldrames, evita o surgimento de trincas nas paredes, evita o surgimento de umidade na parte de 
baixo das paredes. 

ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO Ci ARMAÇÃO EM FERRO 

Será executada cinta com aditivo impermeabilizante de concreto armado, Fck = 13.5 Mpa com dimensões e armações de projeto. 

FORMA DE TÁBUAS 

As formas deverão ser perfeitamente alinhadas e niveladas. 

As formas deverão ser executadas de modo que as suas dimensões internas sejam exatamente iguais as da estrutura de concreto 
armado que nelas irão se fundir. 

Deverão reproduzir os alinhamentos e dimensões especificados no projeto, garantindo a estanqueidade e impedindo fugas de nata 
de cimento 

ARMADURA DE FERRO 

A armadura a ser utilizada deverá ser CÁ- SOA média D=6,3  a tO,Omm e não poderá apresentar indícios de corrosão.  

CONCRETO P/ VIBRAR !J 3ççoSN 

pres' O concreto a ser empregado na obra será, preferencialmente, dosado em central. 

Na concretagem das estruturas de fundação será rigorosamente observado o disposto nos itens 8.3 e seguintes da NBR-6118 - 
Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 

características do concreto tais como: ~habilidade, resistência característica (teR) e diâmetro máximo dos grãos do agregado 
serão determinados em orçamento e composição de preços para cada tipo de serviço, em função da natureza e dimensões das 
peças a serem concretadas, nos termos da NBR-61 18. 

LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (ESTRUTURA 

O lançamento do concreto e feito, despejando certas quantidades sob as formas, sendo em seguida, adensado com o vibrador de 
imersão. 

A distribuição do concreto será feita com uma enxada ou colher de pedreiro. Será executado o lançamento de concreto na cinta de 
impermeabilização (vigas e pilares. 

LAJE PRÉ-MOLDADA P1 FORRO 

Este serviço consiste na execução de lajes tipo volterrana, para forro, com trilhos e lajotas pré-moldadas, sobre a qual se assentará 
uma camada de concreto armado com 5 c de espessura que servirá como capeamento. 

Será executada laje pré-moldada nos ambientes determinados em projeto. 

A execução se dará inicialmente verificando a colocação somente pela planta que lhe é fornecida junto ao material, para 
escolha das vigas, das armaduras de distribuição e das armaduras negativas. 



Prefeitura Municip  .  

CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MORAdO DOMINGOS DE 

e- 

O 

SA-DOMING • A 
f-) 
A 

Todos os vãos superiores a 1,50m para as lajes pré-fabricadas comuns e 1,20 a 140m para as lajes treliça 
respectivamente), deverão ser escorados por meio de tábuas colocadas em espelho, sobre cliapuz, e pontaletadas. Os.. ¶ . 
de ÔÊ verão ser em n° de I(um) para cada metro, e são contraventados transversal e longitudinalmente, assentados so' .'. 'n< e 
cunhas, em base firme, que possibilitem a regulagem da contra flecha fornecida pelo fabricante, geralmente de aproid  
04% do vão livre. 	 ÇLS_— - 

2 
A vigota pré-fabricada deverá estar centrada no vão, de modo que a superilcie de contato do concreto seja a mesma •: 	 O 

apoio. 	 Rubrica 

Coloque a viga usando urna intermediária em cada extremidade para espaçá-las exatamente. A primeira carreira de intermediária 
deve apoiar, de um lado sobre a parede ou apoio e do outro sobre a primeira vigota. Coloque todas as intermediárias restantes 
entre as vigotas pró-fabricadas. 
As vigotas pré-fabricadas deverão estar sempre apoiadas pelo concreto, visto que os ferros não tem rigidez suficiente para tal. 

Distribuir os ferros de acordo com as indicações de bitola e quantidades da planta fornecida pelo fabricante. 
A armadura negativa no caso de 1*  pró-fabricada comum' deve ficar sobre a vigota e no meio da espessura da capa de concreto. 
Não devera ficar nas juntas, entre as vigotas e os blocos de cerâmica. 
No caso de le treliça, a armadura poderá ser amarrada junto ao banzo da vigota pró-fabricada. 

Após a colocação das armaduras podemos colocar os conduletes e as caixinhas da parte *trica. Os conduletes devem ficar bem 
fixos junto à laje e sobre a armadura de distribuição e negativa Ter o cuidado de não estrangular os conduletes nas curvas. 
As caixinhas devem ser preenchidas com serragem úmida para evitar a entrada do 
concreto no momento da concretagem. 

Molhar bem o material antes de lançar o concreto, este deve ser socado com a colher de pedreiro, para que penetre nas juntas 
entre as vigas pré-fabricadas e os blocos cerâmicos. 

Após o lançamento do concreto a laje deverá ser molhada, no minimo, três vezes ao dia durante três dias. 
O descimbramento das lajes pré-fabricadas, corno em qualquer estrutura, deve ser feito gradualmente e numa sequÓncia que não 
solicite o vão a momentos negativos, geralmente em tomo de 21 dias para pequenos vãos e 28 dias nos vãos maiores, salvo 
indicações do responsável técnico. 
Nas lajes de forro é aconselhável que o escoramento seja retirado após a conclusão dos serviços de execução do telhado. 	andro silva 
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ALVENARIA DE TIJOLO CERÃMICO 

•

Os tijolos furados serão de procedência conhecida e idónea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros 
para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas 
vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Suas caracteristicas técnicas serão enquadradas nas 
especificações das Normas Brasileiras para tijolos furados. 

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias 
nocivas e outras condições prejudiciais. As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência ás dimensões e 
alinhamentos indicados no projeto. Serão assentes com regularidade, formando fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e 
alinhadas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 20 mm As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. 

A alvenaria será em tijolo cerâmico furado 09x19x19 cm de primeira qualidade e deverão ser assentes com argamassa mista com 
cal hidratada 1:2:8. 

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 

Será executada alvenaria de tijolo comum conforme projeto de arquitetura. Os tijolos deverão ser assentes com regularidade, 
formando fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas; a espessura das juntas não deverá ultrapassar 2,00 cm. A 
alvenaria será em tijolo comum 05x09x19 cm de primeira qualidade e deverão ser assentes com argamassa mista com cal 
hidratada 1:2:8. Será utilizado no preenchimento do espaço entre a alvenaria e a estrutura com argamassa, com ou sem adições. 
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BANCADA DE GRANITO 

Será instalado bancada de granito esp=2 cm nos guichês da bilheteria conforme projeto. 

CHAPIM PRÉ-MOLDADO 	

( aS______ 

O chapim será em pré-moldado de concreto aparente na espessura de 3=e deverá ser aplicado na borda superior das 	as 	2 
de platibanda em todo o perímetro da edificação, conforme indicação do projeto arquitetônico e na largura correspàl&ntea\ ,°J 
alvenaria pronta As peças serão assentadas com argamassa de areia e cimento no traço 1:3. 

VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

Os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado, com traspasse mínimo de 74 do vão, para cada lado. 

REVESTIMENTOS 

CHAPISCO 

Todas as superfícies internas e externas das paredes, bem como as faces inriores das lajes rebocadas receberão chapisco, 
executado com argamassa de cimento e areia grossa, na proporção de 1: 3 em volume. Deverá ser utilizado cimento tipo cpu, e a 
superfície da alvenaria deverá ser previamente molhada. 

EMBOCO/ REBOCO 

O emboço ou reboco deverá ser aplicado em todas as superfides internas e externas das alvenarias. 

Será aplicado reboco nas lajes pré-moldadas, 

OIeQoLMz(s Leandro  Silva Com São Permanente  
de Licrtiiiçgo  

Presidente 

A argamassa utilizada nas paredes será de cimento e areia no traço 1: 7 em volume. O reboco ou emboço será aplicado em 
camadas com espessura máxima de 25 mm, devendo estar ao final, com superfície lisa e aprumada. 

Caso seja necessária à aplicação de uma camada com espessura superior a 25 mm, essa deverá ser feita em duas etapas, cujas 
espessuras individuais não ultrapassem os valores supracitados. A aplicação das camadas subsequentes será retardada em 7 
(dias) dias, devendo ser empregada urna teta metálica soldada com malha de 5 x 5 cm, com fio 1 6BWG entre as camadas. 

REVESTIMENTO CERÂMICO / REJUNTAMENTO 

Será utilizado revestimento em cerâmica esmaltada PEI-5/PEI-4 nas dimensões e locais determinados no projeto de arquitetura, 
rido ao quantitativo espeõficado em planilha orçamentária. O revestimento cerâmico será assentado com argamassa pré-

fabricada. As juntas de dilatação serão preenchidas com rejunte pré-fabricado, obedecendo ás especificações em norma. As juntas 
serão no máximo 2rnm 

CANTONEIRAS DE ALUMINIO 

Será utilizada cantoneira de alumínio no encontro das cerâmicas para dar um melhor acabamento nos serviços. 

PISOS ] PAVIMENTAÇÃO 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

Os pisos sobre aterro interno levarão, previamente, uma camada (lastro) de concreto magro esp.: Som. Este lastro deverá ser 
lançado somente depois de perfeitamente nivelado o aterro já compactado e depois de colocadas as canalizações que devem 
passar sob o piso. 

- 

REGULARLZACÂO DE BA$  

Após o lançamento do lastro de conaeto será executado uma camada de regularização, também conhecida corno contrapiso, é 
uma camada de argamassa sobre a qual são assentados os revestimentos cerâmicos, cuja função é eliminar as irregularidades da 
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base e/ou corrigir o caimento do piso. 

Essa regularização de base será executada com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:4 esp.=3 ar, 

Devem ser tomados os devidos cuidados com o nivelamento da superfície. 

O acabamento superficial da camada de regularização deve ser rugoso. 

PISO CERÂMICO / REJUNTAMENTO 

Depois de coriclulda a regularização de base a mesma receberá o piso de acabamento. 

Será executado piso cerámioo nas dimensões 30x30 ar PEI-5/PE1-4 em áreas internas definidas em projeto. O assentamento dos 
pisos cerâmicos será feito com argamassa pré-fr1cada REJUNTAMIX, QIJARTZOUT ou similar, sobre a base varfldaa. A 
argamassa de assentamento será espalhada com desempenadeira metálica dentada, de maneira a dar uniformidade na espessura 
e uma melhor aderência na placa cerâmica. 

As cerâmicas serão então colocadas sobre a argamassa, comprimindo-as individualmente com o cabo da colher ou com martelo de 

•borracha,ajeitando-as para se formar as juntas regulares e alinhadas, e finalmente batidas com régua em toda a superfície 
revestida, para nivelamento. É importante observar que as cerâmicas devem estar submersas em água 12 horas antes. As 
cerâmicas deverão ser limpas cuidadosamente antes que os eventuais respingos de argamassa sequem, pois sua limpeza posterior 
é externamente difícil, o que poderá acarretar arranhões no esmalte da cerâmica. 

Decorridos 3 dias após o assentamento, proceder-se-á ao runtamento com REJUNTAMIX, QUARTZOLIT ou similar na cor cinza 
ou a definir pela fiscalização, e após 24 horas, a superfície deverá ser molhada para cura. As juntas entre as cerâmicas não 
deverão ultrapassar a espessura recomendada pelo fabricante, e deverão ser taliscadas com gabaritos de plástico tipo junta fácil 
especialmente fabricada na espessura indicada, observando-se sempre a diferença entre as dimensões das peças, que deverão ser 
selecionadas previamente, através de gabaritos. Concluído o rejuntarnento e procedida à limpeza das cerâmicas, procede-se a cura 
do rejunte. 

Os pisos de cerâmica terminarão junto ás paredes, em canto reto; nos sanitários e demais tocais com piso cerâmico o rodapé será 
formado pelo pr$iio revestimento das paredes, e nos demais casos (se determinado em projeto) com a própria cerâmica na altura 
mínima de 10 ar. 

PISO CIMENTADO 

Nas áreas externas será utilizado piso cimentado na esp.=1  .Sar com argamassa de cimento e areia 1:4 sobre o lastro 

•
LASTRO DE Pó DE PEDRA 

O pó de pedra deve ser empregado em camadas de 10 ar para servir de lastro de assentamento do piso interiravado. 

O colchão de pó de pedra deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro 3/4 ou barras de ferro de seção quadrada. 
Feitas as mestras sarrafeie o pó de pedra com a régua de alumínio ou rodo de alumínio. 

PISO INTERTRAVADQ 

Comece assentando os bioquetes da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao meio-tio 
para fazer depois. 

Salgue todo o piso assentado espalhando pó de pedra / areia sobre toda a sua superfície. Esse pó de pedra / areia é a mesma 
utilizada para o colchão. Essa areia irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloqueie e outro. 

Todo o pano de intertravado assentado e salgado deve, no final do dia, ser compactado ou batido. Com  uma placa vibratória CM-13 
bata todo o piso para que ele termine de assentar sobre o colchão de areia e as juntas entre um bloquete e outro também se 
acertem, 

€1  



Prefeitura Municipal de 
ti e 

CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA 

Após assentar um pano grande de intertravado é hora de fazer os arremates dos Cantos. Risque os bloqueios para qu: 
encaixem nos cantos Em seguida corte-os com uma guilhotina ou uma serra Clipper de mão (portátil). São os arremates jun,. 
meio-fio que vão travar todo o piso 	 01 N' 4  

1. 
/2 
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Para o assentamento dos meios-fios, a superfície do terreno de fundação deve estar devidamente regularizada (de acoSq com a 	O 

seção transversal do projeto), lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas. Recomenda-se também que o terreno não a 	ubrica 
umidade excessiva nem solos turfosos. micáceos ou com substâncias orgânicas. 

Os meios-fios; meios-fios e sarjetas devem obedecer às dimensões representadas no projeto. Os meios-fios devem ser executados em peças 
de 1,00 m de comprimento, as quais devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente airadas antes de sua 
aplicação. Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva. 

Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva. 

As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão dados por uni fio de nylon esticado com base nas referências topográficas. Nos 
encontros de ruas - esquinas e sempre que as condições topográficas permitirem a rnaitação de pequenos raios horizontais 

•
deverá ser feito com cintel. Os meios-fios a serem fornecidos devem ser de pré-moldado, vibrado e abaloado nas faces com as 
seguintes dimensões mínimas (1,00x0,35x0,15) au, serão assentados diretamente sobre a base acabada. O espelho deverá ser de 
no mínimo 15,00 cm. Para isso e base deverá ser executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio 
fio. O projeto definirá em cada caso, as larguras necessárias. Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a 
base deverá ser feito com material incompreensivel, tais corno pó de pedra, areia ou argamassa de cimento e areia. Sempre que 
houver possibilidade de carregamento de algum desses materiais, deverá ser adicionado cimento na proporção de 1:10. Á medida 
que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, deverá ser colocado o material do encosto. Esse material, 
indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá ser colocado em camadas de 10 cm. E cuidadosamente apiloado com soquetes 
manuais, de modo a não desalinhar as peças. Quando pelo excesso de altura, os meios-fios ou rebaixados, forem inseridos na 
base, a reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento 
apropriado, nas mesmas condições anteriores. 

ConcJuldas as operações de realinharnento, após rejuntamento com argamassa de cimento a areia das peças no traço de 1:3, 
deverá ser recolocado com material de encosto junto aos meios-fios, devidamente apitoado com soquete manual ou placa vibratória 
com os devidos cuidados para evitar o desalinhamento das peças. O rejuntamento das peças com argamassa de cimento e areia 
deverá tomar toda a profundidade da junta e externamente, não excederá o plano dos espelhos, bem cano, dos pisos e meios-fios. 

LIMPEZA DE PISO INTERTRAVADO 

Terminado o assentamento faça a vanição do excesso de areia / pó de pedra que ficou sobre o piso e recolha os pedaços de piso e 

•
aletes que ficaram no local. 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 

As esquadrias deverão obedecer, rigorosamente, as indicações do projeto arquitetõnico. 

Será instalada porta de ficha embutida completa (forrauentos, alizares, dobradiças e fechadura). 

Toda madeira a ser empregada deverá ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, como sejam: rachaduras, 
nós, escoriações, falhas, empenamentos etc. 

É recomendado o uso das seguintes madeiras de lei para os serviços de carpintaria e marcenaria: cedro, mogno, sucupira, ipê (pau 
d'arco), ou outra com características semelhantes Não será permitido o uso de madeira mista. 

Os parafusos, quando empregados na fixação de foras por meio de chapuzes, deverão ter as cabeças embutidas dando-se o 
devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo 
continuidade da superficie. 

Nas portas internas dos WC's as pernas das forras não deverão alcançar o piso. As folias deverão ficar 15cm acima do piso. 
Os chapuzes serão de madeira do tipo cedro receberão um minimo de 6 pregos em cada face antes de serem assentados. O 
assentamento será feito com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 devendo ser colocados no minimo 6 chapuzes par 
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Será utilizado nas esquadrias de alumínio vidros comum transparente esp.4 mm. 
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As forras serão em madeira de 1' qualidade, com espessura minima de 3 an e serão fixadas aos chapuzes por parafusos 

As forras das podas externas e internas receberão forras com largura igual á espessura da parede acabada. As forras 
também serão fixadas a chapuzes se seu comprimento for superior a 1,00m. 

() 

Os alizares serão de madeira do tipo cedro aparelhadas, pregadas ás 
pregos sem cabeça para melhor acabamento. 

ao longo das juntas destas com as paredes 
Rubrica 

    

Serão executados portões em metalon e barra chata de ferro com fechadura e dobradiça, vide preto. 

Serão instaladas janelas de correr nos guidiás da bilheteria e hall entrada principal. O material das esquadrias será em alumínio 
anodizado na cor natural. 

Serão instaladas grades de ferro de proteção em metalon, de boa qualidade e sem defeito de fabricação e obedecerão aos detalhes 
e dimensões especificados no preto de arquitetura. 

Será instalada porta em PVC com fechaduras de tarjeta (livre-ocupada) nos Nacos de administração dos transportes, vide preto. 

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão tratamento com pintura anh-ferruginosa; receberão pintura esmalte na 
cor a ser indicada. 

A vedação das esquadrias deverá ser esmerada a fim de permitir uma estanqueidade perfeita, impedindo a penetração do vento e 
das águas pluviais. 

Deverão obedecer ás especificações do projeto. 

As ferragens para esquadrias deverão ser precisas no seu funcionamento e seu acabamento deverá ser perfeito. 

As fechaduras serão de cilindro de embutir. 

As ferragens das esquadrias serão em latão cromado ou ferro cromado, com acabamentos fosco ou polido, conforme especificado 
para cada caso, admitir tipos misturados com partes de ferro cromado, de acordo com o projeto. 

As ferragens, principalmente as dobradiças, deverão ser suficientemente robustas, de forma a suportar, com folga o regime de 
trabalho a que serão submetidas, 

COBERTURA 

ESTRUTURA METÁLICA 

Será utilizada estrutura metálica em aço no acesso as arquibancadas do time visitante e deverão ser obedecidas ás prescrições da 
Norma NB-14 da ABNT. 

Os aços a serem utilizado serão determinados em projeto. 

Toda superfície a ser pintada deverá ser limpa de toda sujeira, pó, graxa, óleo ou qualquer residuo (como a ferrugem) que possa 
interferir no processo de adesão da tinta. 

Precauções especiais deverão ser tomadas na limpeza dos cordões de solda, com a remoção de respingos, resíduos e da escória 
fundente. 

Limpeza mecânica será feita por meio de lixadeiras, escovas mecânicas ou esmerilhadeiras, usadas com o devido cuidado, a fim de 

1 
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se evitar danos às superfióes Esse sistema não poderá ser usado quando a superficie apresentar resíduos de lamin 
quantidade de ferrugem. 

Toda supeilide a ser pintada receberá tratamento com Zarcão Universal (5790) da SUVINIL, ou similar, após inspeção:dt't0N.\  
fiscalização. 	

6'T . 
A pintura de acabamento será em esmalte sintético acetinado da SUVINIL, ou similar, na cor a ser definida pela fisSiaç 	- n 
aplicada por meio de pistola, de torna a se obter película regular com espessura e tonalidades uniformes, livre de poros, 	oj 
escorrimento e gotas, observadas todas as recomendações dos fabricantes das tintas. 

'.,.ubriC3V 

As ligações poderão ser executadas soldadas ou aparafusadas (conforme estiver no projeto), devendo em cada caso serenF 
dimensionadas para resistirem aos esforças pertinentes á NBR 9971 e NBR 8800, inclusive vento NBR-8123. 

Será aplicada na coberta em estrutura metálica telha de alumínio trapezoidal esp.  0.7mrn. 

As telhas devem ser mantidas em local coberto ou cobertas com lona de proteção, evitando-se danos no processo de manuseio e 
estocagem. Ao receber o lote recomenda-se conferir e verificar se as telhas estão protegidas e se há algum dano na embalagem. 
Caso a embalagem esteja danificada, é recomendável examinar as telhas. 

•
Caso as telhas estejam molhadas ou com água condensada na superficie, as mesmas devem ser enxugadas, para que a ação da 
umidade não promova manchas (formação de Óxido de alumínio sobre a superficie da chapa). 

O manuseio das telhas deve ser feito com o uso de luva de raspa para proteção do oper&io e para evitar manchas nas telhas. 

Peças complementares em aço: cumeeiras, rufos e outras, com mesmo acabamento das telhas. 

Acessórios de fixação: ganchos, parafusos auto-atarraxantes, parafusos autoperfurantes. com  sistema de vedação, revestimento 
anti-corrosivos, pinos para explopenetração com sistema de vedação, dispositivos para fixação em onda alta Acessórios de 
vedação: fechamento de onda, fita de vedação. 

ESTRUTURA DE MADEIRA 

Será aplicada coberta em estrutura de madeira com aplicação de telha de fibrocimento ondulada E:6mm (conforme projeto). 

As lajes devem estai conclui idas e o local de trabalho deve estar limpo. 

A calha, algeroz e a platibanda devem está conduidas. 

A calha, algeroz e quando foro caso a platibanda devem estar impermeabilizados e protegidos. 

*caso não ha detalhamento do telhado, o engenheiro deve definir os parámefros para execução em função das recomendações do 
fabricante de acordo com o tipo/dimensões da telha escolhida (catálogo técnico). 

Deve estar definida a inclinação do telhado, o espaçamento entre terças (vão livre), o sentido da montagem, os recobrimentos 
laterais e longitudinais, os cortes dos cantos se necessário, etc. 

Executar os apoios das terças, que podem ser em colunas de alvenaria a chato ou pontaletes de madeira 3' x Y. 

O espaçamento transversal (entre linhas de colunas) deve obedecer às tawiiiendações do fabricante para vão livre máximo entre 
terças (em geral 1,70 m). Já o espaçamento longitudinal, deve ser de aproximadamente 200 m, quando utilizadas peças com altura 
de 3' para terças. 
Imunizar as peças de madeira com solução fungicida e inseticida (quando necessário a depender do tipo de madeira utilizado na 
estrutura). 

Iniciar a execução da estrutura pela colocação das terças das extremidades da laje junto á platibanda e junto à calha). É importante 
manter o alinhamento destas terças em relação á calha e platibanda e também observar que devem correr paralelas. 

Nivelar os topos das terças com mangueira de nível e linha fazendo os ajustes com cunhas, se necessário. Fixar as terças aos 

Esticar uma linha de nylon entre os topos da terças de extremidades e posicionar as terças intermediárias encostando os topos 
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destas na linha. Pode-se utilizar cunhas de madeira para ajustes. As terças intermediárias também devem es 
relação as terças das extremidades (laterais) e a da calha. broca 

Observar que o topo das terças deve sempre acompanhar a inclinação do telhado, caso contrário colocar calços contlnuos4~ 

O Emendar as terças, caso seja necessário, preferendatinente 	 mo sobre os apoios, ou limitando-se a no máxime ¼ do comepL,. 
vão. Estas devem ser executadas a um ângulo de no máximo 45° e sempre de forma que o trecho maior fique apolad&obre o 	2, 
trecho menor. 	 3 

..'ubtiCS 
Proceder á montagem das telhas de baixo para cima (da calha para a platibanda), em faixas perpendiculares as terças de apoio. x— 
boa montagem das telhas depende da perpendicularidade das faixas as terças e do alinhamento das fiadas, para tanto se 
recomenda que a montagem seja feita com auxilio de linha de nylon e trena metálica. 

As telhas devem ser montadas, de preferência, no sentido contrário aos ventos dominantes na região, a fim de garantir maior 
estanqueidade da cobertura. 

Não se deve - diretamente sobre as telhas, para isso devem ser usadas tábuas, de modo a permitir livre movimentação dos 
montadores. As tábuas devem ser colocadas de maneira a distribuir os esforços nos pontos de apoio das telhas (terças). 

Obedecer durante a montagem os recobrimentos laterais e longitudinais, previamente definidos em função do tipo de telha e 
inclinação do telhado (ver catalogo técnico do fabricante). 

Nos encontros das telhas, para evitar a sobreposição de quatro espessuras, cortar os cantos de duas das telhas intermediárias; 
A fixação das telhas as terças de madeira deve ser feita através de parafusos apropriados, juntamente com o conjunto de vedação. 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

A impermeabilização a ser executada na obra será com manta asiática e posteriormente feita uma proteção, sempre em 
observâncias as normas técnicas vigentes. 

PINTURA 

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeira, graxas e óleos, além de estarem livres de qualquer irregularidade. As 
fissuras são tratadas de forma compativel com o tipo de tinta a ser utilizada. 

PINTURA A BASE D'ÁGUA (HIDRACOR  

aplicação da pintura à base d'água (hidracor) será nos tetos, cobogõs, paredes internas e muros de contorno, em cores a ser 
definida pela fiscalização. 

A pintura a base d'água deve ser aplicada sobre superfície preparada, plana, sem fendas ou buracos através de broxa ou 
excepcionalmente, com pincel, porém nunca com rolo, especialmente em tetos, sendo a primeira demão dada com cerca da metade 
da quantidade de cal extinta da damão final, com adição de fixador (óleo de linhaça). Antes de serem pintadas, as superficies 
deverão ser umedecidas, jogando sobre elas água limpa. Cada demão da caiação deve ser aplicada somente após a secagem 
completa da demão anterior e em direção cruzada. Antes da aplicação deve ser realizada limpeza e lixamento das paredes e tetos 
com vassoura, escova ou lixa de calafate. 

EMAS$N1ENTO E PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 

As esquadrias de madeira a serem pintadas deverão receber duas demãos de massa corrida, para pintura a óleo ou esmalte, 
aplicada com desempenadeira de aço ou espátula, sendo utilizada lixa para massa n°100 a 180, e o pó deve ser removido, entre 
uma e outra demão. Após o emis-tjmento deverá haver um intervalo minimo de 48 horas para proceder-se a primeira demão de 
tinta, sendo que, serão dadas tantas mãos forem necessárias, até que sejam obtidas a coloração uniforme desejada e a tonalidade 
equivalente. A massa corrida a ser fornecida deverá ser à base de óleo. 

Deverão ser aplicadas duas demãos de tinta esmalte (11 qualidade) em esquadrias de madeira. As superfícies de madeira que 
forem pintadas com tinta esmalte deverão ser previamente lixadas a seco com lixa n° 1, coesa, limpa, seca e Senta de gordura 
graxa ou mofo. Deverá ser aplicado fundo sintético nivelador para madeira. A pintura deverá ser matizada com rolo de espuma ou 
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Pincel macio, sendo que o intervalo para aplicação deverá ser de no mlnirno 4 horas entre as demãos. 

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO E ESTRUTURA METÁLICA 

Será aplicada tinta esmalte (11  qualidade) em esquadrias de ferro e estrutura metálica, antes de serem 
tratamento com pintura anti-ferruginosa (piinier sintático) para proteção. 

As superfícies metálicas que forem pintadas com tinta esmalte (1' qualidade) deverão ser verificadas com relação á pintura 4.btica 
fundo, estando ela danificada ou manchada, esta deverá ser retocada em toda a área afetada, bem como, todas as áreas suiw —
pintura e os pontos de solda, utikzando-se para tanto a mesma tinta empregada pelo serralheiro. Efetuar, em seguida, sobre as 
superfícies de feno, a remoção de eventuais pontos de ferrugem, quer seja por processos mecânicos, quer seja por processos 
quirnicos. 

Após, deverá ser aplicada uma demão de tinta zarcão verdadeira ou de cromato de zinco. Não constituindo a demão de fundo 
anticorrosivo, por si só, proteção suficiente para os elementos metálicos, será vedado deixá-los expostos ao tempo por longo 
período sem se completar a pintura de acabamento. 

Em seguida deverão ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demãos de acabamento esmalte sintético. A espessura do filme, por 
demão de tinta esmalte, deverá ser de no mínimo 30 niicrnmetros. 

As superfícies metálicas que apresentarem pontos defeituosos deverão ser limpas com palha de aço e feitos a aplicação de tinta de 
fundo antioxidante no local, seguida de repintura. 

Se a superfície a ser repintada ainda estiver com boa aderência, desempenhando ainda função protetora, mas com algumas áreas 
localizadas apresentando problemas, a proteção poderá ser prolongada, executando-se apenas uma leve preparação da superfície 
e aplicando-se uma demão de tinta de repintura. Nesse caso, as pequenas áreas danificadas deverão ser escovadas com palha de 
aço e sobre elas aplicadas tinta redutora de fundo. 

A superfície total a ser repintada deverá estar seca e limpa, isenta de sujeira, poeira, óleo, graxa, eflorescência e particulas soltas. 
A superfície preparada poderá então receber uma demão de repintura, preferencialmente do mesmo tipo que a anterior, para 
assegurar melhor compatibifidade entre as duas camadas de pintura. 

Se as falhas estiverem distribuidas genericamente sobre a superfície, evidenciadas por pontos de ferrugem, descascamento, bolhas 
e veslculas, ou mesmo por exposição do substrato, toma-se necessária à remoção completa da pintura velha ata a supeiflcie do 
metal, para que a repintura tenha bom resultado. 

PINTURA TEXTURA 

• Será aplicada pintura textura aailica em paredes externas, indicados em projeto. 

A textura será aplicada sobre paredes pintadas com boas condições de aderÕncia, reboco de massa fina, ernboço desempenado, 
queimado ou camurçado, curados conforme a boa técnica, sem eflorescências e isentos de pó, poeira, graxa e tinta descascando. 

A base deverá ter boa resistência. Em revestimentos fracos ou pulverulentos (esfarelando) é indispensável à utilização de fundo 
preparador de superficie 72 horas antes da aplicação do produto. 

Proteger sempre as paredes externas cern beirais. Utilizar beirais de telhas e pingadeiras de granito, mármore, ardósia, pedras em 
geral ou rutos de dispas, no topo da parede, sempre ultrapassando no mínimo 3 cm de cada face, para proteção do revestimento. 

No caso de pingadeira de pedras, fazer uma ranhura na parte de baixo e na extremidade da pedra, para interromper o escoamento 
d'água sob as peças, impedindo que elas atinjam as fachadas e provoque o esconmmento de resíduos, fuligens e poeiras, 
acumuladas nas partes horizontais (peitoril de janela, sacadas, topo de muro e platibandas). As pingadeiras de pedra devem ser 
inclinadas, com caimento para parte externa, para evitar o acúmulo de sujeira. 

Antes de iniciar a aplicação do revestimento, verificar se todas as arestas de tetos e fachadas estão arrematadas, se ocorrerá à 
colocação de forro, pintura, rodapé, peitort janela, porta, rufo ou pingadeira e, se os contra-marcos; estão colocados e arrematados, 
evitando a interrupção do serviço de aplicação. 

A textura deve ser aplicada, em sua camada final, de uma só vez, em panos previamente estabelecidos, evitando emendas, 
retoques ou a interrupção da aplicação, que comprometerão a estética do revestimento. As emendas normalmente ficam marcadas 
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após a cura. 

PINTURA COM NATA DE CIMENTO 

Será aplicada na estrutura de concreto (pilares) uma pintura de nata com cimento, objetivando um aspecto agradável e 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT e deverão ser executadas de acordo com o preto 
fornecido. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituIdos ou 
reparados a expensas da CONTRATADA e á satisfação da FISCALIZAÇÃO. 

Serão instalados pontos elétricos de acordo com preto. 

Todas as tubulações terão as dimensões compatíveis com as normas técnicas, e serão em PVC da TIGRE, FORTELITE ou similar, 
flexível quando forem embutidas e rlgido/roscáveis quando forem expostas. 

As caixas aparentes serão da linha especifica da TIGRE ou similar. 

Os fios e cabos serão ANTI-FLAM do tipo PIRELLI, CONDUGEL ou LO&JSANO, com dimensões especificadas em pr4eto e de 
acordo com as normas técnicas em vigor. 

As eventuais emendas serão feitas como manda a norma, utilizando-se fita de aula fusão. 

Todos os disjuntores, chaves, serão da marca ELETROMAR ou similar. 

As caixas de embutir nas paredes para receber interruptores e tomadas serão em PVC da TIGRE. 

Todas as tomadas e interruptores serão da marca PIAL, BITCINO ou similar. 

As luminárias/arandelas serão instaladas de acordo com o projeto e sua descrição/tipo conforme planilha orçamentária. 

Todos os sistemas elétricos serão dotados de aterramento protetor compativel. 

Os quadros elétricos serão constituldos conforme projeto, atendendo as normas da ABNT citadas no item NORMAS TÉCNICAS DA 
ABNT APLICÁVEIS, e demais pertnentes. 

• Os quadros deverão possuir os espaços de reserva. 

Toda a fiação será em cabos flexiveis, não utilizar fios rigidos. As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios para 
assegurar durabilidade, perfeita Isolação e ótima condutividade eléüica. 

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato 
elétricos perfeitos e permanentes por meio de conectores apropriados, as emendas serão sempre efetuadas em caixas de 
passagem com dimensões apropriadas. Igualmente o desencapamento dos cabos, para emendas será cuidadoso, só podendo 
acontecer nas caixas. 

Os condutores só poderão ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses pontos, serem devidamente isolados com fita de 
aula fusão e fita isolante plástica para cabos de baixa tensão, sendo as emendas devidamente estanhadas. O isolamento das 
emendas e derivação deverá ter caracteristica no minimo equivalente ás dos condutores utilizados. 

O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o diâmetro interno do tubo, ou de preferência com conexões 
de raio longo. 

Toda a tubulação elétrica deverá estar limpa e seca, antes de serem instalados os condutores. 

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem, conduleles, etc. deverão ser 
vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação. 
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As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão niveladas e aprumadas de 
resultar excessiva profundidade depois do revestimento, bem como em outras tornadas, interruptores, e outros serão embu 
forma a não oferecer saliõndas ou reentrâncias capazes de coletar poeira. 

As caixas de tomadas e interruptores 2x4' serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso. 

Os aparelhos para luminárias sejam fluorescentes, ou arandelas, ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhes for aplicávea' 3  
NBR 6854 ou sucessoras, sendo construidos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para 
as ligações necessárias, 

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

As instalações hidrosanitária deverão ser executadas com base nas normas tecnicas da ABNT. 

Deverão ser instalados pontos hidráulicos e sanitários em locais determinados em projeto. 

• Toda a instalação hidráulica será executada com tubos e conexões em PVC soldável. 

Todo esgoto será feito em função do número de aparelhos utilizados e de acordo as recomendações da ABNT. Deverá ser 
respeitada a declividade mínima nunca inferior a 3,00%, bem como a bitola da tubulação a ser utilizada que deverá ser de PVC 
rígido. 

Nos sanitários PNE deverá ser instalada bacia sanitária apropriada para portadores de necessidades especiais e barras de aço 
inoxidável com detalhes e dimensões conforme preto. 

Nos sanitários PNE serão instaladas válvulas de descarga d=50 mm (1 W). 

Nos sanitários PNE serão instalados lavatórios de louça branca sem coluna com torneira e acessórios. 

Nos demais sanitários serão instaladas bacia sifonada de louça branca com acessórios e caixa de descarga plástica de sobrepor. 

Nos sanitários públicos masculino e feminino serão instaladas bancadas em granito com cubas de louça, válvulas em metal, sifão e 
engate flexível em PVC. Serão utilizadas poda-papel, saboneteira e porta toalha de louça branca. 

As torneiras dos lavatórios serão cromadas de mesa 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

	
P7 

LIMPEZA GERAL 

A limpeza final - Toda a obra será entregue limpa sem mandas ou incrustação de cimento, restos de massa ou tinta de qualquer 
natureza. 

Horizonte - CE, abril de 2018. 
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SECRETARIO DE OBRAS. 
SERVIÇOS PU8UCOS E LRBAMSMO 
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Todos os quadros deverão conter plaquetas de identi&açâo. 


