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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SETOR UNIVERSITÁRIO 
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA 
LOCAL: BAIRRO UNIVERSITÁRIO 
 

 CONSIDERAÇÕES 
 Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições 

para os Serviços de Construção da Praça do Universitário 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 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 
1.1- Placa da Obra 
Será confeccionada em zinco nas dimensões 2,0 x 3,0 m e afixada em vigotas de 
madeira. 
1.2- Execução de Almoxarifado 
Será instalado no canteiro de obra em chapa de madeira compensada com prateleira 
medindo 2,0 x 3,0 
1.3- Barracão de madeira (incl. instalações) 
1.4- Execução de sanitário e vestiário  
Será em chapa de madeira compensada instalado no canteiro de obra. 
1.5 - Entrada provisória de energia elétrica  
Será aérea trifásica 40a em poste de madeira. 
1.6 - Instalação Provisória de água. 
A obra será dotada de uma torneira jardim ½” para suprimento da obra e confecção de 
argamassas. 
 
2.0- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 
2.1- Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro 
de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. 
Será feito a limpeza de toda área de vegetação existente. 
2.2- Demolição manual de concreto simples 
2.3- Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, 
Dmt Até 30 Km (Unidade: M3xkm).  
 
3.0- PAVIMENTAÇÕES 
3.1- Regularização da superfícies com motoniveladora. 
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Toda superfície deverá ser regularizada com inclinação de 3%.  
3.2- Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular 
colorido de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 
Parte da calçada deverá ser de piso intertravado com bloco retangular colorido de cor 
amarelo, vermelho e grafite, medindo 20cm x 10cm, medindo 6cm de espessura, 
formando figuras conforme indicado no projeto. 
3.3- Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor 
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 
Parte da calçada deverá ser de piso intertravado com bloco retangular de cor natural 
medindo 20cm x 10cm, medindo 6cm de espessura, conforme indicado no projeto. 
3.4- Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020 
A modulação dos pisos deve garantir a continuidade de textura e padrão de 
informação, as placas deverão ser contrastantes com o piso adjacente, integradas ao 
mesmo, respeitando a seguinte condição: 
O piso deve estar nivelado para receber as placas, respeitando as medidas das 
mesmas para que não forme desnível. 
3.5- Guia (Meio-Fio) Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Curvo Com Extrusora, 13 
Cm Base X 22 Cm Altura.  
ESTACIONAMENTO 
3.6- Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, 
espessura 6 cm. 
Deverá ser executado área para estacionamento medindo 13,25 x 5m. 
3.7- Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. 
Deverão ser demarcados 5 faixas para vaga de estacionamento, medindo 0,10cm de 
largura por 5 de comprimento. 
3.8- Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e 
aplicação com rolo. 
Deverá ser demarcado vaga para cadeirante. 
 
4.0- PAISAGISMO 
4.1- Plantio de grama em placas. 
Deverá ser plantado grama em placas tipo Esmeralda no local indicado no projeto. 
4.2- Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m. 
Deverá ser plantado Palmeira Real com altura de muda menor ou igual a 2,00m 
conforme indicado no projeto. 
4.3- Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. 
Deverá ser plantando palmeira com altura menor ou igual a 2,00m conforme indicado 
no projeto. 
4.4- Lixeira. 
Deve ser redonda, suspensa, resistente, fabricada em tela de moeda com acabamento 
em esmalte acetinado, com suporte de tubo 3/4 para manter a lixeira suspensa. Altura 
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do suporte: 1,24m, Altura da lixeira: 42cm Largura: 35cm, e nos locais conforme 
indicado no projeto. 
4.5- Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc , dn 25 
mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento e 
m alvenaria. 
Deverá ser instalado 7 pontos de consumo terminal de água fria (subramal) com 
tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e 
chumbamento em alvenaria, conforme indicado no projeto. 
4.6- Irrigação 
Deverão ser instaladas 14 torneiras cromada com bico para jardim/tanque 1/2 " ou 3/4 " 
(ref 1153). 
4.7- Bancos de concreto com encosto 
Deverão ser instalados bancos de concreto com encosto, com armadura de ferro. 
4.8- Monumento 
Deverá ser em chapa de aço de carbono laminado a quente, qualidade estrutural, bitola 
3/16", e=4,75 mm (37,29 kg/m2), com estrutura em metalon 0,30 x 0,30 galvanizado 
#18. 
4.9- Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação manual com trado 
concha, com armadura de arranque. 
Deverá ser feito a estaca broca de concreto com diâmetro de 20cm para fixar o letreiro 
engastado na estrutura. 
4.10- Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) 
pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra. 
Deverão ser pintados toda superfície metálica do monumento. 
 
5.0- IMPLANTAÇÃO ELÉTRICA 
Os quantitativos seguirão o especificado na planilha fornecida. Os eletrodutos serão de 
PVC rosqueável instalados com suas respectivas conexões quando necessárias. 
Todos os pontos de parede e piso serão instalados em caixas de passagem de acordo 
com o ponto. O quadro de distribuição deverão ser em ferro esmaltado e conter 
barramento 2F + T + N com tranqueta e identificadores de circuitos.  Se faz necessário 
o uso de buchas e arruelas nos encaixes dos eletrodutos com as caixas de passagens 
e quadros. Os materiais de acabamentos (tomadas, interruptores, luminárias, placas 
cegas, disjuntores, etc...) seguirão o padrão especificado.  
5.1- Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 
mm² e disjuntor DIN 50A. 
Deverá ser instalada entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de 
sobrepor, cabo de 10 mm² e disjuntor DIN 50A. 
5.2- Poste de concreto duplo t, tipo d, 200 kg, h = 9 m (nbr 8451). 
Deverá ser colocado poste de concreto duplo t, tipo d, 200 kg, h = 9 m para a entrada 
de energia elétrica. 
5.3- Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. 
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Deverá ser instalado disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - 
fornecimento e instalação. 
5.4- Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. v. mercurio/poste de aço. 
5.5- Poste De Aço Conico Contínuo Curvo Duplo, Engastado, H=9m, Inclusive 
Luminárias, Sem Lâmpadas - Fornecimento E Instalacao. Af_11/2019 Luminaria 
Externa. 
5.6- Poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem luminária - 
fornecimento e instalação. 
Deverá ser instalado poste decorativo para jardim em aço tubular, h = *2,5* m, sem 
luminária - fornecimento e instalação. 
5.7- Luminária de LED para iluminação pública, de 33 w até 50 w - fornecimento e 
instalação. 
Deverá ser instalada luminária de LED para iluminação pública, de 33 w até 50 w - 
fornecimento e instalação. 
5.8- Lâmpada para Jardim 
Deverá ser instalado Espeto de Jardim Led 7w verde bivolt nos coqueiros conforme 
projeto. 
5.9- Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. 
Deverá ser instalado Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. 
5.10- Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. 
Deverá ser instalado eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. 
5.11- Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. 
Deverá ser instalado eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. 
5.12- Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. 
Deverá ser instalado cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, 
para circuitos terminais. 
5.13- Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. 
Deverá ser instalado cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 
5.14- Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, 
dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. 
Deverá ser instalado caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, 
fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. 
5.15- Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, 
dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m.  
Deverá ser instalado caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, 
fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. 
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5.16- Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. 
Deverá ser instalado haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. 
 
6.0- CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE 
6.1- SERVIÇOS PRELIMINARES  
6.1.1- Locação convencional de obra 
A obra deverá ser locada utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 
2,00m. 
6.1.2- Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de forma. 
Deverão ser escavados para colocação da forma do bloco do quiosque. 
6.1.3- Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. 
Deverá ser escavado vala para viga baldrame do quiosque. 
6.1.4- Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m. 
O fundo da vala dos quiosques deverá ser preparado. 
6.2 FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 
LAJE 
6.2.1- Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
madeira serrada, 2 utilizações. 
Consiste na montagem e desmontagem de forma de tabua não aparelhada para laje 
maciça. 
6.2.2- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. 

Será em aço CA-60 conforme projeto.  
- A armação das ferragens deve ser feita de forma que estas não fiquem em 

contato com o painel de madeira, devendo ser obedecida a distância mínima prevista 
pela NBR – 618 (NB – 1); 

- As armaduras utilizadas não podem apresentar excesso de ferrugem, argamassa 
aderente, óleo ou qualquer outra substância que impeça a aderência da mesma com o 
concreto; 

- as armaduras deverão estar dispostas de modo a suportarem os atritos 
provenientes do lançamento do concreto, sem que se rompam as amarrações ou que 
não sofram deslocamentos; 
6.2.3- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. 

Será em aço CA-50 conforme projeto.  
- A armação das ferragens deve ser feita de forma que estas não fiquem em 

contato com o painel de madeira, devendo ser obedecida a distância mínima prevista 
pela NBR – 618 (NB – 1); 

- As armaduras utilizadas não podem apresentar excesso de ferrugem, argamassa 
aderente, óleo ou qualquer outra substância que impeça a aderência da mesma com o 
concreto; 
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- as armaduras deverão estar dispostas de modo a suportarem os atritos 
provenientes do lançamento do concreto, sem que se rompam as amarrações ou que 
não sofram deslocamentos; 
6.2.4- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 

Será em aço CA-50 conforme projeto.  
- A armação das ferragens deve ser feita de forma que estas não fiquem em 

contato com o painel de madeira, devendo ser obedecida a distância mínima prevista 
pela NBR – 618 (NB – 1); 

- As armaduras utilizadas não podem apresentar excesso de ferrugem, argamassa 
aderente, óleo ou qualquer outra substância que impeça a aderência da mesma com o 
concreto; 

- as armaduras deverão estar dispostas de modo a suportarem os atritos 
provenientes do lançamento do concreto, sem que se rompam as amarrações ou que 
não sofram deslocamentos; 
6.2.5- Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 
mecânico com betoneira 400 l. 

Será colocado no preenchimento da laje; 
- a execução do concreto deverá garantir a homogeneidade da textura bem como a 

regularidade e coloração da superfície; 

 A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral 
responsabilidade da Contratada, por sua resistência e estabilidade. 

A desmoldagem das formas e escoramentos obedecerá ao previsto na NBR 618 
(NB - 1). Sua execução deverá ser feita com o máximo de cuidado possível, evitando, 
portanto choques que prejudiquem a peça concretada. O engenheiro fiscal autorizará 
ou não a retirada das formas e dos escoramentos; 

- os prazos recomendados para a desforma são: 
 - faces laterais:   03 dias; 
 - faces inferiores:   14 dias e 
 - facas inferiores sem pontalete: 21 dias. 

6.2.6- Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. 

- o adensamento deste deverá ser feito de forma a garantir que o mesmo preencha 
todos os recantos da forma; 

- para garantia da melhor moldagem do concreto deverá ser utilizado vibrador 
eletro-mecânico, sendo admitida a vibração manual apenas nos lugares onde a banana 
do vibrador não atinja com sucesso. 
6.2.7- Laje Pré-Moldada Unidirecional, Biapoiada, Para Piso, Enchimento Em 
Cerâmica, Vigota Convencional, Altura Total Da Laje (Enchimento+Capa) = (8+4).  
VIGAS E PILARES (INCLUIDO SAPATAS E VIGAS DO CINTAMENTO) 
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6.2.8- Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de 
madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. 
Consiste na montagem e desmontagem de forma de tabua não aparelhada para viga. 
6.2.9- Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas 
Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 10 
Utilizações.  
6.2.10- Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 
em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0mm - montagem. 

Será em aço CA-60 conforme projeto.  
- A armação das ferragens deve ser feita de forma que estas não fiquem em 

contato com o painel de madeira, devendo ser obedecida a distância mínima prevista 
pela NBR – 618 (NB – 1); 

- As armaduras utilizadas não podem apresentar excesso de ferrugem, argamassa 
aderente, óleo ou qualquer outra substância que impeça a aderência da mesma com o 
concreto; 

- as armaduras deverão estar dispostas de modo a suportarem os atritos 
provenientes do lançamento do concreto, sem que se rompam as amarrações ou que 
não sofram deslocamentos; 
6.2.11- Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 
em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem. 

Será em aço CA-60 conforme projeto.  
- A armação das ferragens deve ser feita de forma que estas não fiquem em 

contato com o painel de madeira, devendo ser obedecida a distância mínima prevista 
pela NBR – 618 (NB – 1); 

- As armaduras utilizadas não podem apresentar excesso de ferrugem, argamassa 
aderente, óleo ou qualquer outra substância que impeça a aderência da mesma com o 
concreto; 

- as armaduras deverão estar dispostas de modo a suportarem os atritos 
provenientes do lançamento do concreto, sem que se rompam as amarrações ou que 
não sofram deslocamentos; 
6.2.12- Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado 
em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_12/2015 

Será em aço CA-60 conforme projeto.  
- A armação das ferragens deve ser feita de forma que estas não fiquem em 

contato com o painel de madeira, devendo ser obedecida a distância mínima prevista 
pela NBR – 618 (NB – 1); 

- As armaduras utilizadas não podem apresentar excesso de ferrugem, argamassa 
aderente, óleo ou qualquer outra substância que impeça a aderência da mesma com o 
concreto; 
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- as armaduras deverão estar dispostas de modo a suportarem os atritos 
provenientes do lançamento do concreto, sem que se rompam as amarrações ou que 
não sofram deslocamentos; 
6.2.13- Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 
mecânico com betoneira 400 l. 

Será colocado no preenchimento da laje; 
- a execução do concreto deverá garantir a homogeneidade da textura bem como a 

regularidade e coloração da superfície; 

 A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral 
responsabilidade da Contratada, por sua resistência e estabilidade. 

A desmoldagem das formas e escoramentos obedecerá ao previsto na NBR 618 
(NB - 1). Sua execução deverá ser feita com o máximo de cuidado possível, evitando, 
portanto choques que prejudiquem a peça concretada. O engenheiro fiscal autorizará 
ou não a retirada das formas e dos escoramentos; 

- os prazos recomendados para a desforma são: 
 - faces laterais:   03 dias; 
 - faces inferiores:   14 dias e 
 - facas inferiores sem pontalete: 21 dias. 

6.2.14- Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. 

- o adensamento deste deverá ser feito de forma a garantir que o mesmo preencha 
todos os recantos da forma; 

- para garantia da melhor moldagem do concreto deverá ser utilizado vibrador 
eletro-mecânico, sendo admitida a vibração manual apenas nos lugares onde a banana 
do vibrador não atinja com sucesso. 

6.3- PAREDES, PISOS E PAINÉIS 
6.3.1- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm 
(espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa 
de assentamento com preparo manual. 
As paredes do quiosque deverão ser feitos em alvenaria de blocos cerâmicos. 
6.3.2- Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 compreparo manual. 
Todas paredes deverão ser chapiscadas. 
6.3.3- Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa industrializada, 
preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/h de 
argamassa em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de 
taliscas. 
Todas paredes que não receberá revestimento cerâmico deverão receber massa única 
para pintura. 
6.3.4- Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Paredes Externas De Casas.  
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6.3.5- Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa 
As paredes externas do quiosque deverá receber tinta látex acrílica. 
6.3.6- Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, 
para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de 
taliscas. 
As paredes que receberão revestimento cerâmico deverão receber emboço em 
argamassa. 
6.3.7- Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada 
Extra De Dimensões 33x45 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Menor Que 5 M² Na 
Altura Inteira Das Paredes.  
PISOS 
6.4.1- Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo 
6.4.2- Camada regularizadora no traço 1:4 
6.4.3- Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De 
Dimensões 60x60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Menor Que 5 M2.  
As paredes do banheiro deverão receber revestimento cerâmico com 1,40m de altura. 
 
TETOS E FORROS 
6.5.1- Forro De Pvc, Liso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação.  
6.5.2- Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. 
6.5.3- Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De 
Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Compreparo 
Manual. - Laje Externa. 
6.5.4- Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, 
Preparo Mecânico Com Betoneira 400l, Aplicada Manualmente Em Teto, Espes Sura 
De 20mm, Com Execução De Taliscas. - Laje Externa. 
6.5.5- Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. - Laje Externa. 
 
6.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Os quantitativos seguirão o especificado na planilha fornecida. Os eletrodutos serão de 
PVC rosqueável instalados com suas respectivas conexões quando necessárias. 
Todos os pontos de parede e piso serão instalados em caixas de passagem de acordo 
com o ponto. O quadro de distribuição deverão ser em ferro esmaltado e conter 
barramento 2F + T + N com tranqueta e identificadores de circuitos.  Se faz necessário 
o uso de buchas e arruelas nos encaixes dos eletrodutos com as caixas de passagens 
e quadros. Os materiais de acabamentos (tomadas, interruptores, luminárias, placas 
cegas, disjuntores, etc...) seguirão o padrão especificado.  
6.6.1- Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 
10 mm2 e disjuntor din 50A. 
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6.6.2- Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento para 6 
disjuntores. 
6.6.3- Caixa enterrada elétrica retangular, bloco de concreto, fundo com brita, 
dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m 
6.6.4- Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa 
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e 
lâmpada) 
Deverão ser instalados um na cozinha e um em cada banheiro. 
6.6.5- Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. 
Deverão ser instaladas na cozinha com 1,20m de altura. 
6.6.6- Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. 
Deverão ser instaladas na cozinha com 1,20m de altura. 
6.6.7- Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada 
fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. 
Deverão ser instaladas na cozinha e nos banheiros. 
 
6.7- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
6.7.1- Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 
mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. 
Deverão ser instaladas na pia da cozinha, pia dos banheiros e vasos sanitários. 
6.7.2- Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula 
americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada 
longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão popular - fornec. e instalação. 
Deverá ser instalada na cozinha. 
6.7.3- Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,40 m, 
altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes) 
Deverá ser instalado na área externa do quiosque próximo ao sumidouro. 
6.7.4- Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura 
interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes). 
Deverá ser instalado na área externa do quiosque próximo ao tanque séptico. 
6.7.5- Filtro Anaeróbio Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,10 M, 
Altura Interna = 1,50 M, Volume Útil: 1140,4 L (Para 5 Contribuintes).  
6.7.6- Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de 
ligação para bacia sanitária ajustável. 
Devera ser instalado um em cada banheiro. 
6.7.7- Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. cuba de embutir oval louça branca 35 x 
50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e 
torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. e instalação. 
Deverá ser instalado um em cada banheiro. 
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6.7.8- Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 90 cm. 
Deverão ser instalados duas peças em cada banheiro próximo ao vaso sanitário. 
 
6.7.9 DRENAGEM PLUVIAL 
6.7.9.1- Tubo em PVC – 100 mm (LS) 
6.7.9.2- Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS – 100 mm-LS 
6.7.9.3- Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS 
 
6.8- ESQUADRIAS 
6.8.1- Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura 
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. 
Deverão ser instaladas nos banheiros. 
6.8.2- Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura 
de 3,5cm, incluso dobradiças. 
Deverá ser instalada na entrada do quiosque. 
6.8.3- Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive 
alizar, acabamento e contramarco. 
Serão instaladas nos banheiros e no quiosque. 
6.8.4- Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, assentado com argamassa 1:6 
com aditivo. 
Serão instaladas nas janelas dos banheiros. 
6.8.5- Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) 
Deverá ser instalada no quiosque. 
6.6.6- Mármore de cor e=3cm (BALCÃO) 
 
6.9- TELHADO. 
6.9.1- Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. Serrada. 
6.9.2- Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm. 
6.9.3- Imunização para madeira. 
6.9.4- Calha em chapa galvanizada. 
6.9.5- Rufo Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Corte De 25 Cm, Incluso 
Transporte Vertical.  
6.9.6- Impermeabilização De Superfície Com Emulsão Asfáltica, 2 Demãos. 
 
7.0 PARQUE DE AREIA 
7.1- Parque de areia 
- Balanço Tradicional Em Ferro - 2 Lugares Comprimento 2,20 m Largura: 0,52 m 
Altura: 2,10 m 
Cano de 2,5 " galvanizado e pintura epóxi, (eletrostática), assentos em madeira 
eucalipto com pintura sintética automotiva em cor de contraste com a parte metálica. 
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Pegadores com manoplas emborrachadas, para maior aderência das mãos. 
- Carrossel Gira Gira Infantil 06 Lugares - 1,50 Mts Diâmetro 
Cano, eixo de 3" e meia, chapa 5 mm. cano da armação de 1". 
Pintura epóxi (eletrostática), assento de madeira de eucalipto com pintura sintética 
automotiva. Cor: Armação metálica podendo ser na cor verde, vermelha ou outras. 
Assento nas cores verde, vermelha, azul ou amarelo cor de contraste com a armação. 
O produto poderá ser somente chumbado em média de 0,60cm o pé de base.  
- Escorregador Infantil Mirim - 1,40M Altura x Largura da Prancha 0,50m x 2,00m Pista 
Confeccionado em tubo de aço, resistente ação do tempo (sol e chuva). 
Cano de 1" e 1"e meia, chapa com 1,25 de espessura toda galvanizada e com pintura 
epóxi (eletrostática).  
- Gangorra Infantil - Madeira e Ferro 
Gangorra 02 Pranchas = 04 Lugares - 2,15 m x 0,60 m x 0,47 m 
Material: Cano de 1,5 " galvanizado, Pintura epóxi, (eletrostática). 
Assentos em madeira eucalipto com pintura sintética automotiva em cor de contraste 
com a parte metálica. Pegadores com manoplas emborrachadas, para maior aderência 
das mãos. 
- 01 Gaiola Labirinto Grande. Medidas: 2,00 metros x 2,00 metros x 2,00 metros. 
Fabricado em Tudo de aço de 1 Polegada, com Parede de 2 polegadas resistente, 
largura de 1 Tubo para o outro de 50cm, com pintura com fundo anti-corrosivo, e 2 
camadas de prime, acabamento Final em esmalte sintético Brilhante. 
7.2- Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com 
trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3).   
A areia será retirada da jazida com trator de esteira e levada até a caçamba para 
transportar. 
7.3- Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento 
primário (unidade: m3xkm).  
O material deverá ser transportado até o local da obra. 
7.4- Areia grossa-posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte). 
Será retirada da jazida. 
7.5- Cerca de madeira colorida. 
Cerca de madeira colorida fabricada em madeira de lei (cumaru), e com armação em 
ferro, réguas fixadas com parafusos zincados, pintura em tinta esmalte sintético 
Premium, ou verniz polideck da sayerlack ou tinta esmalte industrial e fundo 
anticorrosivo. Altura 0.90 m; Réguas em madeira: peças 2 x 4 x 75 cm; Esteios em 
madeira: peças 4 x 9 x 1,30 cm; Metalon de ferro 40 x 20 na chapa 14; Parafuso 6 x 35; 
Portal de entrada: Esteios: 02 peças 5 x 14 x 250cm; Longarina: 01 peça 5 x 14 x 
200cm. 
  
8.0 DIVERSOS 
8.1- Placa de sinalização 
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Placa de sinalização em chapa de aco num 16 com pintura refletiva (estacionamento 
cadeirante) 
Deverão ser instaladas 5 placas medindo 0,50x0,70m, 4 indicando estacionamento de 
veículo e 1 indicando vaga para cadeirante. 
Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm ( 2"), e = 3,00 mm, 
*4,40*kg/m (nbr 5580) 
Deverão ser instalados 5 postes em tubo de aço, medindo 2,60m sendo 0,50m abaixo 
do solo. 
 
9.0 CORÊTO 
9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
9.1.1- Locacao Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas 
Pontaletadas A Cada 2,00m. 
9.1.2- Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De 
Forma. 
9.1.3- Escavação Manual De Vala Para Viga Baldrame, Com Previsão De Fôrma. 
9.1.4- Preparo De Fundo De Vala Com Largura Menor Que 1,5 M. 
 
9.2 ESTRUTURA- FUDAÇÃO, VIGAS, LAJES E PILARES 
LAJE (piso e cobertura) 
9.2.1- Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça, Pé-Direito Simples, Em 
M2 Madeira Serrada, 2 Utilizações.  
9.2.2- Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em 
Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. 
9.2.3- Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em 
Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-60 De 6,3 Mm - Montagem. 
9.2.4- Armação De Laje De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em 
Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. 
9.2.5- Concreto Fck = 20mpa, Traço 1:2,6:2,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia 
Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.  
9.2.6- Lançamento Com Uso De Baldes, Adensamento E Acabamento De Concreto Em 
Estruturas. 
FUNDAÇÃO, VIGAS E PILARES 
9.2.7- Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.branca 
9.2.8- Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - 
Montagem.  
9.2.9- Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - 
Montagem.  
9.2.10- Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto 
Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - 
Montagem.  
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9.2.11- Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto 
Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - 
Montagem.  
9.2.12- Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto 
Armado Em Uma Edificação Térrea Ou Sobrado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - 
Montagem.  
9.2.13- Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De 
Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Plastificada, 10 Utilizações.  
9.2.14- Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas 
Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 10 
Utilizações.  
9.2.15- Concreto Fck = 20mpa, Traço 1:2,6:2,9 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia 
Média/ Seixo Rolado) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L.  
PAREDES E PAINEIS E TETOS 
9.3.1- Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 
9x19x19cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em 
Betoneira 
9.3.2- Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De 
Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Compreparo 
Manual.   
9.3.3- Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, 
Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Espes Sura 
De 20mm, Com Execução De Taliscas.  
9.3.4- Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De 
Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Compreparo 
Manual. - Laje Externa 
9.3.5- Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, 
Preparo Mecânico Com Betoneira 400l, Aplicada Manualmente Em Teto, Espes Sura 
De 20mm, Com Execução De Taliscas. - Laje Externa 
9.3.6- Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Teto, Uma Demão. - Laje Externa 
9.3.7- Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Paredes Externas De Casas.  
9.3.8- Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas 
Demãos. 
9.3.9- Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. 
9.3.10- Impermeabilização De Floreira Ou Viga Baldrame Com Argamassa De Cimento 
E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, E = 2 Cm.  
9.3.11- Tubo Aço Galv. C/Ou S/Costura D=50mm (2") 
9.3.12- Tubo Aço Galv. C/Ou S/Costura D=25mm (1") 
9.4- PISO 
9.4.1- Camada regularizadora no traço 1:4 
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9.5- DRENAGEM 
9.5.1- Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50mm 
9.5.2- Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50mm 
10 - PERGOLADO 
10.1 - Pergolado 
10.2 - Jogo De Bancos Com Escosto Fixo 1= 1,5m + 0,80m + 0,80m 
11- LIMPEZA FINAL 
11.1- Limpeza geral e entrega da obra 
 
ENTREGA DA OBRA 
Deverão apresentar funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e 
aparelhos. 
 

 
 

Conceição do Araguaia, 22 de Março de 2022. 
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