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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 
OBRA: REFORMA PRAÇA DA MATRIZ 
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ 
 
 CONSIDERAÇÕES 

 Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições para 
os Serviços de Reforma da Praça da Matriz 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 – INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA 

2.1– Execução de Almoxarifado 

Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em 

fibrocimento 6 mm, incluso instalações. 

2.2- Execução de Sanitário e Vestiário 

Banheiro e vestiário em chapa de madeira compensada com, cobertura em fibrocimento 

6 mm, incluso instalações. 

 
3.0- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
3.1- Administração 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 
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 
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5.1- Demolição de argamassa 
Será feito manualmente com uso de ponteiros. 
5.2- Carga manual de entulho 
Será transportada em caminhão basculante 
5.3- Transporte com caminhão basculante 
Todo o entulho será retirado com uso de pás, enxadas, carros de mão e caminhão 
basculante 6,0 m³. 
 
6.0- PAVIMENTAÇÃO 
6.1- Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado 
Será executado passeio em piso intertravado com bloco retangular colorido de 20cm x 
10cm com espessura de 6cm. 
6.2- Transporte com caminhão basculante 
Todo o material será transportado por caminhão basculante 6,0 m³. 
6.3- Guia meio fio 
Será executado de concreto, moldado in loco, em trecho reto com extrusora, com 13cm 
de base x 22cm de altura. 
 
7.0- INSTALAÇÕES 
Os serviços de instalações elétricos 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. 
 
8.0- DIVERSOS 
8.1- Banco de concreto 
Será instalado banco de concreto de 1,20cm x 0,40cm 
8.2- Ladrilho hidráulico 
Instalado ladrilho hidráulico com 20cm x 20cm, espessura de 2cm, tátil alerta ou 
direcional amarelo. 
 
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, março de 2020. 

 


