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CADERNO DE ENCARGOS GERAIS
I.

Os assuntos aqui tratados obedecem à Lei n° 12.462 de 04 de agosto de 2011
decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, medida provisória n° 961, de 06 de
maio de 2020, decreto legislativo n° 06 de 2020 e lei 8.666 de 1993.

II. Justificativa da obra
A obra citada é de extrema importância para comunidade, tendo em vista a
construção em frente à praça da escola localizada na quadra 7, para melhoria da
mobilidade urbana e melhores acomodações dos usuários, comerciantes e
moradores do local, com as novas vagas disponíveis a serem criadas, e com o
intuito de otimizar o fluxo de circulação nas laterais tal intervenção irá promover o
aumento da faixa da via de circulação de veículos, melhorando o fluxo e o espaço
de manobras, cargas e descargas para os usuários do setor.

III.

Características da obra
O presente caderno tem por objetivo, descrever e especificar de forma clara a
construção de estacionamentos na quadra 7 em frente à praça da escola,
fornecendo as instruções quanto as condições que presidirão o desenvolvimento
dos serviços, e fixar as obrigações e direitos deste órgão e da empresa contratada.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Os quantitativos apresentados na planilha da Administração, não deverão ser
tomados como definitivos haja vista que apenas subsidiam a compreensão do conjunto
das obras e/ ou serviços a serem executados, e os preços unitários foram colhidos na
tabela de preços de serviços e insumos- SINAPI- fornecidos pela CEF- caixa econômica
federal, e cotações de produtos fora da tabela SINAPI na praça Brasília-DF, no que
couber.

IV.


Observações preliminares
OBJETO

O presente caderno tem por objetivo, instruir as condições que presidirão o
desenvolvimento dos serviços, e fixar as obrigações e direitos deste órgão e da empresa
contratada.
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 CONTRATO
O presente caderno de Especificações e Encargos Gerais fará parte integrante do
Contrato, valendo como se fosse nele efetivamente transcrito.



ESTUDO E CONFERÊNCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS
A empresa licitante deverá, antes da licitação: Vistoriar o local da obra e/ou serviços
objeto da licitação, devendo verificar todos os seus aspectos quantitativos e
qualitativos, bem como as condições do terreno. Assim como emitir declarações de
vistoria, conforme modelo anexo ao edital, assinada por responsável técnico da
empresa, expressando inteiro conhecimento das condições a que se refere
anteriormente.
 Compete à empresa licitante fazer minucioso estudo, verificação e comparação
de todos os desenhos dos projetos arquitetônicos, dos detalhes, das
especificações e dos demais componentes da documentação técnica fornecida
pela administração para a execução da obra e/ou serviços.
 Observação: Os quantitativos apresentados nas planilhas da administração,
não deverão ser tomados como definitivos haja vista que apenas subsidiam a
compreensão do conjunto das obras e/ou serviços a serem licitados. São de
inteira responsabilidade da licitante proponente o levantamento e quantificação
dos materiais e serviços necessários à execução do objeto do edital.
 Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da licitação da
obra e serviços deverá a licitante dar imediata comunicação por escrito a
administração, apontando dúvidas e/ou irregularidades que tenha observado,
inclusive sobre qualquer transgressão ás normas técnicas, regulamentos ou
leis em vigor, de forma a serem senados os erros, omissões ou discrepâncias
que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras os
mesmos.
 Após a assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de
todos aqueles documentos constantes no edital, não cabendo qualquer
alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.



DIVERGÊNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES.
Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que:
 Em caso de divergências entre a planilha orçamentária da administração e o
caderno de especificações, prevalecerá este último;
 Em caso de divergências entre os desenhos dos projetos complementares a
cargo da contratada e o caderno de especificações, prevalecerá sempre este
último.
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 Em caso de divergências entre as cotas dos desenhos e suas dimensões
medidas em escala, a fiscalização, sob consulta prévia, definirá as dimensões
corretas;
 Em caso de divergências entre os desenhos de escalas diferentes,
prevalecerão sempre os de maior escala;



Em caso de divergências entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão
sempre os mais recentes;

 Em caso de divergências entre o caderno de especificações e as normas da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), prevalecerão sempre estas
últimas;
 Em caso de dúvidas quanto à interpretação de quaisquer desenhos e das
prescrições contidas no caderno de especificações, será consultada a
fiscalização da administração;
 Não caberá a contratada alegação de desconhecimento ou omissões em
orçamento.


RECURSOS E ARBITRAGENS
Para quaisquer decisões da fiscalização sobre assuntos não previstos, nos
desenhos de projetos e detalhes inerentes a cada obra e/ou serviços ou no
contrato de que faz parte, a contratada poderá interpor recurso junto à
administração para obter decisões superiores, caso se sinta prejudicada.



LICENÇAS E FRANQUIAS
 A contratada deverá registrar no CREA, as responsabilidades técnicas da
obra, referente à execução da obra.
 A contratada será responsável pela contratação de todo o pessoal necessário
para o pleno desenvolvimento da obra e/ou serviços e deverá cumprir as
prescrições referentes ás leis trabalhistas e da previdência social.
 A contratada deverá proceder a retirada de licenças, alvarás, habite-se e
outros documentos. Caberá a Administração o fornecimento dos documentos
legais de propriedade, e outros documentos necessários ás licenças desta
obra.
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INÍCIO DAS OBRAS
 A contratada iniciará os trabalhos dentro do prazo no respectivo contrato e
ordem de serviços expedida pela administração, e os serviços terão a
duração estimada conforme o edital para sua conclusão.
 O início dos serviços definidos nos projetos complementares a carga da
contratada estará condicionado à autorização da fiscalização.
 A execução da obra contratada será planejada e controlada através do
cronograma físico-financeiro, elaborada pela contratada e submetida à
fiscalização, 10 (dez) dias após a liberação da ordem de serviço, para
aprovação.



ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

 A administração designará executores devidamente credenciados junto à
contratada, com autoridade para exercer em nome do proprietário, toda e
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras/serviços
contratados.
 As exigências da fiscalização basear-se-ão nos projetos, especificações e nas
regras de boa técnica. A contratada se comprometerá a dar á fiscalização, no
cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução dos
serviços, bem como fornecer todas as informações e demais elementos
necessários á execução da obra e serviços.
 À fiscalização fica assegurado o direito de:
- Solicitar diário de obras, modelo Oficial, devidamente preenchido na obra;
-Solicitar a retirada imediata da obra, do engenheiro, mestre ou qualquer
operário que não corresponda técnica ou disciplinarmente ás exigências. (A
efetivação desta medida não implicará em modificações do prazo ou condições
do contrato);
-Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações;
- Ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuízo das penalidades a
que ficar sujeita a contratada e sem que este tenha direito a qualquer
indenização, no caso de não ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
a contar da data de emissão da ordem de serviço correspondente, qualquer
reclamação sobre defeito essencial em serviço executado, ou material posto
na obra.
 Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da fiscalização a
contratada, ou vice- versa, serão registradas no diário de obras, podendo ainda
ser transmitidas por escrito, em folha de papel oficio devidamente numerada e
em duas vias, uma das quais ficará em poder da firma contratada e a outra com
a administração.
 No diário de obras deverão constar as anotações:
1) Pela contratada:
- Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
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- Consultas à fiscalização;
- Datas de conclusão de etapas, caracterizando de acordo com o
cronograma aprovado;
- Acidentes ocorridos na execução da obra ou serviço;
- Respostas às interpelações da fiscalização;
- Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução
da obra e / ou serviço;
- Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;
- Interrupções no fornecimento de energia elétrica e / ou água;
- Efetivo diário de operários presentes;
- Outros fatos que, a juízo da contratada, devam ser objeto de registro.
2) Pela fiscalização:
- Preenchimento dos cabeçalhos;
- Atestado da veracidade dos registros previstos no item "1" anterior;
- Juízo formado sobre o andamento da obra / serviço, tendo em vista os
projetos, especificações, prazos e cronogramas;
- "Observações relativas aos registros efetuados pela contratada no Diário
de Obras;
- Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela contratada, com
correspondência simultânea para a Administração;
- Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;
- Determinação de providências para cumprimento dos termos do
Contrato, dos projetos e especificações;
- Aprovação das medições para faturamento;
- Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao
trabalho da fiscalização.


ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
 Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a
contratada se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.
 A contratada deverá manter à disposição das obras e serviços, engenheiros ou
arquitetos, legalmente habilitados, além de auxiliares de comprovada
competência.
 Caberá à contratada providenciar pessoal especializado para obtenção do
acabamento desejado, bem como perfeita vigilância nos locais de execução
das obras/serviços até sua entrega provisória.
 A contratada providenciará, sempre que solicitados, às suas custas, a
realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos
e de serviços executados, fornecimento de protótipos, bem como os reparos
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que se tornem necessários para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condições.
A contratada deverá fornecer e manter no local da obra / serviço, um Diário de
Obras onde serão obrigatoriamente registradas em 3 vias, as anotações
relatadas, com os cabeçalhos devidamente preenchidos com número de folhas
suficiente para cobrir todo o período de execução da obra.
A contratada deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos
os projetos, detalhes, alvará de construção e o presente Caderno de
Especificações.
A contratada será responsável por todas as instalações preliminares
relacionadas à limpeza de terreno, fornecimento de água e luz, transporte, local
para depósito de material e outros serviços que se fizerem necessários.
Será de inteira responsabilidade da contratada reparar quaisquer elementos
que porventura sejam danificados em decorrência das obras aqui
especificadas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, a contratada se:
 Obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência
técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos
trabalhos.
 A contratada deverá manter à disposição das obras e serviços, engenheiros
ou arquitetos, legalmente habilitados, além de auxiliares de comprovada
competência.
 Caberá à contratada providenciar pessoal especializado para obtenção do
acabamento desejado, bem como perfeita vigilância nos locais de execução
das obras /serviços até sua entrega provisória.
 A contratada providenciará, sempre que solicitados, às suas custas, a
realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos
e de serviços executados, fornecimento de protótipos, bem como os reparos
que se tornem necessários para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condições.
 A contratada deverá fornecer e manter no local da obra / serviço, um Diário de
Obras onde serão obrigatoriamente registradas em 3 vias, as anotações
relatadas com os cabeçalhos devidamente preenchidos com número de folhas
suficiente para cobrir todo o período de execução da obra.
 A contratada deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos
os projetos, detalhes, alvará de construção e o presente Caderno de
Especificações.
 A contratada será responsável por todas as instalações preliminares
relacionadas à limpeza de terreno, fornecimento de água e luz, transporte, local
para depósito de material e outros serviços que se fizerem necessários.
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 Será de inteira responsabilidade da contratada reparar quaisquer elementos
que porventura sejam danificados em decorrência das obras aqui
especificadas.
EQUIPAMENTO MECÂNICO, FERRAMENTAL E MÃO-DE-OBRA
 Caberá à empresa contratada o fornecimento, por todo o período em que se
fizer necessário, da totalidade do ferramental, mão-de-obra, máquinas e
aparelhos, inclusive sua manutenção, substituição, reparo e seguro, visando o
andamento satisfatório da obra e serviço e a sua conclusão no prazo fixado em
Contrato.



RECEBIMENTO PROVISÓRIO DAS OBRAS E SERVIÇOS

O recebimento provisório das obras / serviços será feito após sua conclusão, mediante as
seguintes condições:
a) A pedido da contratada, até o último dia do prazo da obra / serviço fixado no
Contrato;
b) Pelo fiscal responsável pelo seu acompanhamento, pelo chefe da fiscalização e
pelo representante do órgão Contratante perante a Administração, dentro de um período
máximo de 15 (quinze) dias corridos após a comunicação escrita da contratada, devidamente
protocolada na Administração, comprovando-se a adequação do objeto aos termos
contratuais:
- Conformidade da obra e serviço com o projeto e especificações;
- Após vistoria na qual não se encontrem defeitos e / ou imperfeições em todo o
conjunto da obra / serviço;
c) Ser emitido pelo Fiscal o Laudo de Vistoria, contendo todos os itens do contrato
não cumpridos satisfatoriamente.
d) Após a entrega, pela Contratada, à Administração de:
- 02 (dois) jogos de cópias em papel sulfite, devidamente assinados, bem como os
respectivos CD's, devidamente identificados, sendo um em formato DWG ou DXF com a
indicação do quadro de penas e um outro em formato PLT (padrão HP-GL/2), contendo todos
os projetos inclusive, quando for o caso, o projeto “AS BUILT" (com todas as modificações
havidas no decorrer da obra). No caso de obras e serviços em áreas urbanas legalizadas,
situadas no Distrito Federal, os projetos deverão estar devidamente aprovados ou visados
pelos órgãos competentes.
e) Vencido o prazo estipulado para a conclusão da obra / serviço, caso a contratada
não solicite seu recebimento, o fiscal deverá elaborar relatório informando sobre a situação
da obra e serviço e quais as pendências ainda existentes para a sua conclusão. Após a
ciência da Administração, o fiscal continuará responsável pelo acompanhamento das obras
/serviços até o vencimento dos prazos legais, quando então serão aplicadas as multas em
conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, republicada no DOU de 06/07/94.
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RECEBIMENTO DEFINITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS

O recebimento definitivo das obras e serviços será feito mediante as seguintes condições:
a) Até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento
Provisório, observado o disposto no Art.69 da Lei nº 8666/93 e republicado no DOU de
06/07/94;
b) Por Comissão designada pela Administração Regional, após o decurso do prazo
de observação ou de vistoria, comprovando-se a adequação ao objeto do Contrato;
c) Após entrega, pela contratada, a Administração, do Comprovante de quitação dos
débitos perante a Previdência Social.
 Com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido, a partir
da data de sua emissão, o compromisso da contratada com o cumprimento do
prazo irredutível de 5 (cinco) anos, mencionados no artigo 618 caput e
parágrafo único — Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.
 Em se tratando de obras de recuperação e / ou reforma geral, a contratada
também passará a assumir o compromisso mencionado no Art. 618, a partir da
data de entrega da obra, ainda que não tenha sido responsável pela construção
inicial da mesma.
Art. 618. - Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo
irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos
materiais, como do solo. Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste
artigo o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e
oitenta dias ao aparecimento do vício ou defeito.


SEGUROS E ACIDENTES
 Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade de quaisquer
acidentes durante a execução das obras / serviços contratados, bem como as
indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos relacionados
com as obras / serviços, ainda que ocorridos fora do canteiro.
 A contratada se obriga a cumprir todas as exigências das Normas
Regulamentares (NR) aprovada pela Portaria nº 3214 de 08/06/1978 e em
especial a NR-18 que trata das condições e meio ambiente de trabalho na
indústria da construção.
 A contratada deverá atender à Lei nº 6514 de 22.12.77 - CLT, relativa à
segurança e medicina do trabalho:

Art, 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério
do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em
medicina do trabalho. (SESMET)
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Art. 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA), de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do
Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas. NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
NR-4 - O dimensionamento do SESMET vincula-se à gradação do risco da atividade
principal e ao número total de empregados do estabelecimento constantes dos
Quadros | e ll desta norma. (Aplicado somente para empresas que possuam acima de
50 empregados).
NR-5 - A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados,
de acordo com as proporções mínimas estabelecidas no Quadro | desta norma.
(Aplicado somente às empresas que para execução do contrato, possuam acima de
50 empregados).

Caberá à contratada manter no canteiro de obras, material necessário à prestação de
primeiros socorros, guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoas treinadas
para esse fim.


V.

PENALIDADES
 A multa por infrações de cláusulas contratuais quer quanto ao montante, que
quanto ao modo de cobrança, serão estabelecidas no Contrato.
 Igualmente do Contrato constarão os casos de rescisão do mesmo e outras
obrigações a assumir neste particular.

PRATICA GERAL
 A execução da obra e/ou serviço obedecerá às normas e métodos previstos na
ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas, considerando-se as
indicações contidas no projeto de arquitetura e nos projetos complementares,
nos detalhes e nestas especificações.
 A contratada será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou emprego
de material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente
patenteado a empregar-se e incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar
os royalties devidos e obter as permissões ou licença de utilização.
 A contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza,
evitando a mistura com elementos estranhos.
 Conforme instruções da administração, toda e qualquer sugestão da contratada
visando modificar o projeto, especificações de materiais, as quantidades ou
trocas de serviços após a assinatura do Contrato, deverá ser encaminhada à
Fiscalização, em 02 (duas) vias, ao mesmo tempo em que deverá fornecer:
- Composição de custos com as quantidades e preços da proposta da
Licitação;
- Justificativa técnica e comercial para as razões das alterações;
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- Fornecer documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do
material especificado por parte do fabricante;
- Anexar Coleta de preços do material considerado equivalente com proposta
de três fornecedores;
- Fornecer documentos de análise técnica dos materiais por órgãos oficiais,
quando solicitado pela administração.
 À Contratada, fica vetado o atendimento a qualquer solicitação de modificação,
durante a execução das obras, proveniente de pessoas não autorizadas.
 Para qualquer obra/serviço mal executado, a Fiscalização da administração,
reservar-se-á o direito de modificar, mandar refazer, substituir da forma e com
os materiais que melhor lhe convierem, sem que tal fato acarrete solicitação de
ressarcimento financeiro por parte da Contratada, nem extensão do prazo para
conclusão da obra.
 Compete à Contratada a execução, às suas expensas, de todo e qualquer
serviço necessário à completa execução e perfeito funcionamento do objeto da
licitação, mesmo quando o projeto e/ou Caderno de Especificações e Encargos
apresentarem dúvidas ou omissões que possam trazer embaraços ao seu
perfeito cumprimento.
 Não caberá à Contratada, alegação de desconhecimento ou omissões em
orçamento.

 A Contratada responsabilizar-se-á por:
a. Não observância das técnicas estatuídas no Decreto 92.100 de 10/12/85,
MARE;
b. Falta de execução global dos serviços executados;
c. Falta de segurança e perfeição das obras e serviços realizados e sua
consequente demolição e reconstrução solicitadas pela Fiscalização e pelo
Autor do projeto;
d. Danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao Governo do
Distrito Federal, ou a terceiros;
e. Infrações ou multas decorrentes da inobservância de quaisquer
regulamentos ou legislação específica vigentes no Distrito Federal, no que se
refere aos serviços contratados.
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J. Todos os materiais a empregar na obra serão novos, comprovadamente
de primeira qualidade e satisfarão rigorosamente às condições estipuladas
pelas normas da ABNT e por estas especificações.
K. Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser
submetido à apreciação e aprovação da Fiscalização da administração, quer
através do próprio material, quer através de catálogos técnicos.
L. As amostras dos materiais aprovadas pela Fiscalização, depois de
convenientemente autenticadas por esta e pela Contratada, deverão ser
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita
correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.



SERVIÇOS PRELIMINARES:
a) Canteiro de Obra:
1. Construção Provisória:

 Poderá ser utilizado pela contratada, contêiner conforme especificado na planilha
orçamentária, para guarda de materiais e rotinas administrativas.
 Ao término da obra/serviço serão desmontados e demolidos todos os elementos
provisórios que foram utilizados como: andaimes, tapumes e barracão.
 Serão devidamente removidos da obra, após o seu término, todos os materiais e
equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras de materiais, ferramentas
e acessórios.
2. Ligações Provisórias:
 A Contratada arcará com todas as despesas relativas às ligações provisórias e
consumo de água, esgoto e energia elétrica, junto às respectivas Concessionárias de
Serviços Públicos.
3. Proteção e Sinalização:
 A Contratada deverá manter o canteiro de obras totalmente isolado, de acordo com
as normas do Código de Edificações do Distrito Federal.
4. Placas:
 Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de 01 (uma) placa de identificação
da obra — padrão GDF, medindo (4,00x 3,00m), afixada em local com total
visibilidade, em conformidade com a indicação da Fiscalização.
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES
a) Limpeza da Obra:

Arremates Finais: Serão procedidos todos os serviços destinados aos arremates
finais da obra, para sua entrega em perfeito estado.
b) Para cada item construtivo, será empregada a técnica adequada e
discriminada para os serviços especificados.
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CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

OBJETIVO
1.1

Este Caderno de Encargos e Especificações Técnicas define as exigências técnicas

da Administração Regional do Varjão aplicáveis à CONTRATADA, para fornecimento de
todos os materiais, serviços e equipamentos necessários à construção do estacionamento
em frente à escola classe, situado na Quadra 07, Conjunto D, Varjão/DF.
1.2

Este Caderno de Especificações Técnicas fará parte integrante do Contrato, valendo

como se fosse neles efetivamente transcrito.

DEFINIÇÕES
1.3

Nestas Especificações Técnicas serão adotadas as seguintes definições:

1.4

ART: Anotação de Responsabilidade Técnica. Documento registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia, que define para os efeitos legais os responsáveis
técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.
1.5

CONTRATADA: Fornecedor dos equipamentos e serviços estabelecidos no

processo licitatório e discriminados no presente documento.
1.6

CONTRATANTE: Administração Regional do Varjão;

1.7

FISCALIZAÇÃO: agente ou comissão designada pela Administração, responsável

pela verificação da execução de obras ou serviços em conformidade com os projetos, normas
e especificações gerais que compõe o processo licitatório.
1.8

PROJETO BÁSICO: documento que estabelece as condições do fornecimento em

seus aspectos necessários à realização do processo licitatório e que tem este caderno de
especificações técnicas e encargos como principal elemento.
1.9

DIALIC: Sigla da Diretoria de Aprovação e Licenciamento.

1.10

DIROB: Sigla da Diretoria de Obras.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS
1.11

O plano de numeração deste caderno foi elaborado em obediência ao estabelecido

no Decreto Federal 92.100 de 10 de dezembro de 1985.
1.12

Será vedado à CONTRATADA, realizar serviços em desacordo com as

recomendações técnicas dos fabricantes de todos os materiais e equipamentos a serem
empregados, sendo obrigatória, portanto, a utilização de todo o ferramental, materiais
consumíveis e serviços necessários especificados nas recomendações dos manuais dos
fabricantes.

DIÁRIO DE OBRA, PROJETOS E ART
1.13

A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro da obra e/ou na frente de trabalho

o diário de obras, atualizado diariamente, em local de livre acesso, a fim de que a
FISCALIZAÇÃO possa em qualquer momento, registrar as ocorrências que julgar
necessária.
1.14

Uma cópia do projeto de execução estará disponibilizada no canteiro de obras para

dirimir dúvidas eventuais entre o responsável técnico da empresa e a fiscalização, no sentido
de orientar a execução dos trabalhos.
1.15

Para efeito de fiscalização do Conselho Profissional respectivo (CREA) a cópia da

ART, deverá constar junto com os documentos da obra.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E COLETIVOS (EPC)
1.16

A CONTRATADA é obrigada a fornecer os EPIs necessários e adequados

ao risco

da atividade e em perfeito estado de conservação e funcionamento, a todos os seus
funcionários e trabalhadores, temporários e permanentes.
1.17

A CONTRATADA é obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados pelo

Ministério do Trabalho, com Certificado de Aprovação – CA, Certificado de Registro de
Fabricante – CRF ou Certificado de Registro do Importador – CRI; treinar o trabalhador
quanto ao seu uso adequado; tornar obrigatório seu uso; e providenciar manutenção
periódica.
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1.18

A CONTRATANTE, através de sua FISCALIZAÇÃO está devidamente autorizada a

interditar obras e suspender serviços, sempre que forem constatadas infrações à segurança
no trabalho, inclusive quanto à obrigatoriedade no uso de EPI.
1.19

Capacete e o calçado de segurança são de uso obrigatório a todas as pessoas que

estiverem na área de frente de trabalho, funcionários e visitantes.
1.20

A CONTRATADA deve prever e adotar medidas de proteção coletiva (EPC)

destinadas a eliminar as condições de risco, de modo a preservar a integridade física de
empregados, de terceiros e do meio ambiente, independente de obra ou serviço em
andamento em conformidade com as normas vigentes, em especial a CLT.

MEDIÇÕES
1.21

Serão adotados os seguintes critérios:

a) os serviços serão medidos com base no orçamento e de acordo com o cronograma físicofinanceiro;
b) os serviços executados que não atenderem os requisitos mínimos estabelecidos
FISCALIZAÇÃO

ou

pelas

pela

especificações técnicas (DENIT, ABNT, NOVACAP) vigentes

, deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos;
c) somente será efetuada a medição dos serviços que forem aceitos e aprovados pela
FISCALIZAÇÃO;
d) a medição deverá ser composta por Boletim de Medição e Memória de Cálculo dos
serviços realizados, incluindo croquis de localização quando necessário, bem como, o diário
de obra do período em questão;
e) a CONTRATADA deverá anexar à Medição Final, o “As Built” da obra.

CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE
1.22

Nas especificações técnicas de materiais e produtos deste caderno, o que foi

colocado em termos de fabricante, modelo ou marca, o foi como referência, a fim de atender
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plenamente aos requisitos específicos do sistema projetado e ao padrão de qualidade
requerido.
1.23

Para os materiais e produtos a serem fornecidos para compor as instalações

projetadas, admitir-se-á substituição por produto equivalente, desde que aprovado, por
escrito no diário de obra, pelo autor do projeto e a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE.
1.24

Poderá o CONTRATANTE solicitar dos CONTRATADOS laudos técnicos de

ensaios/testes de laboratório credenciado pelo INMETRO, que comprovem a integral
equivalência de materiais/produtos a serem fornecidos, em relação aos especificados neste
Memorial, sem que com isso seja alterado o prazo estabelecido em contrato e sem ônus.

02.00.000 - SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.000 - CANTEIRO DE OBRAS
02.01.100 - CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
1.25

Os abrigos poderão ser localizados, caso necessário, no parque de serviços da

Administração do Varjão.
1.26

Os abrigos deverão ser dimensionados adequadamente para satisfazer todas as

necessidades da obra, bem como atender às exigências legais.
1.27

A CONTRATADA será responsável pelo estudo de distribuição e compartimentação

dentro do canteiro, que deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
1.28

É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das exigências legais

referentes ao assunto.
1.29

Especificações dos ambientes:



Alojamento básico: ............................................................... 3,40 m²/operário alojado



Alojamento-assistente técnico-encarregado: ........................................... 6m²/pessoa;



Alojamento engenheiros: .............................................................. 18 m² / engenheiro;



Guarita: ............................................................................................... mínimo de 2m²;



Refeitório: ........................................................................................... 1,00m²/usuário;



Ambulatório: .......................... acima de 50 operários (mínimo 30 m² segundo DER) ;



Escritório: .................................................................. média 10 m²/pessoa com mesa;



Sanitário coletivo Sanitário 1 m²/1 mictório/1 lavatório/1 chuveiro para cada 20 operários;
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Vestiários: ...... 1,50m²/operário (dividir por 2 turnos e descontar área dos sanitários);



Almoxarifado: .............................................................conforme necessidade da obra;



Oficina mecânica: ......................................................conforme necessidade da obra;



Pátio de armação e carpintaria mínimo: ........... 11,00m (comprimento do vergalhão).

02.01.101 A 02.01.104 – ESCRITÓRIO, DEPÓSITO, OFICINA E REFEITÓRIO
1.30

Aplicação: barracão para atender a toda demanda da CONTRATADA.

1.31

Deverão ser previstos neste item, todos os equipamentos de escritório

(computadores, calculadoras, relógio de ponto, etc.) bem como o mobiliário necessário.
02.01.105 - SANITÁRIO PARA OPERÁRIOS
1.32

Os sanitários para os operários deverão atender toda a demanda da obra, sendo

proibida a utilização dos cômodos no interior da obra ou das edificações existentes.
1.33

As edificações especificadas para o canteiro poderão ser substituídas por containers,

desde que atendam às especificações e normatização do MTE;
1.34

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.35

Aplicação: execução das instalações elétricas, de telefonia, água potável, esgoto e

águas pluviais para o perfeito funcionamento do canteiro de obras.
1.36

Deverão ser seguidas todas as normas e obrigatoriedades municipais e estaduais,

inclusive as aprovações necessárias pelos órgãos competentes.
1.37


Instalações Provisórias de Água

Os reservatórios deverão ser em fibra de vidro ou PVC, tendo a sua capacidade
dimensionada de forma a atender todos os pontos do canteiro de obras.



As tubulações serão do tipo roscável para instalações prediais de água fria, em PVC
rígido.



A utilização de água de curso ou de poço só poderá ser permitida desde que a
CONTRATADA apresente laudo de laboratório especializado comprovando a sua
potabilidade.

1.38


Instalações Provisórias de Esgotos Sanitários

Quando o logradouro não possuir coletor público, a CONTRATADA instalará fossa
séptica e sumidouro de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela NB-41/81
(NBR 7229).
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1.39


Instalações Provisórias de Energia Elétrica

Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada
termoplástica e devidamente dimensionados para atender à demanda.



Os condutores aéreos serão fixados em postes de madeira com isoladores.



As emendas em fios e cabos deverão ser executadas com conectores apropriados.



As descidas de condutores (prumadas) deverão ser protegidas por eletrodutos.



Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos.



Cada máquina e/ou equipamento deverá receber proteção individual, de acordo com sua
potência, através de disjuntor termomagnético localizado próximo ao local de utilização.

1.40

As instalações das edificações existentes não poderão ser utilizadas para obra, que

deverá possuir rede independente.
02.01.200 – LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
1.41

Aplicação: Ligações provisórias necessárias ao fornecimento dos serviços de

telefonia, água, esgoto e energia necessários à realização dos serviços.
02.01.401 - TAPUME DE OBRA
1.42

Aplicação: fechamento do perímetro em torno do canteiro de obras, conforme

estabelecido em projeto;


Altura do tapume: ....................................................................................... 2.250 mm;



Afastamento do piso: ............................ 50 mm do piso, para a passagem de águas;



Seção transversal dos montantes principais: .......................................... 75 x 75 mm;



Espaçamento dos montantes: ......................................................................... 1,60 m;



Fixação mínima dos montantes no solo: .......................................................... 60 cm;



Pintura: ....................... esmalte sintético, para madeira, na cor branca, duas demãos;



Vedação: ........................... Chapa de madeira compensada 2.200 x 1.600 x 20 mm;

1.43

Os Portões, alçapões e portas, para descarga de materiais e acesso de operários

terão as mesmas características do tapume, devidamente contraventadas, ferragens
robustas, de ferro, com trancas de segurança.
1.44

Não serão admitidas aberturas nos tapumes, que deverão ser totalmente vedados.
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1.45

Caberá à CONTRATADA, a revisão e manutenção do tapume, para que permaneça

com suas características iniciais, até o termino da Obra. Prevê-se no mínimo uma aplicação
de demão a cada 2 meses de obra.
1.46

Os tapumes deverão ser fixados verticalmente, ou seja, a base horizontal deverá ter

1.600 mm e a vertical 2.200 mm.
02.01.404 - PLACA DE OBRA
1.47

Aplicação: instalação de placa para identificação da obra.



Dimensões: ........................................................................................... 400 x 300 cm;



Prazo de instalação da obra: ....................................5 dias após recebimento da OS;



Material: ....................................................................................... chapa de aço n. 24;



Pintura: esmalte sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico.

1.48

A placa de identificação deverá ser instalada até cinco dias após o início oficial dos

trabalhos.
1.49

A placa deverá ser fixada em local estabelecido pela Fiscalização.

1.50

O projeto de diagramação da placa encontra-se discriminado abaixo:

Figura 4- Modelo de placa de obra (manual do GDF).

1.51

Após o término definitivo da obra e por solicitação da FISCALIZAÇÃO, obriga-se a

CONTRATADA a remoção e entrega da mesma para a ADMINISTRAÇÃO.
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02.03.000 – LOCAÇÃO DE OBRAS
1.52

Aplicação: locação da edificação, das caixas de passagem elétrica, PVs, vias

internas e edificações acessórias, como abrigos para equipamentos, entre outras.
1.53

A locação deverá ser executada com instrumento que garanta sua precisão.

1.54

A CONTRATADA deverá aferir dimensões, alinhamentos, ângulos e quaisquer

outras indicações constantes no projeto.
1.55

Havendo discrepância entre o levantamento elaborado pela CONTRATANTE e a

aferição da CONTRATADA, a mesma deverá comunicar a ocorrência por escrito para a
FISCALIZAÇÃO.
1.56

A ocorrência de erro na locação da obra implicará, para a CONTRATADA, a

obrigação de proceder às modificações, demolições e reposições que se tornarem
necessárias, por sua conta e risco.
02.04.000 – TERRAPLENAGEM
1.57

O nivelamento do terreno deverá ser realizado de forma a atender os níveis indicados

nos projetos bem como a perfeita integração com o entorno.
1.58

A CONTRATADA deverá executar todo o movimento de terra necessário para o

nivelamento do terreno, seguindo as cotas fixadas no projeto arquitetônico.
1.59

Áreas externas, quando não perfeitamente indicadas em planta, deverão ser

regularizadas de forma a garantir fácil acesso e escoamento das águas.
02.04.100 - LIMPEZA E PREPARO DA ÁREA
1.60

Toda a área do terreno relativa ao canteiro de obras deverá ser limpa, caso o lote

seja de pequenas proporções todo o terreno deverá ser limpo.
1.61

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpa-roçado,

destocamento e remoção de arbustos e árvores, o que permitirá que a área fique livre de
raízes, tocos de árvores e de grama na área de edificação da calçada.
02.04.300 – COMPACTAÇÃO
1.62

O aterro deverá ser mecanizado, com uso de equipamentos motomecanizados e

deverá atender às cotas definidas no projeto de implantação.
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1.63

Os tratores de esteira depositam material escavado próximo das unidades de

transporte, proporcionando um tempo de ciclo mínimo para as unidades de carregamento.
1.64

O aterro deverá ter início sempre a partir do ponto mais baixo, em camadas

horizontais superpostas.
1.65

O serviço de compactação de aterro compreende o espalhamento, aeração,

umedecimento e acabamento do material da área de empréstimo, já depositado no local.
1.66

Deverá ser previsto o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das

águas pluviais, evitando o seu acúmulo em qualquer ponto.
1.67

Deverá ser feita a compactação do piso intertravado pela placa vibratória, com o

rejuntamento em pó de brita.
1.68

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO,

o plano de lançamento e método de compactação. Deverá ser informado o número de
camadas, o material a ser utilizado, o tipo de controle, o tipo de equipamento e demais
informações cabíveis.
1.69

O lançamento deverá ser executado em camadas com cerca de 30 cm de espessura.

Após sua compactação a camada deverá estar com, no máximo 20 cm de altura.
1.70

A umidade do solo deverá estar próxima do nível ótimo, por método manual,

admitindo-se variação de, no máximo, 3%. As camadas serão homogêneas, no que se refere
ao tipo de material e umidade.
1.71

Deverá atingir grau de compactação na ordem de 95%, no mínimo (NBR 7182).

1.72

Ao final da terraplanagem, eventuais diferenças de nível devem ser preenchidas com

concreto pobre ou com mistura adensada de cimento-areia no traço 1 : 20.
1.73

O aterro em volta das fundações deverá ser feito com concreto magro ou com

mistura de cimento-areia no traço 1: 30.
1.74

O transporte para preparo do terreno, escavação e aterro serão de responsabilidade

da CONTRATADA.
1.75

As escavações deverão ser protegidas contra a ação de água superficial ou

profunda, através de drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático.

Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”
Quadra 01, Conjunto D, Lote1/2 – Varjão/DF
Fones: (61) 3550-2322

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

DEMOLIÇÃO
1.76

Deverão seguir as normas relativas ao assunto, em especial a NR-18, do Ministério

do Trabalho.
1.77

Deverá ser previsto o transporte do material removido para bota-fora.

1.78

A CONTRATADA será responsável por examinar prévia e periodicamente as

edificações vizinhas de forma a verificar e garantir a estabilidade de suas estruturas.
1.79

A remoção de materiais por gravidade deverá ser executada por calhas ou dutos

fechados, apropriados e dimensionados para o serviço.
1.80

Com a finalidade de reduzir a poeira, os materiais deverão ser previamente

umedecidos.
1.81

A remoção e transporte do entulho e demais detritos provenientes da demolição /

remoção deverão ser executados pela CONTRATADA, seguindo as exigências legais.
1.82

Materiais demolidos, passíveis de reaproveitamento, deverão ser transportados pela

CONTRATADA para local indicado pela CONTRATANTE.
1.83

Os materiais passíveis de reaproveitamento não poderão sofrer danos durante sua

retirada de forma a manter sua integridade.
1.84

Desde que não haja outras instruções, para ambientes que mantiverem suas

atividades durante a execução da obra, os serviços de demolição só poderão ocorrer fora do
horário comercial ou de suas atividades.
1.85

A CONTRATADA deverá seguir as normas contidas na Resolução 307 do Conselho

Nacional do Meio Ambiente, assumindo a responsabilidade pelas sobras da obra.
1.86

A CONTRATADA deverá certificar o credenciamento do transportador bem como se

certificar de que o material de sobra fora depositado em área licenciada pela administração
regional competente.

03.00.000 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.02.000 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
REFERÊNCIAS NORMATIVAS


NBR 8953: Concreto para fins estruturais - classificação por grupos de resistência;



NBR 12654: Controle tecnológico de materiais componentes do concreto;



NBR 12655: Preparo, controle e recebimento de concreto;
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NBR 7212: Execução de concreto dosado em central;



NBR 7480: Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;



NBR 1259: Projeto e execução de argamassa armada;



NBR 6120: Cargas para cálculo de estruturas de edificações;



NBR 6123: Forças devidas ao vento em edificações;



NBR 5738: Moldagem e cura de corpos-de-prova de concreto cilíndricos ou prismáticos método de ensaio;



NBR 5739: Ensaio de compressão de corpos-de-prova de concreto cilíndricos;



NBR 5750/92: Amostragem de concreto fresco;



NBR 7223: Concreto, determinação da consistência pelo abatimento de cone método de
ensaio.



NBR 11768: Aditivos para concreto de cimento portland, especificações;



NBR 12317: Verificação de desempenho de aditivo para concreto – procedimento;



NBR 8800/2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto
de edifícios;



NBR 6118/2003: Projeto de estruturas de concreto;



NBR 9062/85: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - Procedimento;



NBR 8681/84: Ações e segurança nas estruturas - Procedimento.



NBR 14931/03: Execução de estruturas de concreto - Procedimento

CIMENTO
1.87

Aplicação: superestrutura e fundação da edificação;

1.88

Não havendo indicação em contrário o cimento a empregar será o Portland comum

tipo CP II-F-32, devendo satisfazer às prescrições da ABNT.
1.89

O cimento deverá ser entregue no local da obra em sua embalagem original e deverá

ser armazenado em local seco e abrigado, por prazo e forma de empilhamento que não
comprometam sua qualidade. Será permitido o uso de cimento a granel, desde que, em cada
silo, seja depositado cimento de uma única procedência O cimento só poderá ficar
armazenado por período tal que não venha comprometer sua qualidade, segundo
recomendações do fabricante ou resultado de testes que a FISCALIZAÇÃO venha a exigir.
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AGREGADOS
1.90

Os agregados para a confecção de concreto ou argamassa deverão ser materiais

sãos, resistentes e inertes de acordo com as definições a seguir, devendo ser armazenados
separadamente, isolados do terreno natural por assoalho de madeira ou camada de
concreto.
AGREGADOS MIÚDOS
1.91

Constituído de areia natural, quartzos com diâmetro máximo de 4,8 mm; deverá ser

limpo e não apresentar substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica, etc.
1.92

Somente com autorização da CONTRATANTE poderão ser empregadas areias

artificiais, provenientes de rocha sadia.
AGREGADOS GRAÚDOS
1.93

Constituído de pedra britada, de diâmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm,

isento de partículas aderentes e não podendo apresentar substâncias nocivas, como torrões
de argila, matéria orgânica, etc. Será constituído da mistura de partículas de diversos
diâmetros, em proporções convenientes, de acordo com os traços indicados. A dimensão
máxima do agregado graúdo utilizado para fabricação do concreto armado deverá ser de 19
mm (brita #1).
1.94

Deverão ser respeitadas, no estabelecimento das dosagens dos concretos as

dimensões máximas dos agregados previstas na NBR 6118.
ÁGUA
1.95

A água não poderá conter impurezas em quantidades tais que causem variação de

tempo de pega do cimento Portland, superior a 25%, nem redução nas tensões admissíveis
da argamassa, superior a 5%, comparada com os resultados obtidos com uso de água
destilada.
ADITIVOS
1.96

O uso de aditivos, dispersantes, arejadores, aceleradores, de pega, etc, deverá ser

submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO que poderá solicitar testes visando a verificação
da quantidade de aditivos contidos no concreto, obrigando-se a CONTRATADA a observar
os limites previstos em norma.
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DOSAGEM
1.97

O concreto consistirá da mistura de cimento Portland, agregados e água. O concreto

para fins estruturais deverá ser dosado racionalmente, a partir da tensão de ruptura
estabelecida no projeto, do tipo de controle de concreto e das características físicas dos
materiais componentes.
1.98

A CONTRATADA não poderá alterar essa dosagem sem autorização formal da

FISCALIZAÇÃO devendo adotar as medidas necessárias à sua manutenção.
1.99

Serão consideradas também, na dosagem dos concretos, condições peculiares

como impermeabilização, resistência ao desgaste, ação de águas agressivas, aspectos das
superfícies, condições de colocação, dimensões das peças e densidade de armação na
peça, observando-se as prescrições do item, ADITIVOS.
1.100

O concreto para fins que não o estrutural e que não se destine a um emprego que

requeira características especiais, poderá ser dosado empiricamente devendo, nesse caso,
satisfazer às exigências da FISCALIZAÇÃO.
1.101

Em hipótese alguma a quantidade total de água de amassamento será superior à

prevista na dosagem, havendo sempre um valor fixo para fator água/cimento, compatível
com a agressividade do meio ambiente do local da obra. Fator a/c ≤ 0,6.
PREPARO
1.102

O concreto estrutural poderá ser recebido pronto (usinado).

1.103

O preparo do concreto não estrutural no local da obra deverá ser feito em central do

tipo e capacidade aprovados pela FISCALIZAÇÃO.
1.104

A operação de medida dos materiais componentes do traço deverá ser realizada “em

peso”, em instalações gravimétricas, automáticas ou de comando manual, prévias e
corretamente aferidas.
1.105

Deverá ser dada atenção especial à medição da água de amassamento, devendo

ser previsto dispositivo capaz de garantir a medição do volume de água com um erro inferior
a 3% do fixado na dosagem.
1.106

Todos os dispositivos destinados à medição para preparo do concreto estarão

sujeitos à aprovação pela FISCALIZAÇÃO.
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1.107

Quando a mistura for feita em central de concreto situada fora do local da obra o

equipamento e os métodos usados deverão estar de acordo com os requisitos deste item.
TRANSPORTE
1.108

Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto deverá ser

transportado para o canteiro em caminhões apropriados, dotados de betoneiras. O
fornecimento do concreto deverá ser regulado de modo a que a concretagem seja feita
continuamente. Os intervalos entre as entregas deverão ser tais que não permitam o
endurecimento parcial do concreto já colocado e, em caso algum, deverão exceder de 30
minutos.
1.109

O intervalo entre a colocação de água no tambor e a descarga final do concreto da

betoneira não deverá exceder a trinta minutos. Durante este intervalo, o concreto não poderá
ficar em repouso.
LANÇAMENTO
1.110

O lançamento do concreto só poderá ser iniciado mediante autorização da

FISCALIZAÇÃO, depois de liberados os serviços de forma, armação e limpeza das peças a
serem concretadas.
1.111

Deverão ser conferidas a hora em que o concreto foi fabricado e a hora que o

caminhão betoneira chegar à obra, observando assim o tempo máximo que o concreto
poderá ser lançado sem que tenha iniciado a pega do concreto. Sem aditivo o tempo máximo
de pega será de duas horas.
1.112

Para elementos estruturais em contato com o solo, antes do lançamento do concreto

deverá ser prevista uma camada de brita #1 mínima de 5 cm, para evitar a subida de umidade
por capilaridade.
CURA E PROTEÇÃO
1.113

Para que atinja sua resistência total, o concreto deverá ser curado e protegido

eficientemente contra o sol, o vento e a chuva. A cura deverá se prolongar por um período
mínimo de cinco dias após o lançamento, caso não existam indicações em contrário, sendo
desejável a utilização de lâmina d’água.
1.114

A água para a cura deverá ser da mesma qualidade da usada para a mistura do

concreto.
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JUNTAS DE CONCRETAGEM
1.115

Quando o lançamento do concreto for interrompido, e assim formar-se uma junta de

concretagem, deverá ser tomado às precauções necessárias para garantir ao reiniciar o
lançamento, que a ligação entre o concreto já endurecido e do novo não seja comprometida.
Todavia, tais juntas deverão ser evitadas, procurando-se programar concretagens contínuas,
de trechos completos de um pavimento.
1.116

Em casos extremos, quando for imperiosa a paralisação de uma concretagem,

devem ser tomadas as precauções, conforme estabelece o item 13.2.3 JUNTAS DE
CONCRETAGEM, da NBR 6118.
RETIFICAÇÃO E LIMPEZA DAS PEÇAS EM CONCRETO
1.117

As pequenas cavidades, falhas ou fissuras porventura resultantes nas superfícies

serão corrigidas, a critério da FISCALIZAÇÃO, com argamassa de cimento e areia no traço
que lhe confira estanqueidade e resistência, bem como terão coloração semelhante à do
concreto circundante. Poderá ser exigida a reparação do elemento com uso de argamassas
especiais como Grout, para conferir alta resistência e baixa retração.
1.118

As rebarbas e saliências maiores, caso ocorram, serão eliminadas ou reduzidas por

processo aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
1.119

A execução dos serviços de reparo e correção ficará na dependência de prévia

inspeção e orientação da FISCALIZAÇÃO.
CONTROLE DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO
1.120

Durante toda a fase de execução da estrutura será efetuado pela CONTRATADA um

controle estatístico e sistemático da resistência do concreto. Para a execução desse controle
deverão ser retiradas as amostras durante o lançamento do concreto de modo que o conjunto
de corpos de prova possa representar, da melhor maneira possível, a estrutura que está
sendo executada.
1.121

A CONTRATADA organizará com antecedência um programa para coleta dos corpos

de prova, baseado nas diretrizes da NBR 5750/92.
1.122

As operações de moldagem e a cura dos corpos de prova deverão ser executadas

de acordo com a NBR 5738 - Moldagem e cura de corpos-de-prova de concreto cilíndricos
ou prismáticos - Método de ensaio e NBR 5739 - Ensaio de compressão de corpos de prova
de concreto cilíndricos.
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FORMAS
1.123

As formas poderão ser metálicas ou de chapas de madeira compensada plastificada

com espessura mínima de 12 mm, conforme a responsabilidade estrutural e / ou acabamento
das peças a concretar, ou ainda tendo em vista a previsão de reutilização do material. De
qualquer maneira, não poderão apresentar deformações, defeitos, irregularidades ou pontos
frágeis que possam vir a influir na forma, dimensão ou acabamento das peças a serem
moldadas.
1.124

As juntas das formas deverão ser obrigatoriamente vedadas, para evitar perda de

argamassa do concreto ou da água.
1.125

Antes da concretagem, as formas deverão ser abundantemente molhadas.

04.00.000 – ELEMENTOS DE ARQUITETURA E URBANISMO
04.01.500 - REVESTIMENTOS
04.01.510 – REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01.528 - CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE
1.126

Aplicação:regularização de bases de concreto ou solo a serem revestidas, com as

seguintes características e exigências técnicas:


Tipo: .................................................................................................... aderido à base;



Espessura:........................... 3 a 4 mm, estabelecido conforme projeto de arquitetura;



Argamassa: ...................................................... industrializada ou preparada na obra;



Aglomerante: .......................................................................... cimento portland CP32;



Consumo mínimo de cimento na argamassa preparada na obra: ............... 250 kg/m3.

1.127

É essencial a limpeza da base sem presença de materiais soltos.

1.128

Uma vez estabelecido o traço ou a argamassa, estas não deverão sofrer alterações.

04.01.560 - PINTURAS
1.129


Referências normativas:

ABNT NBR 13245/2011 - Tintas para construção civil – execução de pinturas em
edificações não industriais - preparação de superfície.



ABNT NBR 12311/1992 - Segurança no trabalho de pintura – Procedimento.



ABNT NBR 7195/1995 – Cores para segurança.
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04.01.570 – EPOXÍDICA
1.130

Aplicação: áreas externas, sinalização horizontal de vias e nos locais indicados no

projeto executivo de arquitetura.
PREPARO DA SUPERFÍCIE
1.131

Para superfícies novas, deverá ser aguardado o prazo mínimo de 28 dias para cura

completa. Deverá ser aplicada uma demão base primer epóxi.
1.132

Para superfícies antigas, todas as impurezas deverão ser removidas pelo processo

de lavagem com solução de água e ácido muriático na proporção de 9 partes de água para
1 parte de ácido. O processo de secagem deve durar no mínimo 72 horas.
1.133

É imprescindível a eliminação de todos os pós da superfície.

TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE
1.134

O esmalte a base de epóxi exige a preparação da emulsão que é resultado da

mistura do catalisador com o elemento ativo. Deverão ser seguidas as recomendações do
fabricante. Deverão ser aguardados, pelo menos 20 minutos, após o preparo da emulsão,
que deverá ser aplicada a rolo de lã epóxi. O tempo útil do produto catalisado é de 6 a 8
horas a 25°C.
1.135

O prazo entre demãos deverá ser de 16 a 48 horas.

ACABAMENTO
1.136

Deverá ser aplicada uma demão fundo epóxi branco, diluído em até 15% com

diluente epóxi indicado pelo fabricante.
1.137

O emassamento será feito com massa a base de epóxi, duas demãos

1.138

Deverão ser aplicadas pelo menos duas demãos de esmalte epóxi por duas demãos

de tinta base resina epóxi TP Coberit Epoxy Otto Baumgart ou marca equivalente
1.139

Antes do início de qualquer trabalho de pintura a CONTRATADA deverá preparar

amostra de cores e acabamentos com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m para
aprovação da Fiscalização.
04.02.103 - SINALIZAÇÃO
PLACA DE SINALIZAÇÃO PNE E IDOSO
1.140

Descrição: placa de sinalização para vias urbanas.
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1.141

Aplicação: em vaga indicada conforme projeto arquitetônico.



Material: .................................................................................................. fibra de vidro;



Película .................................................................................... adesiva semi-reflexiva;



Estrutura ........................................................................tubo em aço galvanizado - 2”;



Referência normativa: Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (sinalização).

1.142

A base da placa deve ser feita com concreto de fck=20 MPa, sendo uma estaca, com

diâmetro de 20 centímetros e profundidade de 80 centímetros, armada com 5 vergalhões de
aço de diâmetro 6,3 mm.

04.04.000 – PAISAGISMO
1.143

Os trabalhos de paisagismo deverão seguir as diretrizes do presente documento e o

projeto arquitetônico.
1.144

Os funcionários da obra deverão utilizar materiais adequados e que estejam dentro

das normalizações técnicas para cada tipo de serviço a ser executado, além dos
equipamentos de proteção individual e coletivos que se façam necessários, conforme
normas regulamentadoras.
1.145

O entorno da área a ser trabalhada, (muretas, passeios, paredes, etc.) deverá ser

protegido.
1.146

Antes de iniciar o revolvimento do solo, os projetos de hidráulica, elétrica e de

drenagem deverão ser consultados.
1.147

A locação dos elementos do projeto deverá ser feita obedecendo ao projeto. As áreas

de plantio, canteiros, covas, calçamentos, etc, deverão ser demarcadas com a utilização de
estacas, mangueiras, cal, etc.
1.148

Na hipótese de serem constatadas incompatibilidades entre a configuração real do

terreno e os elementos do projeto e havendo necessidade de alterações do mesmo, os fatos
deverão ser comunicados à fiscalização para que esta faça as alterações necessárias.
1.149

Os pavimentos utilizados nos ambientes externos deverão seguir as especificações

deste caderno, discriminadas no capítulo específico Pavimentações.
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04.04.100 - LIXEIRA
1.150

Aplicação: em áreas externas à edificação, conforme projeto de paisagismo, com a

função de coletar o lixo de forma seletiva.


Material: .....................................................................polipropileno de alta resistência;



Estrutura: ...................................................................................................... metálica;



Pintura: ................................................................................................... eletrostática;



Cores: .......................................................................................... Marrom (orgânicos);



Cinza: ............................................................................................... (resíduos gerais);



Capacidade .................................................................................................... 60 litros;



Abertura ............................................................................................................. frontal;



Fornecedores consultados: Só Lixeiras - af2x50peki ,Italix, Kuerten, (ou similar técnico).

1.151

Deverá conter dois cestos com distinção entre lixo orgânico e inorgânico e ser

chumbado no chão.

04.05.000 – PAVIMENTAÇÃO
04.05.100 - SERVIÇOS PRELIMINARES
LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL
1.152

A limpeza deverá ser realizada através de motoniveladora e/ou trator de esteira ou

se possível diretamente através de pá carregadeira. O material impróprio resultante da
limpeza deverá ser removido através de pá carregadeira e caminhões basculantes.
1.153

Os serviços de limpeza do terreno serão medidos em metros quadrados sobre o

plano horizontal de superfície na qual tenham sido efetivamente executados.
COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM GRAU MÍNIMO DE 100% PROCTOR NORMAL
1.154

A operação será precedida da execução dos serviços de limpeza superficial da

camada vegetal;
1.155

O material empregado para aterro deve ser proveniente dos locais de corte a serem

escavados, desde que apresente ISC>2% e expansão menor do que 4%. Na camada final,
não será permitido solo com ISC<4% e expansão maior que 2%. No caso dos materiais
provenientes de áreas de empréstimo, estes deverão possuir ISC ≥ 10% e expansão ≤ 1%.
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1.156

Os solos para aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas e/ou micas. Caso

o material escavado seja composto por turfas ou argilas orgânicas, estes devem ser
encaminhados para bota-fora;
1.157

A execução deve ser feita a partir do descarregamento do material, espalhamento,

homogeneização, umedecimento e compactação, até a cota correspondente ao greide de
terraplenagem.
1.158

A compactação deverá ser realizada através de equipamentos adequados ao tipo de

solo, tais como: rolo pé-de-carneiro, pneumático ou vibratório e deverá progredir das bordas
para o centro;
1.159

O lançamento do material deve ser feito em camadas sucessivas, de forma que a

camada compactada não ultrapasse 15 cm. A execução de camadas com espessura
compactada superior a 15 cm, só será permitida pela fiscalização desde que se comprove
que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores, de modo
a garantir a uniformidade do grau de compactação em toda a profundidade da camada;
1.160

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o

corpo do aterro, na umidade ótima, mais ou menos 2%, até se obter a massa específica
aparente seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca. Os
trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados,
homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com
a massa específica aparente seca exigida.
1.161

Caso seja necessário bota-fora, o mesmo deve ser feito lançando-se o excesso em

locais a serem indicados pela Fiscalização.
04.05.103 - GUIAS - MEIOS-FIOS
1.162

Aplicação: em áreas indicadas no projeto de paisagismo, principalmente junto às

bordas de calçadas, com as seguintes características:


Material: ................................................................ concreto não armado pré-moldado;



Comprimento: .................................................................................................. 100 cm;



Altura: ................................................................................................................ 30 cm;



Largura na base: ............................................................................................... 15 cm;



Largura no topo: ................................................................................................ 13 cm;



Resistência ............................................................................................. 15 a 20 MPa;
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Normas Regulamentadoras: ................................. NBR 6118, NRB 7187, NBR 5739.

1.163

Aplicação: em áreas indicadas no projeto de paisagismo, principalmente junto a piso

intertravado e área asfaltada, com as seguintes características:


Material: ................................................................ concreto não armado pré-moldado;



Comprimento: .................................................................................................. 100 cm;



Altura: ................................................................................................................ 30 cm;



Largura na base e no topo: ............................................................................... 15 cm;



Resistência ............................................................................................. 15 a 20 MPa;



Normas Regulamentadoras: ................................. NBR 6118, NRB 7187, NBR 5739.

1.164


Assentamento envolverá as seguintes etapas:

Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas de madeira
ou de ponteiros de aço e linha fortemente estendida entre eles;



Escavação ou aterramento, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicadas no
projeto;



Regularização e execução de base de 5,0 cm de concreto, para regularização e apoio
aos meios-fios, nos casos de terrenos sem suporte e quando previsto em projeto;



Assentamento das peças pré-moldadas de concreto, de acordo com os níveis de projeto;



Rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.



Quando for utilizado juntamente com pavimentos asfálticos, os meios-fios serão
executados após sua conclusão. No caso de pavimentos com blocos intertravados, serão
executados previamente, delimitando a plataforma da via e/ou área a ser implantada.



Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos laterais, quando estes forem
contidos por canteiros ou passeios, serão aplicadas escoras de concreto magro,
espaçadas de 2 m, constituídos de cubos de 25 cm de aresta.



Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado será adaptado às
particularidades de cada obra e submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO.



O controle de qualidade da fabricação das peças deverá ser apresentado à
FISCALIZAÇÃO.

04.05.300 – BASE E SUB-BASE
BASE EM BRITA GRADUADA
1.165

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva;
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1.166

A superfície a receber a camada de sub-base ou base de brita graduada deve estar

totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais,
desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia
aprovação por parte da fiscalização.
1.167

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da

distribuição da brita graduada.
1.168

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada diretamente sobre

caminhões basculantes e em seguida transportada para a pista. Os materiais devem ser
protegidos por lonas.
1.169

Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando a camada

subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar , a movimentação do
equipamento.
1.170

A definição da espessura do material solto deve ser obtida a partir da observação

criteriosa de panos experimentais, previamente executados. Após a compactação, essa
espessura deve permitir a obtenção da espessura definida em projeto.
1.171

A distribuição da brita graduada deve ser feita com vibro-acabadora, capaz de

distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir segregação, e de forma a
evitar conformação adicional da camada. Caso, no entanto, isto seja necessário, admite-se
conformação pela atuação da motoniveladora, exclusivamente por ação de corte,
previamente ao início da compactação.
1.172

A energia de compactação a ser adotada como referência para a execução da brita

graduada deve ser a modificada e deve ser adotada na determinação da densidade seca
máxima e umidade ótima de compactação, conforme a NBR 7182(7). O teor de umidade da
brita graduada, imediatamente antes da compactação, deve estar compreendido no intervalo
de -2,0 % a +1,0 % em relação à umidade ótima obtida de compactação.
1.173

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos

vibratórios lisos e de rolos pneumáticos de pressão regulável. Nos trechos em tangente, a
compactação deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda
interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao
menos, a metade da faixa anteriormente compactada.
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1.174

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da

superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador de água.
1.175

As manobras do equipamento de compactação que impliquem variações direcionais

prejudiciais devem se processar fora da área de compactação.
1.176

A compactação deve evoluir até que se obtenha o grau de compactação mínimo

igual ou superior a 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtido no
ensaio de compactação, conforme NBR 7182(7) na energia modificada.
1.177

Em lugares inacessíveis ao equipamento de compactação ou onde seu emprego não

for recomendável, a compactação deve ser realizada à custa de compactadores portáteis,
sejam manuais ou mecânicos.

04.05.602 - PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO
1.178

Descrição:

concreto

para

calçadas,

moldado

in-loco

com

acabamento

desempenado.
1.179

Aplicação: calçadas externas ao lote, conforme projeto arquitetônico.



Espessura mínima: ............................................................................................... 8cm;



Base: ............................................................ camada de brita número 2 compactada;



Armadura: ................................................................................................tela metálica;



Pigmentação:..................................................................................................... grafite;



Juntas: ............................................................................................ corte mecanizado.

1.180

Deverá ser executada forma para contenção do concreto.

1.181

A calçada será delimitada por meio-fio.

1.182

A execução das juntas será feita após a concretagem e após o tempo de cura do

concreto.
1.183

Deverá ser aplicada resina seladora após a lavagem final do piso.

04.05.603 – PAVIMENTO ARTICULADO DE CONCRETO
1.184

Descrição: pavimento produzido pelo intertravamento de blocos de concreto

facetados de alta resistência
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1.185

Aplicação: piso de concreto para pavimentação das vagas de estacionamento

indicadas no projeto arquitetônico, com as seguintes características:


Tipo: ................................................................................................ piso intertravado:



Material: ........................................................... blocos de concreto de alta resistência;



Número de faces por bloco:................................................................................ 16 un;



Resistência característica: .............................................................................. 35 MPa;



Espessura dos blocos: ....................................................................................... 6 cm;



Colchão de areia: ................................................................................................ 5 cm;



Referência normativa:
o ABNT NBR 7211/2009 - Agregados para concreto – Especificação.



Fabricantes consultados: ........................................................... Presto, FKCT, Maski.

1.186

O substrato deverá ser preparado com uma camada de pedrisco compactado. Sobre

esta camada os blocos são colocados. Caso a consistência do solo exija, poderá ser utilizada
uma camada mais profunda de brita compactada.
PINTURA EM ASFALTO DE FAIXA E SINALIZAÇÃO
1.187

Pintura de faixas- tinta base acrílica, com resistência para 2 anos.

Composição: tinta reflexiva acrílica com resistência para 2 anos, redutor tipo 2002 de primeira
qualidade, com microesferas premix e “drop-on” e tinta para premarcação, de acordo com o
projeto e em conformidade com as normas vigentes do Departamento Nacional em
Infraestrutura e Transporte.
09.00.000 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DA OBRA
1.188

As condições de limpeza deverão seguir a NR 18 do MTE, especificamente:

1.189

O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido,

notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias.
1.190

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regulamente coletados e

removidos. Por ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados especiais, de forma
a evitar poeira excessiva e eventuais riscos.
1.191

Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou sobras de materiais

deve ser realizada por meio de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas.
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1.192

É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de

obras.
1.193

É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do

canteiro de obras.
1.194

Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas

áreas adjacentes à obra.
1.195

Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário deverão estar

devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.
1.196

Durante a fase de demolição, a limpeza terá periodicidade diária. Após esta fase, a

periodicidade será semanal.
1.197

Qualquer dano causado ao mobiliário e equipamentos durante o período da obra

serão de inteira responsabilidade da Contratada.
LIMPEZA PARA ENTREGA DA OBRA
1.198

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc. ,serão limpos

abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da
obra por estes serviços de limpeza.
1.199

Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em

todos os revestimentos, inclusive vidros.
1.200

Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos revestimentos deverão ser

testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não haverá alterações e danos
aos seus acabamentos.
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