
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  

Trav. Vereadora Virgulina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II. 
CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA 

CNPJ: CNPJ: 29.392.037/0001-94 
 

 

 

www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br                     prefeito.conceicaodoaraguaia@gmail.com 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

MUNICÍPIO:  CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 
OBRA:  REFORMA PRAÇA CAPELINHA   
LOCAL:  BAIRRO CAPELINHA 
 
 CONSIDERAÇÕES 
 

• Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições para 
os Serviços de Reforma da Praça Capelinha na sede do município de Conceição do 
Araguaia. As especificações destinam-se a definir perfeitamente todos os materiais e 
serviços a serem executados.   

 

• A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, normas 
específicas e normas da ABNT. 

 
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 - Placa da Obra 
Será confeccionada em zinco nas dimensões 2,0 x 3,0 m e afixada em vigotas de madeira. 
 
2.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/ INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E 
BARRACÃO DE OBRA 
2.1-Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em 
fibrocimento 6 mm, incluso instalações 
Será construído barracão para depósito de material e apoio em tábua e cobertura em telha 
de fibrocimento e piso em cimentado liso nas dimensões 5,0 x 3,0 m. 
2.3 - Instalação Provisória de água. 
A obra será dotada de uma torneira jardim ½” para suprimento da obra e confecção de 
argamassas. 
2.4- Instalação Provisória de Energia 
  Será instalado provisoriamente um ponto de energia elétrica para utilização de 
equipamentos e ferramentas. 
 
3.0- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
A obra terá permanentemente a presença de encarregado e almoxarife e terá o 
acompanhamento de engenheiro semanalmente. 
 
4.0- MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
4.1- Mobilização 
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Os serviços de Mobilização compreendem o transporte de pessoal e        equipamentos 
até o local da obra. 
4.2- Desmobilização 
Os Serviços de Desmobilização compreendem a retirada de todos as sobra de                     
material , equipamento e pessoal da obra. 
 
5.0- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
5.1-Demolição de Alvenaria de elementos cerâmicos 
Será feita manualmente com uso de ponteiros e talhadeiras 
5.2- Demolição de argamassa 
Será feito manualmente com uso de ponteiros 
5.3- Retirada de pavimento intertravado. 
Será feita manualmente com uso de ponteiros e talhadeiras 
5.4- Demolição de pavimento asfáltico. 
Será feita de forma mecanizada 
5.5- Remoção de telhas de fibrocimento 
Será feito manualmente sem reaproveitamento 
5.6- Remoção de Luminárias 
Será feito manualmente sem reaproveitamento 
5.7- Carga manual de entulho 
Será transportada em caminhão basculante 
5.8- Transporte com caminhão basculante 
Todo o entulho será retirado com uso de pás, enxadas, carros de mão e caminhão 
basculante 6,0 m³. 
 
6.0- QUADRA DE AREIA 
6.1- Limpeza Mecanizada 
Será removida a camada vegetal utilizando motoniveladora 
6.2- Carga manual de entulho 
Será transportada em caminhão basculante 
6.3- Transporte com caminhão basculante 
Todo o entulho será retirado com uso de pás, enxadas, carros de mão e caminhão 
basculante 6,0 m³. 
6.4- Guia meio fio 
Será moldado in loco meio-fio, em trecho reto com extrusora, com 13cm de base x 22cm 
de altura. 
6.5- Areia Grossa 
Será retirada da jazida. 
6.6- Transporte com caminhão basculante 
Toda areia será colocada com uso de pás e caminhão basculante 6,0 m³. 
 
7.0- REVESTIMENTOS 
7.1- Chapisco 
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Todas as paredes de alvenaria a cutelo, e superfícies de concreto armado, serão 
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com areia grossa de 3 mm 
até 5 mm de diâmetro, com predominância de grãos de diâmetro de 5 mm. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a 
executar diariamente, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da argamassa 
antes do seu emprego. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar 
vestígios de endurecimento. 

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas antes da chapiscagem. 
Eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, funilagem) e outras impurezas que possam 
acarretar futuros desprendimentos. 

A execução terá como diretriz, o lançamento violento da argamassa contra a superfície e 
a preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem. 
7.2- Emboço 
Todas as paredes dos banheiros até altura de 1,60 m, levarão emboço de argamassa de 
cimento, areia fina e vedalit no traço 1:6:vedalit. 

7.3- Massa única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8. 
As paredes que não forem revestidas com lajota cerâmica, levarão reboco de argamassa 
de cimento, areia fina e vedalit no traço 1:2:8  

As paredes antes do início do reboco devem estar concluídas, chapiscadas, mestradas e 
deverão ser convenientemente molhadas. A espessura do reboco deverá ter o máximo de 
20 mm. 

Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à 
desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa 
e uniforme. 

 

8.0- PAVIMENTAÇÃO 
8.1- Execução de passeio em piso intertravado 
Será executado passeio em piso intertravado com bloco retangular colorido de 20cm x 
10cm com espessura de 6cm. 
8.2- Transporte com caminhão basculante 
Todo o material será transportado por caminhão basculante 6,0 m³. 
8.3- Piso em concreto 
Será executado com concreto de 20Mpa com preparo mecânico, espessura 7cm. 
8.4- Guia meio fio 
Será moldado in loco, em trecho curvo com extrusora, com 13cm de base x 22cm de altura. 
8.5- Guia meio fio 
Será moldado in loco, em trecho reto com extrusora, com 13cm de base x 22cm de altura. 
 
9.0- PINTURA 
Normas Gerais: 
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Todas as superfícies a pintar deverão estar secas. 
Serão cuidadosamente limpas, e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca. 
Deverão ser evitadas escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à 
pintura os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta 
estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 
Serão dadas quantas demãos forem necessárias para que toda a superfície pintada 
apresente, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fôsco, 
semi-fôsco e brilhante). 
9.1- Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos- AF 06/2014 
Todas as paredes serão emassados com massa PVA em duas demãos. 
9.2- Aplicação manual de pintura latéx 
Todas paredes serão aplicadas duas demão de tinta látex acrílica. 
9.3- Textura acrílica 
Todas paredes serão aplicadas uma demão de textura. 
9.4- Pintura acrílica em piso cimentado 
O piso cimentado será aplicado em duas demãos. 
NOTA: Se na segunda demão as pinturas não apresentarem recobrimento perfeito, 
deverá ser executada uma terceira demão e tantas quantas forem necessárias para seu 
perfeito acabamento. 
 
10.0- INSTALAÇÕES 
Os serviços de instalações elétrica, serão orçados por ponto, devendo ser inclusos os 
custos de tubulações, caixas de passagem, conexões, acabamentos, fiações, cabeamentos, 
acessórios e demais serviços para que o ponto seja concluído, ficando subentendido então 
que os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem  
explicitamente na planilha de quantitativos, deverão ser embutidos nos custos dos 
serviços relativos aos mesmos. 
Todos os serviços obedecerão às normas da ABNT. 
 
11.0- DIVERSOS 
11.1- Granito para bancada. 
Será instalado granito para bancada, polido. 
11.2- Revolvimento e limpeza 
Será feito manual o revolvimento e limpeza do solo. 
11.3- Plantio de grama 
Será feito o plantio de grama. 
11.4- Banco de concreto 
Será instalado banco de concreto de 1,20cm x 0,40cm 
11.5- Poda em altura de árvore 
Árvores serão podadas com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60cm. 
11.6- Ladrilho hidráulico 
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Instalado ladrilho hidráulico com 20cm x 20cm, espessura de 2cm, tátil alerta ou 
direcional amarelo. 
11.7- Telhamento com telho cerâmica 
Será instalado telha cerâmica tipo romana. 
11.8- Cumeeira e espigão 
Será instalda cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa.  
 
LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 
Ao final da obra todo entulho será removido em caminhão basculante 6 m³. 
Normas Gerais: 
A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza. Deverão apresentar 
funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 
Todo entulho deverá ser removido do terreno pela Construtora. 
 

Conceição do Araguaia, maio de 2019. 
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