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APRESENTAÇÃO 

 

As presentes Especificações têm por objetivo definir as características e padrões técnicos exigidos, 

assim como prover as instruções, recomendações e diretrizes destinadas à execução de serviços 

necessários à execução das obras de Ampliação do Sistema Coletor de Esgotamento Sanitário de 

Macapá/AP- Bacia Mulheres-Sub-Bacia B, compreendendo a ampliação da rede coletora (Bacia 

Mulheres), Ligações domiciliares, Construção da Estação Elevatória de Esgoto nº 5 (Bacia Mulheres), e 

Linha de Recalque, na cidade de Macapá, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC, gerenciados pela Caixa Econômica Federal, doravante denominada CAIXA e contrapartida do 

Governo do Estado do Amapá – GEA. 

 

SEÇÃO I – ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

A) DISPOSIÇÕES GERAIS E ESPECIFICAS 

 

As presentes Especificações têm por objetivo o estabelecimento das condições técnicas básicas 

que, juntamente com os desenhos do projeto e eventuais instruções complementares de campo por parte 

da Fiscalização, serão obedecidas durante a execução das obras e serviços, a fim de garantir o 

comportamento das mesmas de acordo com as concepções de projeto e dos parâmetros adotados nos 

cálculos. 

Todos os materiais a empregar nas obras serão novos e devem satisfazer rigorosamente às Normas 

Técnicas pertinentes da ABNT e a estas Especificações, salvo disposição expressa da Fiscalização.  

A Contratada só poderá usar qualquer material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da 

Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, quando em desacordo com estas Especificações. 

Cada lote ou partida de material deverá - além de outras constatações - ser cadastrado com a 

respectiva amostra previamente aprovada. 

As amostras de materiais aprovados pela Fiscalização, depois de convenientemente autenticados 

por esta e pela Contratada, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, 

de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais 

fornecidos ou já empregados. 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável à substituição de 

alguns dos materiais adiante especificados por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar 

mediante expressa autorização por escrito da Fiscalização, para cada caso particular. 

Obriga-se a Contratada a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela 

Fiscalização, dentro de 72 horas, a contar do recebimento da ordem de serviço atinente ao assunto. 
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Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a 

estas Especificações. 

Nestas Especificações deve ficar perfeitamente claro que em todos os casos de caracterização de 

materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação ou fabricação fica subentendida a 

alternativa "ou rigorosamente equivalente" e "ou similar". 

 

 

 

A.1) Generalidades 

 

Para participar da presente Licitação, cada concorrente deverá, obrigatoriamente, apresentar, na 

sua proposta, declaração de que está ciente de todas as normas e especificações que a regem, no que se 

relaciona às obras civis e fornecimento de materiais e equipamentos. 

As composições dos preços unitários dos insumos relacionados ao fornecimento, montagem e obra 

civil devem, obrigatoriamente, constar na proposta da Concorrente. 

A mão-de-obra a contratar deve ser experiente, esmerada em seguir as especificações e no 

acabamento dos serviços. Casos particulares não previstos nestas especificações serão julgados e 

solucionados pela Fiscalização. 

As condições técnicas básicas aqui estabelecidas, juntamente com os cálculos e os desenhos do 

Projeto Executivo e eventuais instruções complementares de campo por parte da Fiscalização, serão 

obedecidas durante a execução das obras e serviços, de acordo com as concepções de Projeto e 

parâmetros utilizados nos cálculos. 

 

A.2) Projeto 

 

As obras obedecerão, rigorosamente, aos cálculos, plantas, desenhos e detalhamentos do Projeto e 

aos demais elementos que a Fiscalização venha a fornecer. As divergências eventualmente constatadas 

entre os elementos do Projeto serão solucionadas conforme: 

Diferenças entre dimensões indicadas nas plantas e nos desenhos e as medidas em escala, 

prevalecerão às primeiras; 

Em desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala; 

Em situação não prevista nos casos anteriores, prevalecerão o critério e a interpretação da 

Fiscalização. 

A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não esteja projetado, especificado e 

autorizado pela Fiscalização, salvo as emergências, necessários à estabilidade e segurança da obra ou do 

pessoal encarregado da mesma. 

Todos os aspectos particulares do Projeto, os casos omissos e ainda os de obras complementares 

não considerados no Projeto, serão especificados e detalhados pela Fiscalização. A Contratada se obriga a 

executá-los, desde que sejam necessários à complementação técnica do Projeto. 
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A.3) Materiais 

 

Os materiais a serem empregados na execução dos serviços serão novos e submetidos ao exame e 

aprovação, antes de sua aplicação, por parte da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego se não 

atender as condições exigidas nas presentes especificações e/ou no enunciado da planilha orçamentária. 

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definindo o padrão de qualidade do 

produto, só serão substituídos por outros que preencham os mesmos padrões, comprovados pela 

Fiscalização além de manter, permanentemente atualizada, lista dos fornecedores de materiais 

empregados na obra. 

Todo material recusado será retirado imediatamente do canteiro de obras, após comunicação da 

Fiscalização de sua não aceitação, correndo todas as despesas por conta da Contratada, bem como a 

responsabilidade pela utilização indevida. Nenhum material rejeitado, cujo defeito tenha sido corrigido, 

pode ser usado sem prévia autorização por escrito da CAESA. 

Quando a contratada não retirar em tempo hábil o material rejeitado, caberá à CAESA, a aplicação 

das penalidades previstas, o direito de retirar o material, debitando o custo da operação à contratada, cujo 

valor deve ser deduzido de qualquer pagamento que lhe seja devido.Parte superior do formulário 

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela contratada é considerado posto na 

obra. 

A contratada será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou emprego de material, 

dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou incorporar-se na obra, 

cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as permissões ou licenças de utilização. 

A CAESA estará isenta de quais quer ônus decorrentes desta aplicação. 

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. No tocante ao armazenamento dos materiais necessários à confecção do concreto, a contratada 

deverá obedecer rigorosamente às normas técnicas da ABNT, e mais as recomendações desta 

especificação. 

Os padrões de qualidade dos materiais a serem empregados deverão atender as especificações da 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para os padrões de qualidade e materiais não 

normatizados pela ABNT serão adotadas as normas emitidas por uma das seguintes entidades: 

 IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

 AWWA - American Water Worker Association 

 ASA - American Standart Association 

 ASTM - American Society for Testing and Materials 

 IEEE - Institute of Electrical and Eletronics Engineers 

 IPCEA - Insulated Power Cable Engineers Association 

 NEMA - National Electrical Manufacturer´s Association 

 NEC - National Electrical Code (Bureau of Standards)  

 NSC - National Safety Code 

 Outras normas, quando explicitamente citadas, deverão, também, ser obedecidas. 
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 Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não haja especificações 

aprovadas pela ABNT e as citadas anteriormente, as especificações requeridas serão as dos órgãos 

competentes ou de normas estrangeiras, desde que aprovadas pela CAESA. 

 

A.4) Orientações Gerais e Fiscalização 

 

Reserva-se à Contratante o direito de manter nas obras sob a designação de Fiscalização: 

engenheiros ou organizações convenientemente credenciadas, com autoridade para exercer, em nome da 

CAESA, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e Fiscalização dos serviços e obras 

contratadas.  

A Contratada ficará obrigada a colocar à disposição da Fiscalização, permanentemente, os meios 

necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como facilitar meticulosa 

fiscalização dos materiais, equipamentos e serviços, facultando a esta o acesso a todas as partes da obra 

contratada. Obrigar-se-á, do mesmo modo, a facilitar a vistoria em oficinas, depósitos, armazéns ou 

dependências onde se encontram materiais ou equipamentos em preparo, fabricação ou montagem, 

destinados à construção. 

A critério da Fiscalização será impugnado qualquer trabalho executado que não satisfizer às 

condições contratuais. Ficará a Contratada obrigada a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela 

Fiscalização, logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, correndo por sua conta 

exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições e reconstruções. 

As Ordens de Serviços ou comunicação da Fiscalização à Contratada, ou vice-versa, serão 

transmitidas por escrito e só assim produzirão seus efeitos, devendo apresentar-se convenientemente 

numeradas e em duas vias, uma das quais ficará em poder do transmitente depois de visada pelo 

destinatário, ou registradas em livro de ocorrência da obra. A Contratada não poderá executar serviços 

que não sejam autorizados pela Fiscalização, salvo os eventuais de emergência. 

A CAESA manterá, nas obras, técnico de nível superior e seus prepostos, convenientemente 

credenciados junto à Contratada e sempre adiante designados por Fiscalização, com autoridade para 

exercer, em nome da CAESA, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e Fiscalização das obras 

e serviços. 

A Contratada deverá manter na chefia da obra, em tempo integral, pelo menos um engenheiro 

devidamente registrado na região local do CREA e com comprovada capacidade e experiência na 

gerência de obras do mesmo porte e natureza da que será executada. Deverá esse engenheiro ser auxiliado 

na execução das obras, em cada frente de trabalho, por, pelo menos, um encarregado especializado. 

As relações entre a CAESA e a Contratada serão mantidas por intermédio da Fiscalização. 

Será de competência da Fiscalização a solução ou encaminhamento de todo e qualquer caso 

singular duvidoso ou omisso, não previsto no Contrato, nas normas de execução ou no projeto, que de 

qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questão e 

seus complementos. 

A Fiscalização terá plena autoridade para ordenar a suspensão, por meios amigáveis ou não, das 

obras e serviços em execução, parcialmente ou no todo, sempre que o julgar conveniente, por motivos 

técnicos, de segurança ou outros considerados importantes, sem prejuízo das penalidades a que ficar 

sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de a ordem não ser 
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atendida dentro do prazo estabelecido na notificação correspondente. Em qualquer dos casos, os serviços 

só poderão ser reiniciados através de ordem específica da Fiscalização. 

Não poderão ser alegados, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, por qualquer 

elemento do quadro de funcionários da Contratada ou de eventuais subempreiteiras, desconhecimento, 

incompreensão, dúvida ou esquecimento das cláusulas e condições destas Especificações e do contrato, 

bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas normas, especificações e métodos citados. 

O quadro de pessoal da Contratada empregado na obra ou em outros setores que a afetem 

diretamente deverá ser constituído de elementos competentes, hábeis, disciplinados e experientes, 

qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. 

A Contratada será obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de trabalho qualquer 

funcionário julgado inconveniente pela Fiscalização, seja por má conduta ou incompetência e que possa, 

consequentemente, prejudicar a disciplina no canteiro, a segurança ou a boa execução dos serviços. 

Deverá a Contratada acatar de imediato as determinações da Fiscalização quando as mesmas 

tiverem sustentação no projeto, no contrato, nestas Especificações e nas Normas Brasileiras da ABNT. 

O engenheiro-chefe da obra e seus encarregados, cada um em sua respectiva área, deverão estar 

sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações 

sobre as obras, tais como a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e ainda tudo o mais 

que a Fiscalização reputar necessário conhecer sobre os serviços em execução e suas implicações.  

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, que sejam adotadas pela Contratada 

providências adicionais necessárias à segurança e qualidade dos serviços, bem como ao bom andamento 

da obra. 

A Contratada deverá executar apenas os serviços formalmente autorizados pela CAESA, a não ser 

os considerados de emergência, os quais estarão sujeitos a análises e ao julgamento posterior pela 

Fiscalização quanto à sua real necessidade, não sendo pagos se considerados inoportunos ou inadequados. 

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da Contratada por possíveis falhas executivas e suas implicações, próximas ou remotas, perante 

o contrato, o Código Civil e outros instrumentos legais existentes. 

 

 

A.5) Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho 

 

O presente capítulo das normas de execução objetiva o estabelecimento de diretrizes a serem 

observadas pela Contratada, que, diretamente com o seu pessoal ou com o pessoal de terceiros contratado 

sob sua responsabilidade, venha a desempenhar permanente ou ocasionalmente qualquer função dentro da 

área de execução das obras. 

Essas diretrizes permanecerão vigentes durante todo o prazo em que a Contratada desempenhar as 

funções que lhe forem atribuídas no contrato até o seu encerramento, seja sobre ações praticadas dentro 

do canteiro da obra, seja sobre atos ocorridos fora dele, mas que interfiram nas atividades internas. 

Fica, então, estabelecido que são de responsabilidade da Contratada: 

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina 

do trabalho. 
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b) Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras 

sobre Segurança e Medicina do Trabalho. 

c) Solicitar ao órgão regional do Ministério do Trabalho a aprovação das instalações do canteiro 

de obras. 

A Contratada fica obrigada a organizar e manter em funcionamento uma Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes - CIPA. Uma vez organizada a CIPA, a mesma deverá ser registrada no órgão 

regional do Ministério do Trabalho até dez dias após a sua eleição.  

A Fiscalização, através do Delegado Regional do Trabalho, conforme o caso, à vista de laudo 

técnico do serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar 

o estabelecimento, o setor de serviço, a máquina ou equipamento ou ainda embargar a obra, indicando, na 

decisão tomada, com a brevidade que a ocorrência o exigir, as providências que deverão ser adotadas para 

prevenção de acidentes do trabalho e de doenças profissionais. 

A Contratada será obrigada a fornecer gratuitamente aos empregados equipamento de proteção 

individual adequado ao risco envolvido e em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas 

seguintes circunstâncias: 

 Sempre que as medidas de proteção coletivas forem tecnicamente inviáveis ou não 

oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou doenças profissionais. 

 Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. 

 Para atender a situações de emergência. 

Os equipamentos, tais como, luvas, botas de borracha, capacetes e outros tipos de proteção, 

poderão ser exigidos pela Fiscalização, sempre que o tipo de trabalho em elaboração assim o exija. Da 

mesma forma, para trabalhar em períodos noturnos é necessária à utilização de tintas reflexivas nos 

capacetes e/ou braçadeiras. 

Será obrigação da Contratada proceder por sua conta os exames médicos adimensional, periódico 

e dimensional dos empregados. 

Caberá à Contratada o controle periódico dos riscos ambientais decorrentes de acidentes físicos, 

químicos e biológicos. O exercício do trabalho em condições de insalubridade assegurará ao empregado à 

percepção de adicional de salário, despesa essa também de responsabilidade da Contratada. 

A Contratada deverá respeitar as recomendações da Legislação vigente relativas à ergonomia. 

A Contratada deverá manter em seu canteiro de serviço equipamentos contra incêndio em 

perfeito estado de funcionamento, de capacidade e natureza coerentes com o tipo e volume de serviços em 

execução, bem como funcionários adestrados no seu uso correto. Tal equipamento deverá ser revisado 

periodicamente, de acordo com as instruções dos respectivos fabricantes. Esses equipamentos deverão 

situar-se em locais visíveis, estrategicamente escolhidos e de acesso permanentemente livre. Em caso de 

incêndio em qualquer local da obra, a Contratada terá por obrigação a prestação de ajuda no controle e 

combate ao sinistro, independentemente de tal sinistro envolver ou não elementos relacionados com o seu 

trabalho. 

Os banheiros, gabinetes, sanitários e os eventuais alojamentos do canteiro deverão estar de 

acordo com a legislação vigente. Em estabelecimentos nos quais trabalhem mais de trezentos 

funcionários, será obrigatória a existência de refeitório. Nesse caso, o refeitório e a cozinha deverão 

atender às condições sanitárias previstas na legislação. 
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A Contratada deverá fornecer, a todos os seus trabalhadores, água potável em condições 

higiênicas e em volume adequado, com especial atenção no caso de serviços que estejam sendo 

executados em posições remotas do canteiro. 

A Fiscalização do cumprimento das disposições legais ou regulamentares sobre segurança e 

medicina do trabalho será efetuada obedecendo ao disposto no Decreto no 55.841, de l5/01/l965, e na 

Norma Regulamentadora NR-28, aprovada pela Portaria no l.2l4, de 08/06/1978. 

A observância, em todos os locais de trabalho, das obrigações básicas relacionadas, com 

referência a segurança, higiene e medicina do trabalho, não desobrigará a Contratada do cumprimento de 

outras disposições relativas ao mesmo assunto, incluídas em Código de Obras e/ou regulamentos 

sanitários do GEA e/ou Administrações Regionais em que se situe o estabelecimento, bem como daquelas 

oriundas de convenções coletivas de trabalho. 

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de acidente com o pessoal 

da Contratada e com terceiros, independentemente da transferência daqueles riscos para companhias 

seguradoras ou institutos seguradores. A Contratada será responsabilizada por danos pessoais ou materiais 

havidos em consequência de erros, falhas ou negligências, por ação ou omissão no cumprimento dos 

regulamentos e determinações relativos à segurança em geral. 

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a Contratada deverá: 

 Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas. 

 Paralisar imediatamente a obra nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de 

mudanças nas circunstâncias relacionadas com o acidente. 

 Solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização ao local da ocorrência, relatando 

o fato por escrito no diário de obras, o mais tardar vinte e quatro horas após o acontecimento, 

acompanhado de uma descrição do acidente (preencher as guias de acidentes de trabalho). 

Ainda em caso de acidente ou morte de qualquer pessoa envolvida no trabalho, a Fiscalização, a 

seu critério, reunirá uma "Comissão de Sindicância", com a finalidade de investigar o acidente dentro de 

setenta e duas horas do ocorrido. 

A Fiscalização notificará a Contratada, com vinte e quatro horas de antecedência, do local e da 

hora das reuniões da Comissão e indicará as testemunhas, documentos e equipamentos necessários à 

determinação das causas e fatos pertinentes ao acidente. Às reuniões da Comissão terão acesso os 

representantes da Fiscalização, da CAESA, da CIPA e da Contratada. A Comissão deverá emitir parecer 

visando à prevenção de novos acidentes por meio de medidas a serem tomadas pela Contratada e 

aprovadas pela CAESA, através da Fiscalização. 

A Contratada se obriga a cumprir as Normas de Sinalização e Execução de Obras vigentes no 

local. No canteiro de trabalho, a Contratada manterá um sistema de vigilância adequado durante as 24 

(vinte e quatro) horas diárias. 

A Contratada é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, 

tubulações, equipamentos, ferramentas e utensílios e pela proteção destes e das instalações da obra, como 

também pela manutenção da ordem dos locais de trabalho, inclusive as necessárias providências para 

garanti-la. Qualquer perda ou dano sofrido, de materiais, tubulações, equipamentos ou instrumentos 

entregues pela CAESA, por negligência da Contratada, será avaliado pela Fiscalização e cobrado, sem 

qualquer ônus para a Contratante. 
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A Contratada manterá sempre livre o acesso ao equipamento contra incêndio e aos registros no 

canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio. 

Fica expressamente proibida a queima de madeira no local das obras ou no canteiro. 

 

A.6) Instruções Gerais 

 

As normas de execução a seguir enunciadas têm como objetivo garantir que as obras sejam 

construídas dentro da máxima fidelidade aos parâmetros e detalhes estabelecidos no seu projeto. 

A Fiscalização, designada pela CAESA, será o elemento ativo hábil que atuará no sentido de 

garantir a observância a essas normas e procedimentos. 

Serão, então, observadas as seguintes prescrições: 

 Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas de execução e em 

estrita obediência aos critérios e determinações da Fiscalização. 

 Todos os materiais aplicados deverão ser de primeira qualidade, atender às especificações 

pertinentes e serem submetidos a ensaios para efeito de liberação. 

 Será empregada mão-de-obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada 

serviço. 

 Serão impugnados pela Fiscalização todos os serviços e materiais que não satisfizerem às 

condições contratuais, às normas de execução ou outras especificações previstas para os diversos casos. 

 Ficará a Contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, imediatamente após o 

pedido da Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses serviços. 

 As amostras de materiais aprovadas pela Fiscalização, depois de convenientemente 

autenticadas por esta e pela Construtora, deverão ser cuidadosamente consertadas no canteiro da obra até 

o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência 

aos materiais fornecidos ou já empregados. 

 No presente trabalho, deverá estar perfeitamente determinado que, em todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos por marca comercial ou nome de fabricante, ficará 

subentendida a alternativa "ou rigorosamente equivalente” “ou similar”, a juízo da Fiscalização. 

 Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de 

alguns materiais especificados por outros equivalentes esta substituição só poderá se efetuar mediante 

expressa autorização da Fiscalização, feita por escrito para cada caso particular. 

 A similaridade só será admitida nos casos em que houver comprovadas justificativas técnicas 

da real necessidade de substituição do material especificado. 

 Obrigar-se-á a Contratada a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados 

pela Fiscalização, dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de serviço 

atinente ao assunto. 

 Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não 

satisfaçam a estas Especificações ou, ainda, os que não pertençam a esta obra. 

 Não caberão recursos para o contrato ou documentos a ele integrados. 
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A.7) Subcontratação 

 

A critério exclusivo da CAESA e mediante prévia e expressa autorização da Diretoria da CAESA, 

nos termos do art. 72 da Lei n. 8.666/93, no cumprimento do objeto do Contrato, o contratado poderá, em 

regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, 

subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 30%, desde que não alterem 

substancialmente as cláusulas pactuadas. 

As subcontratações serão admitidas, a critério da CAESA, exclusivamente nos casos de notória 

especialização, execução de atividade-meio e/ou de serviços em atraso.  

 

A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante 

a CAESA, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de 

determinados serviços integrantes desta licitação.  

A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CAESA e a 

Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a CAESA e a 

subcontratada, inclusive no que pertine a medição e pagamento direto a subcontratada. 

Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pela Diretoria Colegiada 

da CAESA, sendo causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por aditamento.  

A autorização/aprovação de subcontratação estará condicionada ao exame e aprovação, pela 

CAESA, da seguinte documentação do pretendente subcontratado, que deverá ser apresentada com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para início dos trabalhos: Certificado de 

Regularidade Fiscal junto ao FGTS, da empresa a ser subcontratada; Certidão Negativa de Débito – INSS 

da empresa a ser subcontratada; Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – RFB/PGFN), Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da empresa a ser subcontratada, válidas, ou outra equivalente, na forma 

da Lei; Atestado de capacidade técnica para o escopo pretendido, emitido por órgão público ou empresa 

privada, comprovando a execução dos serviços com as mesmas características técnicas e que houve fiel 

cumprimento das obrigações contratuais assumidas, e respectiva certidão do CREA, se for o caso;  
Declaração de inexistência, no quadro de pessoal da empresa a ser subcontratada, de trabalhadores 

menores, na forma do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República de 1988. 

A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, 

na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução 

da parcela originalmente subcontratada.  

As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a CAESA que entre seus 

diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo 

comissionado na CAESA.  

Não será permitida a subcontratação do principal do objeto, entendido este como o conjunto de 

itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi exigida apresentação de atesta 

Em qualquer situação, quer sejam funcionários da Contratada ou das subempreiteiras, todos 

deverão portar identificação por meio de crachá, contendo, de forma legível, nome, cargo e firma a que 

pertencem. 
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A.8) Responsabilidades e Garantia 

 

A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 

efetuar, de acordo com as presentes normas de execução, instruções de concorrência e demais 

documentos técnicos fornecidos, bem como, pelos danos decorrentes da realização desses trabalhos. 

Fica estabelecido que a realização, pela Contratada, de qualquer elemento ou seção de serviços 

implicará na tácita aceitação e ratificação, por parte dela, dos materiais, processos e dispositivos adotados 

e preconizados neste volume para o elemento ou seção de serviço executado. 

Considerando que a Contratada deverá assumir inteira responsabilidade pela obra, por seu perfeito 

funcionamento e pela sua resistência, estabilidade e durabilidade, além dos demais trabalhos que 

executar, competirá a ela julgar a conveniência de obter ou complementar, às suas custas, informações do 

subsolo, tais como, sondagens de reconhecimento, ensaios, caracterização do terreno, poços de 

exploração, análise de agressividade de águas subterrâneas, etc., bem como parâmetros de qualquer outra 

natureza e que sejam de interesse para a boa consecução dos serviços contratados. 

Os serviços deverão ser executados em estrita e total observância das normas brasileiras e das 

indicações constantes dos projetos fornecidos pela Contratante. No caso de inexistência de normas 

brasileiras específicas, ou nos casos em que elas forem omissas, deverão ser obedecidas às prescrições 

estabelecidas pelas normas estrangeiras pertinentes. 

A Contratada será única e inteiramente responsável pela qualidade dos materiais colocados na 

obra. Quanto aos materiais fornecidos pela CAESA, se for o caso, a Contratada deverá inspecioná-los 

antes do recebimento, passando então a ser a única responsável pela guarda e conservação dos mesmos. 

Como condição indispensável para assinatura do Contrato,  será exigida da proponente vencedora, 

a título de garantia contratual, caução no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do Contrato, 

no ato da assinatura, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, em Título da Dívida 

Pública, ou, ainda, Fiança Bancária ou Seguro Garantia. 

 

 

A.9) Informações Complementares 

 

Na execução das obras, deverão ser observadas, além das normas de execução e especificações 

técnicas contidas neste item e no projeto, as seguintes normas e especificações: 

 Normas e especificações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

 Normas estrangeiras pertinentes, somente nos casos em que as da ABNT forem omissas ou 

insuficientes, a critério da Fiscalização. 

 Normas e especificações da CAESA pertinentes ao tipo de obra que será executada. 

Toda e qualquer sugestão para alteração de projetos deverá ser acompanhada de orçamento e uma 

exposição que justifique técnica, econômica e financeiramente a modificação sugerida, desde que resulte 

em vantagens significativas para a CAESA.  

Os serviços provenientes da alteração de projetos serão pagos de acordo com os preços unitários 

da época da Licitação. 

A execução de serviços não previstos no projeto original só poderá ser iniciada após liberação pela 

Fiscalização da CAESA e deverá constar obrigatoriamente do Livro de Ocorrências. 
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Para efeito de interpretação de divergência entre os documentos contratuais, fica estabelecido que: 

 Em caso de divergências entre as especificações de materiais e normas e especificações de 

serviços, prevalecerão sempre estas normas. 

 Em caso de divergência entre as normas e especificações de serviços e dos desenhos do 

projeto, prevalecerão sempre às primeiras. 

 Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escalas, 

prevalecerão sempre às primeiras. 

 

 

 

 

 

A.10) Do Pagamento 

 

  A Contratada apresentará a CAESA medição dos itens de preços efetivamente 
realizados, conforme CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, a qual fará o ateste de 
conformidade. 
   Emitido o atestado de conformidade e a medição sendo aprovada pela Caixa 
Econômica Federal, o contratado deverá apresentar na sede da CAESA, em Macapá, a Nota 
Fiscal correspondente à medição. 
   Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir 
da data da qual a CEF-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL autorizar o desbloqueio do valor para 
pagamento do Boletim de Medição. 

 

A.11) Do Prazo Contratual, Execução e Recebimento 

O prazo máximo para a execução dos serviços será de até 8 (oito) meses, a contar da data 

de emissão da Ordem de Serviços, obedecendo ao Cronograma Físico – Financeiro  (ANEXO X). 

O contrato terá vigência de 12 (DOZE) meses a contar da data de emissão da Ordem de 

Serviços, podendo ser prorrogado com motivação de interesse, mantida as demais cláusulas do 

contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, conforme disposições 

contidas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei Federal 8.666/1993.   

O prazo de vigência inclui o prazo de execução, entrega dos serviços, de observação e de 

recebimento definitivo.  

Os prazos de recebimento provisório e definitivo não estão incluídos no prazo total 

estabelecido para a execução do objeto. 

O prazo a que se refere ao recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) 

dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

O serviço somente será recebido em definitivo após a verificação da qualidade e 

atendimento às especificações técnicas contidas no Termo de Referência (Anexo I), procedida  

a certificação sob a responsabilidade da Equipe de Recebimento/Fiscalização composta de 

Técnicos do Governo do Estado e da CAESA. 
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Sem prejuízo do caput, executado o Contrato, o objeto será recebido pela Comissão 

de Recebimento de Serviços, conforme art. 73, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘b’, e ainda, § 2º da Lei 

Federal nº. 8.666/93:  

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do contratado; 

Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança do material, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 

limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual. 

 

A.12) Da fonte de recursos 

 

 Os recursos orçamentários destinados a cobrir a despesa da contratação correrão a conta do 

TERMO DE COMPROMISSO - CONTRATO DE REPASSE N° 094.274-06-99/MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA, com contrapartida do Tesouro Estadual, natureza da 

despesa-459065 – Constituição ou Aumento de Capital, Fonte 107 e 174. 

 

A.13) Parcelas de maior relevância Técnica 

 

Especificamente a (s) parcela(s) de maior relevância técnica e valor significativo são: 

Assentamento de tubos de PVC Rígido para Esgoto D=150mm – 2.000m, D= 200mm – 500m; 

Escoramento contínuo=2000m²: Escoramento Descontínuo=6000m²; Serviços de Construção de 

Estação Elevatória de Esgoto com potência igual ou superior a 12,5 cv, para cada bomba ( com 

duas bombas em operação e uma de reserva); Implantação de linha de recalque com DN 150mm – 

600m ou superior, para diâmetro e comprimento, em PVC DEFºFº ou FºFº. 

 

B) CONVENÇÕES E SIGLAS 

 

Nas presentes Especificações foram adotadas as seguintes convenções e siglas:  

CAESA: Companhia de Água e Esgoto do Amapá 

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CEA: Companhia de Eletricidade do Amapá 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ABPE: Associação Brasileira de Tubos Polilefínicos e Sistemas 

MB: Método Brasileiro da ABNT 

EB: Especificação Brasileira da ABNT 

RRNN: Referência de Nível 
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C) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, E DA CONTRATANTE 

C.1) Conhecimentos das Obras 

Não pode, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer elemento 

da Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas do contrato, bem como de tudo o mais contido 

no presente Projeto e nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT. 

Terá pleno conhecimento de tudo que se relacione com a natureza e localização das obras, suas 

condições gerais e locais, e tudo mais que possa influir na sua execução, especialmente no que diz 

respeito a transporte, aquisição/manuseio e armazenamento de materiais; disponibilidade de mão-de-obra, 

água e energia; vias de comunicação; instabilidade e variações meteorológicas; conformação e condições 

do terreno; tipo dos equipamentos necessários; facilidades requeridas antes ou durante a execução das 

obras; e outras informações possíveis que possam interferir na execução, conservação e no custo das 

obras contratadas. 

Para facilitar o conhecimento sobre as obras a serem executadas serão disponibilizados à 

Contratada os relatórios do Projeto Básico do Sistema de Esgoto Sanitário de Macapá –AP. 

Em nenhum caso será concedido reajuste ou outro tipo de ressarcimento que seja alegado pela 

Contratada, tomando por base o desconhecimento total ou parcial das obras a executar. 

 

C.2) Administração das Obras 

 

A Contratada designará um engenheiro devidamente registrado no CREA e de comprovada 

experiência na execução de obras, com plenos poderes decisórios, para representá-la perante a CAESA 

em todos os assuntos relativos às obras. 

Os engenheiros condutores da obra e os encarregados, cada um no seu âmbito respectivo, deverão 

estar sempre em condições de atender à Fiscalização e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações 

sobre o andamento dos serviços, a sua programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo mais 

que a Fiscalização reputar necessário à obra e suas implicações. 

Sempre que solicitada pela Fiscalização, a Contratada deverá atualizar os seus planos de trabalho e 

cronogramas, bem como colocar ou reforçar os recursos e equipamentos necessários à recuperação de 

possíveis atrasos no cumprimento do prazo de entrega da obra.  

A Contratada colocará à disposição da Fiscalização os meios necessários e aptos a permitir a 

medição dos serviços executados, bem como, a inspeção das instalações de obra, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente das inspeções de medição para efeito de faturamento, e ainda, 

independentemente do estado da obra e do canteiro de trabalho. 

O quadro de pessoal da Contratada empregado na obra será constituído por profissionais 

competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade. A Contratada é 

obrigada a afastar imediatamente do serviço e do canteiro de trabalho todo e qualquer elemento julgado 

pela Fiscalização com conduta inconveniente e que possa prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita 

execução dos serviços e a ordem do canteiro. 

A Contratada deverá cumprir rigorosamente a legislação social em vigor no país e responsabilizar-

se pelo transporte dos operários ao local das obras. 
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C.3) Licenças e Franquias 

 

É a Contratada obrigada a obter todas as licenças, registro no CREA, aprovações, se for o caso, e 

franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando 

as leis, regulamentos e posturas relativos à obra e à segurança pública, bem como atender ao pagamento 

de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz e 

força, que digam diretamente respeito às obras e serviços contratados. É obrigada, além disso, a cumprir 

quaisquer formalidades e pagamentos, à sua custa, das multas porventura impostas pelas autoridades, 

mesmo daquelas que, por força dos dispositivos legais, sejam atribuídas ao proprietário (CAESA). 

A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente abrange também 

as exigências do CREA, especialmente no que se refere à colocação de placas contendo o nome do 

responsável técnico pela execução das obras, do autor ou autores dos projetos, tendo em vista as 

exigências do registro da região do citado conselho em que realize a construção. 

 

C.4) Seguros e Acidentes 

 

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes nos 

trabalhos relacionados à execução das obras e serviços contratados. Não será permitido o uso indevido de 

patentes registradas e, ainda, que resulte de caso fortuito e por qualquer causa na destruição ou 

danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pelo proprietário, bem como as 

indenizações que possam vir ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 

ocorridos na via pública. 

 

C.5) Das obrigações 

 

A Contratante fica obrigada a proporcionar todas as condições para que a Contratada possa 

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Edital e seus Anexos; exigir o 

cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada e dos termos de sua proposta; exercer o 

acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à execução 

do objeto, fixando prazo para a sua correção; rejeitar, no todo ou em parte, o(s) serviço(s) executados fora 

da especificação ou com problemas; efetuar o pagamento nas condições pactuadas, de acordo com os 

serviços prestados. 

 É compromisso do Contratante o fiel cumprimento das obrigações pactuadas, a prestação de todas 

as informações indispensáveis à regular execução dos serviços, o pagamento oportuno das parcelas 

devidas e, ainda, o registro e a devida publicação do Contrato no Diário Oficial do Estado. 

 

D) SERVIÇOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 
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Todo e qualquer serviço não orçado, independentemente de sua natureza, que não esteja previsto 

nos quantitativos e especificações da obra, mas que poderá surgir no andamento da mesma e seja 

necessário ao seu bom desempenho (técnico e econômico-financeiro), será analisado pela CAESA, que 

providenciará as medidas necessárias. 

 

E) SERVIÇOS NÃO MEDIDOS 

 

Além daqueles especificamente citados no texto dos diversos capítulos que compõem este volume, 

os custos dos serviços relacionados a seguir não serão medidos e, tampouco, pagos separadamente. Para 

tal, a Contratada deverá inspecionar o local, a fim de melhor quantificar a participação de cada item nos 

custos da obra: 

- Serviços ou obras de caráter transitório, não relacionados no Projeto e/ou nas Especificações. 

- Dimensionamento de estruturas provisórias para construção das obras. 

- Todos os testes de materiais julgados necessários e exigidos pela Fiscalização. 

 

F) COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS 

 

Salvo menção em contrário, devidamente na regulamentação de preços, todos os preços, unitários 

ou globais, incluem em sua composição os custos, de inteira responsabilidade da Contratada, relativos a: 

- Materiais: Fornecimento, carga, transporte, descarga, estocagem, manuseio e guarda de todos os 

materiais necessários a execução dos serviços. No caso excepcional de qualquer material vir a ser 

fornecido pela CAESA, esta condição será explicitada. 

- Mão-de-obra: Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentação, assistência médico-social, 

equipamentos de proteção, tais como luvas, capas, botas, capacetes, máscaras e quaisquer outros 

necessários à segurança pessoal. 

- Veículos e equipamentos: Operação e manutenção de veículos e equipamentos de sua 

propriedade ou não, necessários à execução da obra. 

- Ferramentas: Operação e manutenção das ferramentas, aparelhos e instrumentos de sua 

propriedade ou não, necessários à execução da obra. 

- Materiais de consumo: Combustíveis, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral. 

- Ônus diretos e indiretos: Encargos sociais e administrativos, impostos, taxas, amortizações, 

seguros, juros, lucros e riscos, horas improdutivas de mão de obra e equipamentos e quaisquer outros 

encargos relativos à BDI - Benefícios e Despesas Indiretas. 

- Tubos e conexões: todos os tubos e conexões, assim como acessórios, anéis e lubrificantes, 

necessários ao assentamento de tubos e conexões de juntas elásticas, flangeadas ou mecânicas serão 

fornecidas pela Contratada. Considera-se incluído no preço de assentamento dos tubos o assentamento de 

conexões e, também, o de peças especiais e aparelhos, inclusive testes hidrostáticos e transporte. Para 

efeito de medição, considera-se como comprimento real da tubulação assentada a extensão total, 

incluindo tubulação, conexões, peças especiais e aparelhos. 
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G) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
Apresentação de prova de inscrição ou registro da Licitante junto ao Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia (CREA), da localidade da sede da Proponente.  

Capacitação Técnico-Profissional: Comprovação de que a Licitante possui como 

Responsável Técnico ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos 

documentos e até a data de abertura do processo licitatório, profissional(is) de nível superior, 

reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo 

CREA que comprove(m) a execução de obra(s) de características técnicas e complexidade 

igual ou superior às do objeto da seleção, cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica e valor 

significativo tenha(m) sido: Assentamento de tubos de PVC Rígido para Esgoto D=150mm 

– 2.000m, D= 200mm – 500m; Escoramento contínuo=2000m²: Escoramento 

Descontínuo=6000m²; Serviços de Construção de Estação Elevatória de Esgoto com 

potência igual ou superior a 12,5 cv, para cada bomba ( com duas bombas em operação 

e uma de reserva); Implantação de linha de recalque com DN 150mm – 600m ou superior, 

para diâmetro e comprimento, em PVC DEFºFº ou FºFº. 

 

1 - IMPLANT. DA SUB-BACIA "A" e “B” - BACIA MULHERES 

1.1 - IMPLANT. DA SUB-BACIA “B” - BACIA MULHERES 

1.1.1 - REDE COLETORA 

1.1.1.1 - SERVIÇOS TÉCNICOS 

1.1.1.1.1 - Serviço topográfico, com levantamento das cotas de fundo e da tampa dos PVs existentes, 

elaboração de planta cadastral das ruas e imóveis. 

 

Os serviços topográficos compreenderão a execução de levantamentos planialtimétricos, 

objetivando a locação das obras. 

Os levantamentos referir-se-ão aos marcos existentes na área em que serão implantadas as obras e 

conforme indicado pela Fiscalização. 

Caberá à Contratada realizar os seguintes serviços: 

 Amarração planialtimétrica dos eixos e linhas-base de locação das obras nos marcos de 

referência. 

 Locação dos pontos notáveis (eixos, bordos, etc.) das obras localizadas e eixos das valas e 

das tubulações. 

 Controle, por nivelamento geométrico, das profundidades de escavação das obras localizadas 

e das valas e do greide da tubulação (a cada 20 m). 

 Locação das caixas de visita, de interligações e de todos os demais elementos 

complementares do sistema a construir. 

 Locação, nivelamento e verificação do alinhamento de todas as curvas e segmentos das 

tubulações a construir e que já se acham instaladas, blocos de ancoragem e outras singularidades. 

 Coleta e ordenação de todos os elementos necessários às medições e a elaboração de cadastro 

da obra. 
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 Cadastro das interferências existentes e eventualmente não detectadas na época da elaboração 

do projeto ou que foram construídos posteriormente. 

Os levantamentos planialtimétricos serão executados com instrumentos de precisão, as medidas 

lineares deverão ser executadas com trena de aço e sempre verificadas com duas medidas taqueométricas 

a ré e avante. 

Os vértices das poligonais dos levantamentos planialtimétricos serão materializados no campo 

com piquetes de madeira de lei. 

Para o fechamento angular das poligonais abertas, serão determinados os azimutes extremos, por 

visadas ao sol. 

Serão implantados marcos topográficos de concreto em pontos estratégicos perfeitamente 

identificados de modo a permitir locações durante e posteriormente ao término da obra. 

Com relação aos levantamentos altimétricos, ressalta-se que: 

Deverão ser feitos os transportes de cotas a partir de referências de nível aprovadas pela CAESA 

até o local previsto para a implantação das obras. 

a) Serão nivelados geometricamente os vértices das poligonais e os marcos topográficos.  

O nivelamento taqueométrico dos vértices das poligonais servirá de controle de eventuais erros 

grosseiros do nivelamento geométrico. 

Os erros admissíveis, para os serviços anteriormente descritos, são os seguintes: 

 O erro relativo admissível de fechamento linear é de 1: 2.000. 

 O erro admissível de fechamento angular é de 1’x n½, sendo n o número de vértices. 

Para a realização dos serviços topográficos previstos neste documento, e em outro eventualmente 

necessário à perfeita implantação das obras, a Contratada deverá contar, no período de sua execução, 

durante o expediente da obra e no canteiro de serviço, com uma equipe de topografia que, em número e 

nível técnico de seus integrantes, atenda às necessidades do empreendimento. O equipamento topográfico 

deverá ser adequado e compatível com a magnitude dos serviços a serem executados. 

A locação da obra com gabarito de madeira consiste em efetuar o traçado em madeira de modo a 

determinar a posição da obra no terreno e a locação dos pontos principais de construção tais como: eixo 

dos pilares, eixo das fundações em alvenaria de pedra. Esta locação planimétrica se fará com auxílio da 

planta de situação. 

A madeira será em tábuas, de madeira usualmente utilizadas na região, de 1 x 15 cm. As madeiras 

serão niveladas e fixas em pontaletes ou barrotes 2 x 2 cravada em intervalos de 2 metros a fim de evitar a 

deformação do quadro. A estaca de apoio da madeira será fixada em solo firme e, muitas vezes, deverá 

receber concretagem em sua base para melhor rigidez. Receberá fixação auxiliar de duas pernas a 45 

graus, a fim de evitar o deslocamento da estaca e, consequentemente, dos eixos definidos. 

O quadro deve estar fixo e firme, não podendo ser permitido que pessoas se encostem no mesmo 

como apoio do corpo, pois este fato pode promover o deslocamento dos pontos dos eixos já determinados. 

As madeiras serão emendadas de topo, com baguete lateral de fixação e mantendo-se o mesmo 

alinhamento retilíneo em duas arestas superiores. 

Após, efetuadas as medidas desejadas, efetuam-se os cruzamentos dos pontos, para se determinar 

os eixos. São fixados pregos no topo das tábuas para manter viva a referência de nível (RRNN), em tinta 

vermelha, dos pontos notáveis contidos no alinhamento a que se referem, necessários à conferência e 

início das obras. 
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1.1.1.1.2 - Cadastro de rede 

 

O cadastro é o registro de maneira ordenada da natureza e localização de todos os elementos do 

sistema que foram construídos, dos elementos interferentes ou outros de interesse para a perfeita 

caracterização das obras. 

O cadastro que será propriedade da CAESA, deverá ser apresentado sob forma de cadernetas de 

campo, onde constem:  

Esquema da área ou elemento cadastrado. 

Medidas e informações colhidas no campo, que localizem e caracterizem perfeitamente o 

elemento cadastrado. 

Planilhas de Cálculo.  

Desenhos em ambiente gráfico, tipo CAD, elaborados dentro dos mesmos padrões dos desenhos 

do projeto, em especial quanto a formato, qualidade de apresentação e grau de detalhamento, e que 

contenham, no mínimo:  

Localização planialtimétrica do eixo das obras e outros elementos de interesse, inclusive os 

marcos topográficos utilizados e implantados. 

Localização em planta e perfil das interferências encontradas, remanejadas ou não. No caso de 

interferências remanejadas, deverão ser indicadas as situações inicial e final. 

Todos os ajustes e modificações que com a aprovação da Fiscalização tenham sido feitos em 

relação ao projeto inicial. 

Acréscimos ou complementações efetuadas. 

Relatório descritivo, circunstanciado, das ocorrências notáveis, justificando todas as mudanças 

eventualmente efetuadas, devendo ser anexadas cópias de todos os controles tecnológicos realizados, 

acompanhados da devida analise, quando couber.  

O levantamento planialtimétrico da geratriz das tubulações construídas será executado após a 

descida dos tubos nas valas, soldagem ou montagem das juntas e antes do preenchimento final das valas. 

Esse levantamento será executado com instrumentos de precisão, por processo taqueométrico, 

devendo ser locados pontos, no máximo, a cada 20 m de distância, ao longo de todo o eixo da tubulação. 

Para os desenhos desses levantamentos, serão consignadas cotas das geratrizes e coordenadas e ângulos 

das deflexões horizontais e verticais referentes aos sistemas de coordenadas e referencias de níveis da 

CAESA. 

O cadastro dos serviços de cada medição deverá ser apresentado a CAESA, no máximo, após 25 

(vinte e cinco) dias do término do prazo estipulado em cada etapa do cronograma físico. A CAESA terá 

25 (vinte e cinco) dias para exame e aprovação do cadastro. Em caso de o mesmo não ser aprovado, a 

Contratada terá 5 (cinco) dias adicionais para reformular o cadastro não aprovado e dar nova entrada na 

CAESA. A CAESA se pronunciará num máximo de 5 (cinco) dias com relação ao novo cadastro. 

Caso o cadastro não seja apresentado no prazo estipulado nestas instruções ou, quando for 

apresentado pela segunda vez não seja aprovado pela CAESA, este fato será considerado como atraso na 

obra, a partir do vencimento do prazo da etapa correspondente, conforme o cronograma da obra, e, como 

tal, ficará a Contratada sujeita as penalidades legais do contrato. 
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A emissão da declaração de aprovação do cadastro correspondente à última fatura, ficará 

condicionada à apresentação de todos os originais, acompanhados de um jogo de cópias heliográficas 

completo. 

 

1.1.1.1.3 - Locação de rede 

 

 A locação da obra no terreno será realizada a partir das referências de nível e dos vértices de 

coordenadas implantados ou utilizados para a execução do levantamento topográfico, rigorosamente de 

acordo com os projetos apresentados pela contratante. A locação deverá ser efetuada com equipamentos 

de precisão compatíveis com os utilizados para o levantamento topográfico, devidamente aferidos 

segundo normalização própria do Inmetro. A locação planialtimétrica da obra, com a devida marcação 

dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, deverá ser acompanhada e conferida pela fiscalização, 

antes que se dê continuidade aos serviços. Os eixos de referência de nível serão materializados através de 

estacas de madeira cravada na posição vertical ou marcos topográficos previamente implantados em 

placas metálicas fixadas em concreto. 

 

 

1.1.1.2 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.1.2.1 - Placa de Identificação 

 

A Contratada instalará placas, conformes modelos fornecidos pela Fiscalização, na qual constará o 

nome do órgão contratante, nome e objetivo do projeto, valor e prazo de conclusão das obras e nomes da 

firma contratada.  

Serão instaladas, em lugar visível, 02 (duas) placas com dizeres que caracterizem a obra, sendo 

uma conforme modelo fornecido pela CAESA e outra conforme modelo fornecido pela CAIXA. As 

mesmas ficarão na obra até a sua inauguração. Com a responsabilidade pelas indicações dos locais onde 

serão colocadas ficando pela a Fiscalização. 

 

1.1.1.2.2 - Passadiços em madeira para pedestre 

 

 Nas frentes de serviço onde houver necessidade da passagem de pedestres, deverão ser executados 

passadiços (pontes) provisórios em pranchões de madeira bruta. A CONTRATADA deverá dimensionar 

os passadiços de travessia e suas adequadas instalações, de modo a atender os parâmetros mínimos 

propostos e suportar com segurança todas as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

Os passadiços de madeira para pedestre deverão ser executados com pranchões de madeira de lei, 

6,0 cm x 16 cm com guarda-corpo rígido também em madeira de lei com altura de 0,90m (noventa 

centímetros) a 1,20m (um metro e vinte centímetros) e rodapé de 0,20m (vinte centímetros) de altura 

mínima, sendo o piso de pranchões de madeira bem nivelado, sem juntas apreciáveis ou ressaltos que 

possam causar acidentes aos usuários. Os passadiços deverão ser varridos diariamente de modo a evitar o 

acúmulo de terra ou lama, que os tornem escorregadios. A madeira a ser utilizada deverá ser de boa 
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qualidade, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam sua resistência, estar seca, sendo proibido 

o uso de pintura que encubra imperfeições. 

 

1.1.1.2.3 - Sinalização de segurança de trânsito 

 

Para as obras e serviços a sinalização, quando necessária, deverá obedecer às posturas 

municipais. A CAESA exigirá, no mínimo, a sinalização preventiva com placas indicativas, cones de 

sinalização (borracha), cavaletes e placa de barragem, dispositivos de sinalização refletiva e iluminação 

de segurança ao longo da vala. 

A Contratada tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que 

possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total 

responsabilidade nessas ocorrências.  

A CAESA se eximirá de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes. 

 

1.1.1.3 - MOVIMENTO DE TERRA 

1.1.1.3.1 - Escavação de vala não escorada em material de 1a categoria com profundidade ate 3m 

com retroescavadeira 75 hp, sem esgotamento 

 

 A execução de todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, 

segundo as prescrições contidas nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho.  

As valas deverão ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para montante e executadas 

em caixão (talude vertical), a partir dos pontos de lançamento ou de pontos onde seja viável o seu 

esgotamento por gravidade, caso ocorra presença de água durante a escavação.  

Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as 

condições de circulação e segurança para todos os funcionários, pedestres e para o trânsito de um modo 

geral.  

As valas escavadas serão protegidas contra infiltração de águas pluviais, com objetivo de evitar 

retrabalho para remover sedimentos de erosões e desbarrancamentos inerentes às ações das chuvas.  

As valas escavadas para a execução dos elementos das fundações e lançamento de tubulações 

deverão ser alinhadas e apresentar paredes laterais verticais, fundo nivelado e largura compatível com as 

dimensões das peças a serem concretadas. A menos que as condições de estabilidade não o permitam, as 

escavações de valas de fundação deverão ser executadas com largura de 15 cm para cada lado da peça a 

ser concretada ou da tubulação. Os fundos das valas deverão ser regularizados e fortemente compactados, 

precedendo o lançamento de uma camada de 50 mm de concreto magro. O lançamento do concreto da 

estrutura de fundação nas cavas só se dará após a aprovação e liberação por parte da FISCALIZAÇÃO.  

Compete à FISCALIZAÇÃO aprovar as Notas de Serviço elaboradas pela CONTRATADA, após 

a locação e conforme larguras, profundidades e declividades fornecidas pelo projeto. 

 Escavação: Quando a escavação for executada satisfatoriamente com a utilização de ferramentas 

manuais, retroescavadeiras e escavadeiras.  
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A escavação poderá ser manual e/ou mecânica, sempre com o uso de equipamentos e ferramentas 

adequadas, dependendo da localização da obra a ser executada e sempre com autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

• Escavação manual: Será executada com ferramentas manuais até uma profundidade de 1,50 m, 

onde não for possível a escavação por processo mecânico devido a interferências com redes de serviços 

públicos, área acanhada, difícil acesso ao equipamento ou em pequenas valas, acertos e regularizações e 

outras condições, a critérios da FISCALIZAÇÃO. 

• Escavação mecânica: Será executada mediante o emprego de equipamento mecânico específico 

para o tipo de solo e profundidade de escavação desejada. A escavação poderá ser executada em talude 

inclinado, desde que previsto em projeto ou determinado pela FISCALIZAÇÃO. A escavação mecânica 

poderá ser realizada de duas maneiras: 

– Com descarga lateral 

– Com descarga direta sobre caminhões  

O material escavado será depositado, sempre que possível, de um só lado da vala, afastado 1,0 m 

da borda da escavação. O fundo das cavas e valas, antes do assentamento da obra, deverá ser 

regularizado, compactado e nivelado nas elevações indicadas em projeto com uma tolerância de ± 1 cm. 

Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo da cava ou vala deve ser preenchido com material 

granular fino compactado, às expensas da CONTRATADA. 

a) Levantamento (quantitativos de projeto)  

Os serviços de escavação de valas serão levantados pelo volume geométrico da vala, em metros 

cúbicos (m3).  

– Neste serviço compreende as escavações de vala com profundidade variando de 1,5 m até 3 m. 

 

1.1.1.3.2 - Aterro compactado com G.C. 

 

O aterro compreenderá a descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração e 

compactação dos materiais oriundos de escavações ou empréstimos. 

Esse serviço terá como função estabelecer bases para construção, como também para a 

substituição, eventualmente, de materiais de qualidade inferior, previamente retirados, com a finalidade 

de melhorar a fundação do aterro. 

Os aterros e reaterros serão executados de modo a obedecer às linhas e as cotas indicadas no 

Projeto. 

Deverão ser constituídos obedecendo aos tipos de materiais determinados pela Fiscalização. Esses 

materiais deverão estar isentos de troncos, galhos, raízes e, em geral, de toda matéria orgânica ou outros 

elementos a critério da Fiscalização. 

Serão adotadas, em princípio, espessuras de lançamento de 25 cm para compactação. Para a 

primeira camada sobre a fundação, tais espessuras serão medidas a partir do fundo das depressões 

existentes. 

A compactação será feita com compactadores com placas vibradoras (tipo sapo), de preferência. O 

peso específico aparente seco resultante do aterro compactado deverá ser, no mínimo, de 95%, com média 

de, no mínimo, 98% da massa específica aparente seca máxima do Proctor Normal, de acordo com o 
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ensaio MB-33 da ABNT ou Designation E-25 ("Rapid Compaction Control") do "United States Bureau of 

Reclamation. 

Antes e durante a compactação, o material de aterro ou reaterro deverá ter o teor de umidade 

apropriado para a compactação. O material deve ser compactado a um teor de umidade de -2% (menos 

dois por cento) até +1% (mais um por cento) de teor de umidade ótimo, como determinado pelas normas 

da ABNT (MB-33), ou a designation E-25 ("Rapid Compactaction Control") do "United States Bureau of 

Reclamation". 

No caso da umidade do material espalhado ser menor que a umidade fixada para a compactação, o 

solo deverá ser umedecido por meio de carros pipa ou mangueira até se conseguir a umidade especificada. 

Após a irrigação, será executada a homogeneização. 

a) Serviços Preliminares 

Para a execução do aterro, todas as obras realizadas deverão estar devidamente cadastradas e o 

terreno deverá ser precedido de limpeza. 

No caso de valas contendo tubulações, nessa fase dos serviços e antes mesmo do início dos 

reaterros, haverá um teste para verificação da estanqueidade das juntas dessas tubulações e da perfeita 

execução dos serviços. 

b) Aterro de Cavas ou Obras Não Lineares 

O material que comporá o aterro deverá ser lançado em camadas sucessivas que não ultrapassem 

0,20 m e extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação.  

A fim de serem evitadas fendas, trincas e desníveis, em virtude de recalque nas camadas aterradas, 

essas deverão ser convenientemente compactadas num certo teor de umidade ótima, após 

homogeneização, para remoção de torrões secos e material conglomerado. 

Trechos que não atinjam condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, para se obter a massa 

específica aparente seca exigida pelo projeto. 

Em locais onde se verificar a impossibilidade de se efetuar aterros ou reaterros com equipamentos 

motorizados e/ou após a execução das estruturas que compõem as diversas obras civis projetadas, estes 

deverão ser efetuados manualmente. A recomposição deverá atingir as cotas de projeto. 

Esse aterro ou reaterro manual será executado através de lançamentos do material em camadas de 

espessuras nunca superiores a 0,20 m e compactadas com equipamento de pequeno porte, tais como 

soquetes manuais, sapos mecânicos ou outros julgados convenientes pela Fiscalização, desde que não 

coloque em risco a estabilidade das estruturas já executadas. 

 

 

1.1.1.3.3 - Reaterro compactado com G.C. = 95% P.N. 

 

O aterro compreenderá a descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração e 

compactação dos materiais oriundos de escavações ou empréstimos. 

Esse serviço terá como função estabelecer bases para construção, como também para a 

substituição, eventualmente, de materiais de qualidade inferior, previamente retirados, com a finalidade 

de melhorar a fundação do aterro. 
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Os aterros e reaterros serão executados de modo a obedecer às linhas e as cotas indicadas no 

Projeto. 

Deverão ser constituídos obedecendo aos tipos de materiais determinados pela Fiscalização. Esses 

materiais deverão estar isentos de troncos, galhos, raízes e, em geral, de toda matéria orgânica ou outros 

elementos a critério da Fiscalização. 

Serão adotadas, em princípio, espessuras de lançamento de 25 cm para compactação. Para a 

primeira camada sobre a fundação, tais espessuras serão medidas a partir do fundo das depressões 

existentes. 

A compactação será feita com compactadores com placas vibradoras (tipo sapo), de preferência. O 

peso específico aparente seco resultante do aterro compactado deverá ser, no mínimo, de 95%, com média 

de, no mínimo, 98% da massa específica aparente seca máxima do Proctor Normal, de acordo com o 

ensaio MB-33 da ABNT ou Designation E-25 ("Rapid Compaction Control") do "United States Bureau of 

Reclamation. 

Antes e durante a compactação, o material de aterro ou reaterro deverá ter o teor de umidade 

apropriado para a compactação. O material deve ser compactado a um teor de umidade de -2% (menos 

dois por cento) até +1% (mais um por cento) de teor de umidade ótimo, como determinado pelas normas 

da ABNT (MB-33), ou a designation E-25 ("Rapid Compactaction Control") do "United States Bureau of 

Reclamation". 

No caso da umidade do material espalhado ser menor que a umidade fixada para a compactação, o 

solo deverá ser umedecido por meio de carros pipa ou mangueira até se conseguir a umidade especificada. 

Após a irrigação, será executada a homogeneização. 

a) Serviços Preliminares 

Para a execução do aterro, todas as obras realizadas deverão estar devidamente cadastradas e o 

terreno deverá ser precedido de limpeza. 

No caso de valas contendo tubulações, nessa fase dos serviços e antes mesmo do início dos 

reaterros, haverá um teste para verificação da estanqueidade das juntas dessas tubulações e da perfeita 

execução dos serviços. 

b) Aterro de Cavas ou Obras Não Lineares 

O material que comporá o aterro deverá ser lançado em camadas sucessivas que não ultrapassem 

0,25 m e extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação.  

A fim de serem evitadas fendas, trincas e desníveis, em virtude de recalque nas camadas aterradas, 

essas deverão ser convenientemente compactadas num certo teor de umidade ótima, após 

homogeneização, para remoção de torrões secos e material conglomerado. 

Trechos que não atinjam condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, para se obter a massa 

específica aparente seca exigida pelo projeto. 

Em locais onde se verificar a impossibilidade de se efetuar aterros ou reaterros com equipamentos 

motorizados e/ou após a execução das estruturas que compõem as diversas obras civis projetadas, estes 

deverão ser efetuados manualmente. A recomposição deverá atingir as cotas de projeto. 

Esse aterro ou reaterro manual será executado através de lançamentos do material em camadas de 

espessuras nunca superiores a 0,25 m e compactadas com equipamento de pequeno porte, tais como 
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soquetes manuais, sapos mecânicos ou outros julgados convenientes pela Fiscalização, desde que não 

coloque em risco a estabilidade das estruturas já executadas. 

 

1.1.1.3.4 - TRANSPORTE DE SOLO (bota fora) 

 

 Deverá ser feito a carga, transporte e descarga e espalhamento do material escavado para locais de 

bota-fora previstos quando o material escavado não possuir qualidade necessária para ser usado em 

reaterro das valas, ou havendo volumes a serem aterrados maiores que os de material à disposição no 

local da obra. O material importado será proveniente de jazidas cuja distancia e qualidade do solo serão 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO.  

Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da FISCALIZAÇÃO, 

estes depósitos serão tratados como bota-fora, ou então serão as sobras levadas pela CONTRATADA 

para os bota-foras já existentes.  

A CONTRATADA deverá apresentar com a devida antecedência para aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, um plano delimitando as áreas, definindo os caminhos e distâncias de transporte, 

fixando taludes e volumes a serem depositados. Essas áreas serão escolhidas de maneira a não interferir 

com a construção e operação da obra e nem prejudicar sua aparência estética, se adaptando a forma e 

altura dos depósitos, tanto quanto possível ao terreno adjacente.  

Na conclusão dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar a obra em superfícies em bom 

aspecto, limpas e convenientemente drenadas. 

 

1.1.1.3.5 - Carga e descarga de solo (Bota Fora) 

 

Todo material escavado e considerado inservível deverá ser imediatamente transportado para o 

local do bota-fora indicado pela Contratada e aprovado pela Fiscalização. 

A escolha do equipamento para carregamento, transporte e descarga dos materiais escavados, em 

bota-fora ou em outra área indicada pela Fiscalização, ficará a critério da Contratada e terá sido definido 

no plano de escavação. 

Durante a execução dos serviços poderá a Fiscalização exigir a remoção e/ou substituição de 

qualquer equipamento que não corresponda aos valores de produção indicado no plano de escavação, ou 

seja, por qualquer motivo insatisfatório. 

Na medida do possível será sempre programado o uso do material resultante das escavações, 

imediatamente após sua remoção. Caso não seja isto possível, deverá a Contratada preparar um local para 

estocá-los, conforme indicações da Fiscalização. 

As pilhas de estoque deverão ser localizadas de maneira que necessitem um mínimo de transporte 

para os lugares onde os materiais serão aproveitados, sem interferir, porém, com o andamento da obra. O 

equipamento de transporte, os caminhos e distâncias de transporte e forma de carregamento devem ser 

estudados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização. 

A acumulação nos estoques será feita por métodos que evitem a segregação de materiais ou sua 

contaminação, a critério da Fiscalização. 

Somente quando aprovado pela Fiscalização materiais escavados em áreas diferentes, que tenham 

características idênticas, a seu critério, poderão ser estocados na mesma pilha. 
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Na conclusão dos trabalhos, se ainda sobrar material nos estoques, a critério da Fiscalização, estes 

depósitos serão tratados como bota-fora, ou então serão as sobras levadas pela Contratada para os bota-

foras já existentes. 

Os materiais resultantes das escavações, inadequados para uso nas obras, a critério da 

Fiscalização, serão depositados em bota-fora. 

A Contratada deverá apresentar com a devida antecedência para aprovação da Fiscalização, um 

plano delimitando as áreas, definindo os caminhos e distâncias de transporte, fixando taludes e volumes a 

serem depositados. Essas áreas serão escolhidas de maneira a não interferir com a construção e operação 

da obra e nem prejudicar sua aparência estética, se adaptando a forma e altura dos depósitos, tanto quanto 

possível ao terreno adjacente. 

A Contratada tomará todas as precauções necessárias para que o material em bota-fora não venha 

a causar danos às áreas e/ou obras circunvizinhas, por deslizamentos, erosão, etc. Para tanto, deverá a 

Contratada manter as áreas convenientemente drenadas, a qualquer tempo, a critério da Fiscalização. 

A Contratada deverá observar as leis de segurança do trânsito, para a efetivação dos transportes, 

tais como coberturas das cargas, condições de segurança dos veículos, sinalizações adequadas dos locais 

de saída, velocidade admissível, etc. 

Caberá à Contratada a execução e a manutenção de toda a sinalização viária, provisória, necessária 

a realização dos transportes dentro de padrões de segurança normalizados pelos órgãos competentes. 

A Contratada deverá manter os veículos em perfeitas condições de usos e de atendimento às leis 

de segurança do tráfego, respondendo pela completa manutenção desses. 

Não será permitido o tráfego de veículos julgados inadequados ou com os equipamentos de 

segurança e sinalização deficientes. Os serviços poderão, a critério da Fiscalização, ser suspensos diante 

da negligência ao atendimento a esse item. 

A Contratada deverá manter os acessos e vias públicas em condições de uso permanente, 

garantindo a sua constante limpeza e conservação. Responderá a todas as intimações efetuadas nesse 

sentido pelos órgãos da administração pública. 

A Contratada responderá por todos os acidentes de tráfego que envolver veículos próprios ou de 

seus sub-contratados. 

Na conclusão dos trabalhos as superfícies deverão apresentar bom aspecto, estar limpas, 

convenientemente drenadas e em boa ordem. 

Por instrução da Fiscalização, os materiais em bota-fora poderão ser usados a qualquer momento. 

A Contratada poderá, outrossim, usar o material das escavações depositado em bota-fora, para 

seus próprios serviços no interior da obra, com prévia autorização da Fiscalização. 

 

1.1.1.4 - ESCORAMENTO 

1.1.1.4.1 - Escoramento descontínuo 

 

O escoramento consistirá na contenção do solo lateral à vala ou cava, com pranchões de madeira 

de 22 cm de largura x 5 cm de espessura, cravados no fundo da escavação e espaçados, no máximo, 1,00 

m. Esses pranchões serão travados horizontalmente por longarinas de madeira, contínuas, de 22 cm x 7,5 

cm, espaçadas, no máximo, 1,50 m de eixo a eixo. Essas longarinas descarregarão seus esforços em 
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estroncas de madeira roliça, de diâmetro mínimo igual a 20 cm, espaçamento horizontal igual a 1,00 m e 

vertical igual a 1,50 m, a contar dos eixos. 

As emendas das longarinas deverão ocorrer sempre sobre o eixo do pranchão vertical cravado e de 

forma a coincidir com o eixo da estronca das madeiras usualmente utilizadas na região. 

 

1.1.1.4.2 - Escoramento contínuo 

 

A superfície lateral da vala será contida por pranchões de madeira 22 cm de largura x 5 cm de 

espessura, montados verticalmente, justapostos uns aos outros, sem espaçamento entre eles, travados 

horizontalmente por longarinas de madeira contínua de 22 cm x 7,5 cm , em toda a sua extensão, 

espaçadas 1,50 m de eixo a eixo e estroncas de madeira roliça de 0,20 m de diâmetro a cada 1,00 m na 

horizontal e 1,50 m na vertical, a menos das extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão 

espaçadas de 0,40 m. 

 

1.1.1.5 - ESGOTAMENTO 

1.1.1.5.1 - Esgotamento com bombas de superfície ou bombas submersas. 

 

A Contratada deverá dispor de equipamento suficiente para que o sistema de esgotamento permita 

a realização dos trabalhos a seco. 

As instalações de bombeamento deverão ser dimensionadas com suficiente margem de segurança 

e deverão ser previstos equipamentos de reserva, incluindo grupos motor-bomba a Diesel, para eventuais 

interrupções de fornecimento de energia elétrica. 

A Contratada deverá prever e evitar irregularidades das operações de esgotamento, controlando e 

inspecionando o equipamento continuamente. Eventuais anomalias deverão ser eliminadas 

imediatamente. 

Nos casos em que a escavação for executada em argilas impermeáveis consistentes, poderá ser 

usado o sistema de bombeamento direto, desde que o nível estático da água não exceda em mais de 1,00 

m o fundo da escavação. 

Serão feitos drenos laterais, no fundo da vala, junto ao escoramento, fora da área de assentamento da 

tubulação, para que a água seja coletada pelas bombas em pontos adequados. Os crivos das bombas 

deverão ser colocados em pequenos poços internos a esses drenos e recobertos de brita, a fim de se evitar 

a erosão. 

 

1.1.1.6 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  

1.1.1.6.1 - Lastro de pedra britada 

 

 Lastro com brita é a camada de pedra britada tem a finalidade de dar mobilidade a base, em caso 

de movimentações de terra e evitar possíveis fissuras ou trincas.  

 

1.1.1.6.2 - POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M. 
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Os poços de visita são dispositivos auxiliares implantados nas redes tubulares de águas 

pluviais a fim de possibilitar a ligação às bocas-de-lobo, mudanças de direção, declividade e 

diâmetro de um trecho para outro e permitir a inspeção e limpeza da tubulação, devendo por 

isso, serem instalados em pontos convenientes da rede. 

Todos os poços de visita serão vedados com tampões articulados conforme padrão. Os 

tampões serão fixados sobre a extremidade superior da chaminé ou câmara de acesso, ao 

nível da via pública. 

Sobre as paredes laterais dos poços de visita localizados sobre o pavimento, devem ser 

colocadas lajes de concreto armado, com espessura e armadura suficientes para suportar um 

trem de carga do tipo TB-45.  

Antes da instalação do poço de visita, será feita o corte e demolição da camada asfáltica, em 

seguida a escavação de um área de 2mx2m.  

A laje de fundo é apoiada sobre um lastro de brita. Quando o terreno assim o exigir. 

Sobre a laje de fundo são construídas as calhas e canaletas em concordância com os coletores de 

chegada e de saída. A plataforma correspondente ao restante do fundo do poço deve ter inclinação de 

10% para as canaletas.  

Quando possível, a câmara de trabalho terá uma altura mínima livre, em relação à plataforma 

de 2,00m. 

Uma vez terminada a câmara de trabalho, sobre o respaldo da alvenaria, o topo do último anel 

de concreto ou da parede de concreto, é colocada uma laje de concreto armado, com abertura excêntrica 

ou não, de 0,60 m, voltada para montante, de modo que o seu centro fique localizado sobre o eixo do 

coletor principal. 

As calhas são construídas em perfeita concordância com as linhas do coletor, e obedecer ao 

diâmetro do maior coletor. 

A chaminé somente existe quando o greide da cava estiver a uma profundidade superior a 2,50 m. 

Para profundidades menores, o poço de visita se resume à câmara de trabalho, ficando o tampão 

diretamente apoiado sobre a laje do PV. Os poços de visita são de três tipos, de acordo com o método 

construtivo.  

A chaminé tem diâmetro interno de 0,60 m e altura variável de no máximo 1,00 m, alcançando o 

nível do logradouro com desconto para a colocação do tampão de ferro fundido ou anel de ferro fundido 

mais tampão de concreto. 

Os poços com profundidade até 1,00 m são inteiramente construídos com anéis de concreto de 

0,60 m de diâmetro interno (poços de inspeção). 

Os poços com profundidade entre 1,01 e 2,50 m são construídos com anéis de concreto com 

diâmetro interno de 1,00 ou 1,20m, e, acima de 2,50 m são construídos com chaminé de entrada de 0,60 

m de diâmetro interno. 

Os poços com profundidade superior a 2,50 m tem chaminé de entrada variável até o limite 

máximo de 1,00 m de altura e a laje circular, com abertura excêntrica, é reforçada quando necessário. 

Após toda a instalação do poço de visita a vala será recomposta em camadas de 0,20m a 0,25m 

compactada com GC 95%, e em seguida recomposta a camada asfáltica. 
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1.1.1.6.3 - POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M A 2,00 M. 

 Conforme discriminado no item 1.1.1.6.2, porém com profundidade de 150 cm. 

 

1.1.1.6.4 - POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M A 2,50 M. 

Conforme discriminado no item 1.1.1.6.2, porém com profundidade de 170 cm. 

 

 

1.1.1.6.5 - POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 2,50 M A 3,00 M. 

Conforme discriminado no item 1.1.1.6.2, porém com profundidade de 200 cm. 

 

1.1.1.6.6 - POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO, BALÃO DE 1,00M, PROFUNDIDADE 

DE 3,01 A 4,00M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600. 

 Conforme discriminado no item 1.1.1.6.2, porém com profundidade de 230 cm. 

 

1.1.1.6.7 - POÇO DE VISITA EM ANEL DE CONCRETO, BALÃO DE 1,00M, PROFUNDIDADE 

DE 4,01 A 5,00M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600. 

 Conforme discriminado no item 1.1.1.6.2, porém com profundidade de 260 cm. 

1.1.1.6.8 - Colchão de areia 

 

 O colchão de areia deverá ser feito com espessura de 10 cm de acordo com o diâmetro do tubo a 

ser assentado e da profundidade da vala conforme NBR 12266/1992. Deverá ser prevista Areia média – 

0,43 a 2,00. Esta camada de areia deverá ser assentada após a regularização do fundo da vala. 

 

1.1.1.6.9 - Regularização de fundo de vala  

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto, isento de 

saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com material adequado, 

convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições de suporte da vala normal. Esta 

regularização deverá ser executada, após a escavação da referida vala ou cava. 

 

1.1.1.7 - Assentamento de tubos de PVC rígido 

 

 O assentamento entende-se como a montagem acompanhada da colocação da tubulação tanto ao 

nível do solo como dentro da cava ou vala escavada. Os tubos assentados deverão ser limpos no seu 

interior e examinados para verificar ocorrência de possíveis trincas, momentos antes de serem instalados, 

a fim de evitar futuros vazamentos, visto que não deverá ser montado nenhum tubo ou peça que apresente 

trincas. O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente a abertura da vala. 

 Os tubos serão alinhados ao longo da vala, do lado oposto da terra escavada ou sobre esta e 

deverão ficar livres de eventuais riscos de choques resultantes do tráfego de veículos. 
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Os tubos serão rigorosamente alinhados e a montagem será feita com equipamentos apropriados e 

sempre que forem interrompidos os serviços, as extremidades da tubulação, já montadas deverão ser 

fechadas, visando evitar a entrada de copos estranhos. 

  No caso de esgotos, deverá ser executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa 

voltada para montante. 

Sempre que se interromper os trabalhos de assentamento as extremidades abertas dos tubos 

deverão ser tamponadas a fim de evitar a entrada de corpos estranhos. 

Os tubos a serem assentados deverão ser apoiados em toda a extensão da geratriz inferior, 

evitando que a bolsa forme um ângulo com a outra extremidade do tubo.  

 

1.1.1.7.1 - Assentamento de tubos de PVC D=150mm 

Conforme discriminado no item 1.1.1.7, porém o diâmetro é de 150 mm. 

 

1.1.1.7.2 - Assentamento de tubos de PVC D=200mm 

Conforme discriminado no item 1.1.1.7, porém o diâmetro é de 200 mm. 

 

1.1.1.8 - Carga, transporte e descarga de tubos e peças de PVC  

 

As normas específicas de cada tipo de tubulação definem as características mínimas exigíveis para 

as condições de manuseio, carga, descarga e armazenagem, bem como, a embalagem adequada. 

Para os objetivos desta Especificação Geral, todos os tipos de tubos obedecerão ao disposto a 

seguir. 

A embalagem e proteção dos tubos, conexões e acessórios serão criteriosamente dimensionada 

(selecionada) e executada para fins de transporte de qualquer natureza, de forma a evitar danos durante o 

manuseio (operação de carga e descarga) e o transporte. 

As extremidades dos tubos, conexões e peças serão protegidas contra danos de eventuais 

impactos. 

Os flanges das conexões e peças especiais serão acompanhados de contra-flanges de madeira para 

garantia das superfícies usinadas. Os flanges soltos serão acondicionados em caixas de madeira. 

As conexões, de D = 150 mm, serão embaladas em caixas (ou engradados) de madeira e separadas 

por classe de pressão. 

As caixas serão convenientemente identificadas no lado externo, e, internamente trarão uma 

etiqueta com as mesmas identificações, protegida por sacos plásticos ou similares. 

As conexões com diâmetros de 200 mm, inclusive, (a critério da Contratada e se adequado às suas 

condições) serão embaladas e amarradas entre si, com as extremidades protegidas e contendo etiqueta de 

identificação conforme acima mencionado. 

A Contratada assumirá o ônus decorrente da substituição de peças danificadas e/ou por todo e 

qualquer reparo de danos ocorridos pela não observância destes requisitos. 

Anéis de vedação de borracha serão embalados em caixas de madeira, separados por diâmetro e 

por tipo (classe de pressão, forma, etc.), e identificados conforme já referido. Estas obrigações também se 

estendem para o lubrificante fornecido, parafusos, porcas e demais acessórios miúdos. 
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As quantidades de anéis de vedação, lubrificante, parafusos e porcas, correspondente a 1% em 

excesso e destinadas a perdas, extravios e danos durante a montagem, serão embalados em caixas de 

madeira, separadamente, contendo a indicação de MATERIAL EXCEDENTE PARA REPOSIÇÃO. 

Vale ressaltar que caso não esteja especificado na planilha orçamentária, o fornecimento dos anéis 

de vedação, lubrificantes, parafusos, porcas e flanges avulsos será embutido no preço unitário do tubo, 

não sendo pago em separado. 

Todos os custos de embalagem devem estar contidos na proposta apresentada e fazem parte 

integrante do fornecimento. Nenhuma remuneração será feita à parte para embalagens. 

O manuseio de tubos e peças em seu carregamento deverá ser feito com o auxílio de tiras longas 

de lona ou nylon suficientemente forte para resistirem ao peso dos tubos e peças. As tiras de lona ou 

nylon deverão ser feitas perfeitamente ajustadas ao seu diâmetro, a fim de não danificarem a pintura de 

proteção. 

Não será permitido o uso de cabos, correntes, ganchos, barras ou alavancas que possam afetar o 

revestimento dos tubos durante o manuseio e o transporte. 

Os tubos ou peças especiais que forem danificados por quedas durante as operações de manuseio e 

carregamento serão rejeitados e deverão ser repostos ou recuperados sem ônus para a CAESA. 

O transporte marítimo será preferencialmente efetuado com as tubulações em "contêiners", 

principalmente para diâmetros de 150 mm inclusive. Para diâmetros de 200 mm serão toleradas 

embalagens em engradados ou amarrados, responsabilizando-se a Contratada por quaisquer danos de 

transporte marítimo em função das características de seus produtos. 

Conexões e peças especiais serão transportadas em "contêiners" para o caso de frete marítimo. 

No transporte rodoviário, serão utilizados veículos adequados e as tubulações apoiadas na 

carroceria sobre berços apropriados e convenientemente fixados para evitar danos em função de 

deslocamento e atritos. 

Os tubos a serem transportados deverão ser acondicionados sobre berços almofadados com feltro 

ou borracha na parte curva, que forneçam proteção adequada contra amassamentos e outros danos 

passíveis de ocorrer. 

O feltro ou borracha de proteção dos berços deverá ter dimensões suficientes para evitar o contato 

do tubo com qualquer outra parte do berço. 

Os berços deverão ter curvatura adequada ao diâmetro dos tubos e largura suficiente para o 

assentamento dos mesmos, evitando qualquer tipo de dano. 

Os berços deverão ser fixados no caminhão ou na carreta, de modo a proporcionarem segurança 

durante o transporte. Os tubos deverão ser convenientemente acomodados, a fim de evitar choque ou 

contatos com superfícies. 

Para o transporte, os tubos deverão ser reforçados internamente com cruzetas nas extremidades 

livres de revestimento, a fim de evitar as deformações ou “ovarizações”. 

Serão rigorosamente obedecidas às instruções e recomendações de transporte definidas pelo 

Fabricante e pelas normas especificas de cada tipo de tubulação. 

A Contratada assumirá todos os ônus decorrentes da substituição de peças danificadas e por todos 

os reparos necessários de danos ocorridos no manuseio e transporte. 

A Contratada contratará seguros contra riscos de transporte as suas expensas. O seguro deverá 

cobrir todas as operações de carga, transporte, descarga e manuseio. 
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Estarão incluídos nos preços da proposta todos os custos relativos a estas atividades. 

No local de entrega o recebimento dos materiais será efetuado conjuntamente entre as partes. Isto 

é, representantes credenciados da Contratada e da Fiscalização da CAESA acompanharão as operações de 

descarga e armazenamento dos tubos, conexões e peças especiais. 

A descarga dos tubos, sempre que possível, será feita próxima ao local de assentamento. 

Verificados defeitos em tubos e peças fornecidas, os mesmos serão separados do restante e 

analisados (examinados) pela Fiscalização e representantes da Contratada. 

Se a natureza dos defeitos não prejudicar a aplicação e não comprometer o uso (vida útil) a 

Fiscalização, ao seu único critério, poderá decidir pela aceitação dessas peças. Neste caso emitirá um 

relatório de "Não conformidade" justificando a aceitação das peças. 

Sempre que possível será determinada a causa e a origem de tais defeitos de forma a eliminar este 

tipo especifico de "Não conformidade". 

Se a natureza dos defeitos for tal que impeça sua aplicação e uso, a Fiscalização emitirá um 

relatório de "Não conformidade", rejeitando as peças defeituosas e devolvendo a Contratada, que terá até 

48 horas para retirar estas peças do local. 

Em hipótese alguma será permitida a permanência de peças defeituosas destinadas ao 

armazenamento dos materiais. O "Relatório de não conformidade" e devolução das peças defeituosas será 

assinado pelo representante credenciado do Proponente/Fornecedor. 

A devolução das peças defeituosas será efetuada sem quaisquer ônus para a Contratante. A 

Contratada responsabilizar-se-á pela remoção e reposição das peças danificadas, sem quaisquer ônus a 

Contratante, e, em prazo que não prejudique o cronograma de utilização da mesma. 

O material será considerado "Recebido" após corretamente armazenado e entregue os certificados 

de Garantia de Qualidade e o certificado de inspeção emitido pela Fiscalização ou por firma ou 

representantes por ela credenciados. 

A partir deste momento, inicia-se a contagem do tempo para o Prazo de Garantia, bem como a 

responsabilidade pela guarda e conservação por parte da Contratada. 

A Contratada apresentará para os produtos fornecidos e entregues, as seguintes garantias: 

a) Garantia de Projeto e Dimensionamento 

O Proponente/Fornecedor garantirá que o Projeto e dimensionamento dos produtos fornecidos 

atendem aos requisitos desta Especificação Geral, bem como aos requisitos mandatórios das 

especificações de cada tipo de tubulação. Deverá garantir, ainda, que o Projeto e o dimensionamento 

atendam às necessidades de pressão com segurança e tenham alcance previsto para vida útil de, no 

mínimo, 50 (cinquenta) anos. 

b) Garantia de Fabricação  

A Contratada garantirá que seus produtos fornecidos são novos e fabricados com matérias-primas 

novas e por processos e métodos adequados que conferem ao produto as características exigidas por esta 

Especificação Geral, bem como, pelas especificações pertinentes a cada tipo de tubulação. 

c) Garantia de Performance (Desempenho) 

A Contratada deverá garantir desempenho satisfatório para as condições de operação (pressão, 

temperatura, natureza do fluido, regime transitório, cargas de solo e aterro, etc.) e vida útil esperada. 

d) Garantia de Qualidade Assegurada (ISO 9.000) 
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Deverá incluir o Manual do Sistema de Garantia de Qualidade e o certificado de Qualidade 

Assegurada. 

Quando os tubos forem deixados sobre o terreno, deverão ser colocados em peças de madeira 

situadas sob as extremidades não revestidas, respeitando-se as indicações previstas para armazenamento e 

estocagem dos mesmos. 

 

1.1.1.8.1 - Fornecimento de tubos de PVC D=150mm 

Conforme discriminado no item 1.1.1.8 

 

1.1.1.8.2 - Fornecimento de tubos de PVC D=200mm  

Conforme discriminado no item 1.1.1.8 

 

1.1.1.9 - Pavimentação 

1.1.1.9.1 - Demolição de pavimentação asfáltica 

 

 Este serviço consta de demolição e remoção de pavimento de CBUQ da borda externa dos 

acostamentos a serem alargados, visando propiciar uma superfície mais limpa e com formato regular. 

Prevemos a demolição de uma faixa contínua de acordo com o diâmetro do tubo. Quando 

ocorrerem áreas irregulares, os recortes deverão ter formato regular.  

Aplica-se o preconizado neste item nas áreas diversas que o projeto prever demolições de 

pavimento asfáltico, tanto onde serão implantados fillets ou outras áreas que vierem a ser demolidas. 

O material resultante da demolição deve ser conduzido imediatamente para bota-fora cadastrado 

existentes na região, no caso de material asfáltico. Na inexistência de bota-foras cadastrados, em 

aplicação direta aos princípios da razoabilidade e economicidade, o entulho poderá ser depositado em 

áreas nas imediações do aeroporto, tais como empreendimentos privados ou públicos que aceitem 

formalmente o recebimento de resíduos de construção civil, portanto, inertes, cabendo à Contratada sua 

formalização e comprovação.  

O pavimento de CBUQ deverá ser previamente serrado, delimitando a área a ser demolida e o 

pavimento que permanecerá. Não serão medidos e pagos serviços adicionais devido aos descuidos 

operacionais da CONTRATADA.  

Visando a agilização dos trabalhos, a serra da superfície deverá ser executada em dias anteriores à 

demolição, mas sem que seja removido qualquer material antes de o trecho efetivamente ser escavado.  

Deve ser tomado cuidado com os equipamentos para evitar danos na superfície do pavimento 

remanescente (Concreto ou de CBUQ), em especial, marcas de apoios de máquinas e cortes irregulares, 

bem como proteger equipamentos instalados nas imediações. 

 

1.1.1.9.2 - Recomposição de pavimento asfáltico (espessura = 5cm) 

 

 Consiste na recomposição da pavimentação a partir do subleito, inclusive execução da pintura de 

ligação # rr-2 c, e o revestimento que é a camada de acabamento em concreto asfáltico usinado a quente, 

com espessura da camada existente, observando o mínimo de 5cm. Esses serviços terão início a partir da 

conclusão do reaterro ou aterro compactado com mínimo de compactação idêntico ao do solo adjacente. 
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A base deverá sofrer forte compactação e a camada do revestimento deverá ser rolada com rolo liso e de 

preferência vibratório, ficando a critério da fiscalização adoção de outro método mais conveniente. 

 

1.1.1.10 - Materiais hidráulico e mecânico 

1.1.1.10.1 - Fornecimento de tubos de PVC, D=150mm 

  

Tubos em PVC rígido com juntas soldadas, classe 15, pressão de serviço 7,5 kg/cm2, fabricado 

conforme norma EB- 892/77. Ref.: Tigre ou similar 

 Todas as deflexões das canalizações deverão ser executadas através de conexões apropriadas. Não 

será permitida aplicação de calor para execução de qualquer deflexão.  

 As tubulações, deverão ser submetidas a prova de pressão hidrostática, devendo a água 

permanecer na tubulação pelo menos 15 minutos. 

Os materiais deverão ser conforme especificados no item A.3. Materiais. 

As obras de construção civil, deverão atender às condições impostas pelas normas brasileiras 

(ABNT) no que se refere à resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. Esta 

especificação e o projeto que a acompanha são apenas uma referência e uma contribuição da CAESA para 

a facilitar a execução da obra. Caberá à contratada e ao seu corpo técnico, analisar o projeto, responder 

pelo seu conteúdo e pela sua execução, 

As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras pertinentes e de 

forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações não se mostrem adequadas, 

sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou em que não haja uma boa compreensão, 

a fiscalização da CAESA deverá ser consultada. 

As instalações hidráulicas deverão ser executadas em tubos de PVC conforme especificado em 

cada caso, por exemplo este (tubos de PVC ESG D=150mm}, respeitando as especificações técnicas e 

construtivas para o material utilizado, garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e 

funcionalidade. 

 Para a execução das juntas soldadas de canalização de PVC rígido dever-se-á: 

Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas 

com auxílio de lixa apropriada; 

Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o 

adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo; 

As tubulações enterradas serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e com 

cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do peso da terra de 

cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura existam no local. As 

tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e 

qualidade do terreno o permitam; 

As valas para assentamento da tubulação deverão ser completamente reaterradas. 

 

1.1.1.10.2 - Fornecimentos de tubos PVC, D=200mm 

Conforme discriminado no item 1.1.1.10.1, modificando para D= 200mm 
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1.1.1.10.3 - Fornecimentos de tampão de ferro dúctil, D=600mm 

 

Fornecimento de tampão FOFO articulado, classe D400 carga max. 40T, redondo, tampa 600mm, 

rede fluvial/esgoto. 

 As conexões e peças especiais deverão apresentar as dimensões exigidas em projeto. 

 Deverão ter eixo retilíneo perpendicular aos planos das duas extremidades. As seções transversais 

deverão apresentar espessura uniforme. 

 As superfícies, interna e externa, das conexões e peças especiais deverão ser lisas e compatíveis 

com o processo da fabricação. 

 As conexões e peças especiais não deverão apresentar trincas, fissuras ou outros defeitos visíveis a 

olho nu, prejudiciais à qualidade do tubo quanto à resistência, impermeabilidade e durabilidade. Deverão 

dar som característico de conexões e peças especiais não trincado, quando percutidos com martelo leve. 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais.  

 

 

 

 

1.1.2 - LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO (600 ligações) 

1.1.2.1 – Serviços 

1.1.2.1.1 - Caixa Coletora de Esgoto em Alvenaria (0,25 X 0,85 X 1,00), com tampa em concreto 

 

Serão executadas em alvenaria, revestidas interna e externamente com argamassa de cimento e 

areia, de acordo com as seguintes dimensões (0,25x0,85x1,00) m. A mesma deverá estar isenta de trincas, 

brocas ou qualquer outra falha que venha a comprometer a sua estabilidade. As tampas serão executadas 

em concreto armado 

 

1.1.2.1.2 - Transporte de tubos e conexões, DN 100mm 

Conforme discriminado no item 1.1.1.8 

 

1.1.2.1.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TRECHO DE 7,4Km). 

Conforme discriminado no item 1.1.1.3.4 

 

1.1.2.1.4 - Carga, descarga de material e espalhamento 

Conforme discriminado no item 1.1.1.3.5 

 

1.1.2.1.5 - COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, 

LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ 
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REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

 

O Coletor Predial é o trecho final da tubulação que conduz o esgoto até a rede pública, ou ao 

sistema de esgoto individual. É o trecho de tubulação compreendido entre a última inserção de subcoletor, 

ramal de esgoto ou de descarga e o coletor público ou sistema particular. 

A execução do coletor predial é composta pelas seguintes atividades: escavação de vala, preparo 

de fundo de vala, Assentamento de tubos e conexões e reaterro. 

 

1.1.2.1.6 - Demolição de calçada  

 

 Os serviços de demolição de calçadas visam à retirada da pavimentação para início da escavação. 

Onde existirem pedra tosca, paralelepípedo e meio-fio apropriados serão estes removidos e armazenados 

em local apropriado de modo a não causar embaraços à obra e logradouros públicos, e devidamente 

empilhados. 

Para demolição de calçada com piso cimentado, mosaico e cerâmica usa-se o marrão de 3 a 5 kg, 

como equipamento demolidor. 

Sempre que possível essas demolições serão efetuadas de modo a que não ocorra o resvalo de 

pedaços de material demolido sobre os transeuntes em movimento. 

1.1.2.1.7 - Recomposição calçada com meio-fio e linha d'água – sem tela de aço 

 

Esse serviço deverá ser executado de forma que fique semelhante ao existente anterior ao serviço.   

Na execução da calçada, o lastro de concreto será inicialmente limpo, removendo-se resíduos, 

partes contaminadas, nata de cimento, lama e poeira que possam prejudicar a aderência da argamassa. As 

partes lisas ou “queimadas” serão apicoadas, lavadas com jatos d’água sob pressão, varridas com 

vassouras de cerdas duras e deixadas umedecidas. 

Em seguida, será aplicado sobre o lastro, com vassoura, um chapisco fluido no traço T1 (1:3 de 

cimento e areia). Sobre esse chapisco ainda fresco será lançada a argamassa de cimento e areia, na 

espessura e traço 1:3, e pressionada com a colher de pedreiro. 

O concreto será sarrafeada entre “guias” ou “mestras”, constituídas por faixas do mesmo material, 

executadas sobre o contra-piso antes da aplicação do chapisco, atendendo ao nivelamento proposto para 

as superfícies acabadas dos cimentados. 

O sarrafeamento será feito com régua de madeira ou alumínio apoiada sobre as “guias”, passada 

em movimentos de vai e vem. Deverão ser removidos os excessos de água e de argamassa das superfícies 

sarrafeadas. Nos cimentados ásperos, o acabamento será feito com desempenadeira de madeira. 

Para os cimentados lisos, o acabamento será feito com desempenadeira de aço. Neste caso, será 

espalhado, previamente, pó de cimento de modo uniforme sobre a argamassa sarrafeada e ainda úmida , o 

que formará uma pasta a ser alisada com a desempenadeira. 

Os pisos, logo após o acabamento e endurecimento, deverão ser curados ou seja, mantidos 

permanentemente úmidos durante, pelo menos, as primeiras 96 horas, sem nenhuma movimentação. 

 

1.1.2.1.8 - Recomposição calçada com meio-fio e linha d'água – com tela de aço 
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Esse serviço deverá ser executado de forma que fique semelhante ao existente anterior ao serviço.  

Na execução da calçada, o lastro de concreto será inicialmente limpo, removendo-se resíduos, 

partes contaminadas, nata de cimento, lama e poeira que possam prejudicar a aderência da argamassa. As 

partes lisas ou “queimadas” serão apicoadas, lavadas com jatos d’água sob pressão, varridas com 

vassouras de cerdas duras e deixadas umedecidas. 

Em seguida, será aplicado sobre o lastro, com vassoura, um chapisco fluido no traço T1 (1:3 de 

cimento e areia). Sobre esse chapisco ainda fresco será lançada a argamassa de cimento e areia, na 

espessura e traço 1:3, e pressionada com a colher de pedreiro. 

O concreto será sarrafeada entre “guias” ou “mestras”, constituídas por faixas do mesmo material, 

executadas sobre o contra-piso antes da aplicação do chapisco, atendendo ao nivelamento proposto para 

as superfícies acabadas dos cimentados. 

O sarrafeamento será feito com régua de madeira ou alumínio apoiada sobre as “guias”, passada 

em movimentos de vai e vem. Deverão ser removidos os excessos de água e de argamassa das superfícies 

sarrafeadas. Nos cimentados ásperos, o acabamento será feito com desempenadeira de madeira. 

Para os cimentados lisos, o acabamento será feito com desempenadeira de aço. Neste caso, será 

espalhado, previamente, pó de cimento de modo uniforme sobre a argamassa sarrafeada e ainda úmida , o 

que formará uma pasta a ser alisada com a desempenadeira. 

Os pisos, logo após o acabamento e endurecimento, deverão ser curados ou seja, mantidos 

permanentemente úmidos durante, pelo menos, as primeiras 96 horas, sem nenhuma movimentação. 

Executado com tela em aço soldada nervurada CA60 – Ø5mm, espaçamento de 0,10x0,10m. 

 

1.1.3 - Administração Local 

1.1.3.0.1 - Administração Local do item 1.1 

 

A administração local consiste em formação de estrutura administrativa no canteiro de obra com 

equipamentos, técnico nas áreas específicas para execução e gerenciamento dos serviços. Neste caso, 

refere-se a todos os serviços a serem realizados no item 1.0 conforme descriminado do item C.2. 

Administração das Obras 

 

1.2 - CONSTRUÇÃO DA ELEVATÓRIA Nº 05 

1.2.1 - SERVIÇOS EXCETO MURO 

1.2.1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2.1.1.1 - Limpeza do terreno 

 

 A limpeza do terreno deverá ser executada antes da locação da obra e compreenderá os serviços de 

capina, roçado e destocamento, com remoção e bota fora do entulho, de forma a deixar a área livre para a 

execução dos serviços. 

 

1.2.1.1.2 - Locação de obras de edificações 
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A locação da obra será executada com instrumentos topográficos, devendo ficar registrada em 

banquetas de madeira, em torno da obra.  

Consiste na execução, pela Contratada, da locação de todos os elementos necessários à perfeita 

implantação da obra.  

Será feita inicialmente através de equipe de topografia devidamente habilitada, que deverá 

executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência estabelecidos pela Contratante, lançando, sobre 

gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as 

exigências contratuais. 

 

1.2.1.1.3 - Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não 

incluso mobiliário e equipamentos. 

 

Será construído um escritório com Estrutura de madeira de lei serrada e fechamento de paredes em 

chapa compensada, pintados com tinta acrílica semi-brilho na cor a ser indicada pela fiscalização, 

cobertura do telhado em fibrocimento, piso cimentado liso na cor natural, onde estão inclusas as 

instalações elétricas e hidráulicas. 

 

 

1.2.1.1.4 - Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 

incluso prateleiras. 

 

Será construído um almoxarifado com Estrutura de madeira de lei serrada e fechamento de 

paredes em chapa compensada, pintados com tinta acrílica semi-brilho na cor a ser indicada pela 

fiscalização, cobertura do telhado em fibrocimento, piso cimentado liso na cor natural, onde estão 

inclusas as instalações elétricas. 

 

1.2.1.1.5 - Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 

não incluso mobiliário. 

 

Será construído um sanitário e vestiário com Estrutura de madeira de lei serrada e fechamento de 

paredes em chapa compensada, pintados com tinta acrílica semi-brilho na cor a ser indicada pela 

fiscalização, cobertura do telhado em fibrocimento, piso cimentado liso na cor natural, onde estão 

inclusas as instalações elétricas e hidráulicas. 

 

1.2.1.1.6 - Carga, descarga de material e espalhamento. 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.5. 

 

1.2.1.1.7 - Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana pavimentada DMT até 30 

KM (TRECHO DE 7,4Km) 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.4. 

 

1.2.1.1.8 - Taxa de descarte Bota-fora (TAXA DO ATERRO CONTROLADO) 
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Esta taxa refere-se ao valor cobrado por tonelada pela Empresa detentora da concessão que 

atualmente é chamada RUMOS ENGENHARIA AMBIENTAL para descarte de material na área do 

aterro controlado. 

 

1.2.1.2 - CAIXA DE ENTRADA 

1.2.1.2.1 - Escavação de vala não escorada em material de 1a categoria com profundidade até 3m 

com retroescavadeira 75 HP, sem esgotamento 

  

A execução de todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de acidentes, segundo 

as prescrições contidas nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho.  

As escavações serão protegidas contra infiltração de águas pluviais, com objetivo de evitar 

retrabalho para remover sedimentos de erosões e desbarrancamentos inerentes às ações das chuvas.  

As escavações para a execução dos elementos das fundações e lançamento de tubulações deverão 

ser alinhadas e apresentar paredes laterais verticais, fundo nivelado e largura compatível com as 

dimensões das peças a serem concretadas. A menos que as condições de estabilidade não o permitam, as 

escavações de valas de fundação deverão ser executadas com largura de 15 cm para cada lado da peça a 

ser concretada ou da tubulação. Os fundos das valas deverão ser regularizados e fortemente compactados, 

precedendo o lançamento de uma camada de 50 mm de concreto magro. O lançamento do concreto da 

estrutura de fundação nas cavas só se dará após a aprovação e liberação por parte da FISCALIZAÇÃO.  

Compete à FISCALIZAÇÃO aprovar as Notas de Serviço elaboradas pela CONTRATADA, após 

a locação e conforme larguras, profundidades e declividades fornecidas pelo projeto. 

 Escavação: Quando a escavação for executada satisfatoriamente com a utilização de ferramentas 

manuais, retroescavadeiras e escavadeiras.  

A escavação poderá ser manual e/ou mecânica, sempre com o uso de equipamentos e ferramentas 

adequadas, dependendo da localização da obra a ser executada e sempre com autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

• Escavação manual: Será executada com ferramentas manuais até uma profundidade de 1,50 m, 

onde não for possível a escavação por processo mecânico devido a interferências com redes de serviços 

públicos, área acanhada, difícil acesso ao equipamento ou em pequenas valas, acertos e regularizações e 

outras condições, a critérios da FISCALIZAÇÃO. 

• Escavação mecânica: Será executada mediante o emprego de equipamento mecânico específico 

para o tipo de solo e profundidade de escavação desejada. A escavação poderá ser executada em talude 

inclinado, desde que previsto em projeto ou determinado pela FISCALIZAÇÃO. A escavação mecânica 

poderá ser realizada de duas maneiras: 

– Com descarga lateral 

– Com descarga direta sobre caminhões  

O material escavado será depositado, sempre que possível, ao lado da escavação, afastado 1,0 m 

da borda. O fundo das escavações, antes do assentamento da obra, deverá ser regularizado, compactado e 

nivelado nas elevações indicadas em projeto com uma tolerância de ± 1 cm. Qualquer excesso de 

escavação ou depressão no fundo da cava deve ser preenchido com material granular fino compactado, às 

expensas da CONTRATADA. 
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Essa escavação foi considerada uma distancia de 1 metro em referente da face da estrutura. 

b) Levantamento (quantitativos de projeto)  

Os serviços de escavação serão levantados pelo volume geométrico da escavação, em metros 

cúbicos (m3).  

– Neste serviço compreende as escavações com profundidade variando de 1,5 m até 3 m. 

 

1.2.1.2.2 - Reaterro apiloado com G.C 95% PN 

  

O aterro compreenderá a descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração e 

compactação dos materiais oriundos de escavações ou empréstimos. 

Esse serviço terá como função estabelecer bases para construção, como também para a 

substituição, eventualmente, de materiais de qualidade inferior, previamente retirados, com a finalidade 

de melhorar a fundação do aterro. 

Os aterros e reaterros serão executados de modo a obedecer às linhas e as cotas indicadas no 

Projeto. 

Deverão ser constituídos obedecendo aos tipos de materiais determinados pela Fiscalização. Esses 

materiais deverão estar isentos de troncos, galhos, raízes e, em geral, de toda matéria orgânica ou outros 

elementos a critério da Fiscalização. 

Serão adotadas, em princípio, espessuras de lançamento de 25 cm para compactação. Para a 

primeira camada sobre a fundação, tais espessuras serão medidas a partir do fundo das depressões 

existentes. 

A compactação será feita com compactadores com placas vibradoras (tipo sapo), de preferência. O 

peso específico aparente seco resultante do aterro compactado deverá ser, no mínimo, de 95%, com média 

de, no mínimo, 98% da massa específica aparente seca máxima do Proctor Normal, de acordo com o 

ensaio MB-33 da ABNT ou Designation E-25 ("Rapid Compaction Control") do "United States Bureau of 

Reclamation. 

Antes e durante a compactação, o material de aterro ou reaterro deverá ter o teor de umidade 

apropriado para a compactação. O material deve ser compactado a um teor de umidade de -2% (menos 

dois por cento) até +1% (mais um por cento) de teor de umidade ótimo, como determinado pelas normas 

da ABNT (MB-33), ou a designation E-25 ("Rapid Compactaction Control") do "United States Bureau of 

Reclamation". 

No caso da umidade do material espalhado ser menor que a umidade fixada para a compactação, o 

solo deverá ser umedecido por meio de carros pipa ou mangueira até se conseguir a umidade especificada. 

Após a irrigação, será executada a homogeneização. 

a) Serviços Preliminares 

Para a execução do aterro, todas as obras realizadas deverão estar devidamente cadastradas e o 

terreno deverá ser precedido de limpeza. 

No caso de valas contendo tubulações, nessa fase dos serviços e antes mesmo do início dos 

reaterros, haverá um teste para verificação da estanqueidade das juntas dessas tubulações e da perfeita 

execução dos serviços. 

b) Aterro de Cavas ou Obras Não Lineares 
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O material que comporá o aterro deverá ser lançado em camadas sucessivas que não ultrapassem 

0,25 m e extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação.  

A fim de serem evitadas fendas, trincas e desníveis, em virtude de recalque nas camadas aterradas, 

essas deverão ser convenientemente compactadas num certo teor de umidade ótima, após 

homogeneização, para remoção de torrões secos e material conglomerado. 

Trechos que não atinjam condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, para se obter a massa 

específica aparente seca exigida pelo projeto. 

Em locais onde se verificar a impossibilidade de se efetuar aterros ou reaterros com equipamentos 

motorizados e/ou após a execução das estruturas que compõem as diversas obras civis projetadas, estes 

deverão ser efetuados manualmente. A recomposição deverá atingir as cotas de projeto. 

Esse aterro ou reaterro manual será executado através de lançamentos do material em camadas de 

espessuras nunca superiores a 0,25 m e compactadas com equipamento de pequeno porte, tais como 

soquetes manuais, sapos mecânicos ou outros julgados convenientes pela Fiscalização, desde que não 

coloque em risco a estabilidade das estruturas já executadas. 

 

1.2.1.2.3 - Esgotamento com bombas de superfície ou bombas submersas 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.5.1. 

 

1.2.1.2.4 - Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e espalhado, para Uso 

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (03 usos). 

 

Compreende a execução de cintamento e construção de pilar em concreto armado, obedecendo 

rigorosamente o cálculo estrutural. O traço do concreto deverá ser 1:2:3 (cimento, areia branca e seixo 

rolado médio), enquanto o tipo de aço a ser utilizado na armadura deverá ser CA-50 e CA-60. 

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Contratada por 

sua resistência e estabilidade. 

A concretagem só poderá ser executada após minuciosa verificação da perfeita disposição, 

dimensão, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes. A forma deverá ser de 

madeira, travada e escorada adequadamente para evitar embarrigamento ou desnivelamento durante a 

concretagem. A desforma deverá ser executada com as devidas precauções para evitar as quebras dos 

cantos ou ofensas superficiais ao concreto. 

O preparo do concreto deverá ser feito por betoneiras, em prazo nunca inferior a 3 (três) minutos. 

O concreto deverá ser empregado imediatamente após preparado e só será permitido adensamento 

mecânico por meio de vibradores de eficiência comprovada. Em nenhuma hipótese deverá ultrapassar de 

30 minutos o intervalo entre a mistura do concreto e o lançamento na forma. 

Compensado resinado 12mm (03 aproveitamentos) 

As formas serão construídas com madeira compensada resinada de 12mm, capazes de resistir a 

pressão resultante do lançamento e vibração do concreto. Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta 

posição, conforme projeto, e estanques suficientemente para impedir a perda da argamassa. A fixação das 

formas será com pregos de aço. 
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As formas deverão ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do lançamento e da 

vibração do concreto. Deverão ser mantidas rigidamente na posição correta e não sofrer deformações. 

Deverão respeitar as dimensões indicadas nos desenhos do projeto, sendo responsabilidade da 

Fiscalização fazer a verificação e liberação das formas. Qualquer parte da estrutura que se afastar das 

dimensões e/ou posições indicadas nos desenhos deverá ser removida e substituída, sem ônus adicional 

para a Contratante. 

Deverão ser suficientemente estanques, impedindo a perda de nata de cimento durante a 

concretagem e deverá ser usado desmoldante de forma que não manche a superfície do concreto. 

Os arames ou tirantes para a fixação das formas deverão ter suas pontas posteriormente cortadas 

no interior de uma cavidade no concreto com 3,0 cm de diâmetro e 3,0 cm de profundidade. O uso de 

barras metálicas com rosca também será permitido, desde que essas fiquem totalmente embutidas no 

concreto, isto é, desde que suas extremidades se distanciem, no mínimo, 3 (três) centímetros da face 

interna das formas. 

Antes da liberação da concretagem deverá ser verificado se as superfícies das formas estão limpas 

e isentas de nata ou quaisquer outros materiais incrustados. As calafetações que se fizerem necessárias 

somente poderão ser executadas com materiais aprovados pela CAESA. 

As formas, desde que não sejam fabricadas com peças plastificadas, deverão ser saturadas com 

água, em fase imediatamente anterior a do lançamento do concreto, mantendo as superfícies úmidas e não 

encharcadas. 

Deverão ser executadas aberturas nas formas que ultrapassarem a altura máxima permitida para o 

lançamento do concreto. As posições destas aberturas e suas dimensões deverão ser compatíveis com as 

dimensões da peça a ser concretada e adequadas ao processo de lançamento. O uso dessas aberturas estará 

sempre condicionado a prévia aprovação da CAESA. 

Na face que receberá o concreto, as juntas das madeiras deverão apresentar-se rigorosamente 

concordantes entre si. 

A Contratada será responsável pela execução dos projetos das formas e de sua estrutura de 

sustentação. Esse projeto deverá ser encaminhado à CAESA para aprovação, o que não virá a eximir, em 

hipótese alguma, a responsabilidade da Contratada sobre a execução dos serviços. 

A superfície final de concreto não poderá afastar-se mais de 1 (um) centímetro da inicialmente prevista 

em lajes e paredes. Os pilares não poderão apresentar diferenças superiores a 4 (quatro) milímetros por 

metro nas prumadas finais. 

A Fiscalização não liberará as concretagens sem que tenham sido cumpridos os requisitos 

mínimos aqui indicados. A critério da Fiscalização e/ou por exigência de métodos construtivos 

específicos, poderão ser exigidas formas especiais. 

As escoras deverão ser de madeira ou metálicas (tubulares ou não), providas de dispositivos que 

permitam o descimbramento controlado, segundo plano estabelecido pela Fiscalização.  

Os escoramentos deverão apresentar resistência suficiente para não se deformarem sob a ação das cargas 

e das variações de temperatura e umidade. 

Será vedada a untagem com óleo queimado ou outros desmoldantes que posteriormente venham a 

prejudicar a uniformidade da coloração e/ou da resistência. 

Cuidados especiais deverão ser tomados durante a execução das formas de superfícies curvas. 
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Quando da remoção das formas, os planos de descimbramento deverão ser apresentados à Fiscalização 

para prévia aprovação. 

Aço CA-50 

As barras de aço deverão, para as suas classes e/ou categorias, atender às exigências da norma 

NBR 7480/85 ABNT e a EB-130. 

O aquecimento e a solda de barras somente serão executados com autorização da Fiscalização. 

As emendas de barras, caso indicadas, deverão ser locadas conforme o Projeto. 

As partidas deverão ser recebidas na presença da Fiscalização, que aprovará o local de descarga e 

providenciará a separação por lotes. 

Os lotes deverão ser demarcados e sinalizados. 

Numa inspeção preliminar deverá ser verificado se a partida está de acordo com o pedido e se 

apresenta homogeneidade geométrica, assim como isenção de defeitos prejudiciais, tais como: bolhas, 

fissuras, esfoliações, corrosão, graxa e lama aderente. 

Os aços deverão ser depositados sobre estrados a 7,5 cm do piso ou 30 cm do terreno natural, no 

máximo, de modo a evitar o contato. O solo subjacente deverá ser firme, com leve declividade e será 

recoberto com uma camada de brita. Deverá ser estocado em local abrigado das intempéries e recomenda-

se cobri-lo com plástico ou lona. 

Quando o armazenamento durar mais de 30 dias deverá ser aplicado óleo solúvel, sendo vedado o 

uso de graxa ou óleos não solúveis em água. 

Poderão ser rejeitadas as partidas que apresentem falta de homogeneidade geométrica, defeitos 

prejudiciais e não estiverem dentro da especificação. 

O corte, estiramento e dobramento das barras de aço doce deverão ser executados a frio, de acordo 

com os detalhes do projeto e as prescrições da ABNT. Quando se tratar de aços encruados (CA-50B, CA - 

60B, etc.), não se admitirão aquecimentos em hipótese alguma. 

 

1.2.1.2.5 - Impermeabilizante 

 

As paredes da estrutura, que estejam em contato com o solo devem ser revestidas com sistema de 

proteção a infiltração, tipo geocomposto leve e flexível. 

Deverão ser observadas todas as recomendações pelo fabricante do impermeabilizante.  

 

1.2.1.2.6 - Manta asfáltica impermeabilizante 

 

Será executada impermeabilização com manta asfáltica nas faces externas em contato com o solo.  

 Os processos de impermeabilização deverão ser executados pelo empreiteiro, obedecendo 

fielmente as recomendações dos fabricantes dos materiais a empregar. Cabe a fiscalização, exigir do 

empreiteiro o cumprimento destas recomendações e opinar em caso de serem indicadas mais de uma 

solução para o problema de vedação apresentada. 

 

1.2.1.2.7 - Peças em aço inoxidável (grades e fixadores) 
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Os aços inoxidáveis são, basicamente, ligas de ferro-cromo. Outros metais atuam como elementos 

de liga, mas o cromo é o mais importante e sua presença é indispensável para conferir a resistência à 

corrosão desejada. São aços onde não ocorre oxidação em ambientes normais. Suas características de 

resistência são obtidas graças à formação de um óxido protetor que impede o contato do metal-base com a 

atmosfera agressiva. Os acabamentos de superfície de chapas e tiras de aço inoxidável serão conforme a 

padronização da NBR 6361 DEZ/1984. Os acabamentos de superfície não polidos podem variar na 

aparência e suavidade ao tato, conforme a composição química, espessura e método de fabricação. Para 

um mesmo acabamento de superfície, os aços ao cromo-níquel e cromo-níquel-manganês têm uma 

aparência caracteristicamente diferente dos aços ao cromo. Fornecimento de material conforme 

especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.1.2.8 - Grade para piso, pintada e colocada (conforme projeto) 

  

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais, nas medidas informadas 

acima, deverão obedecer às Normas Técnicas da ABNT para tais serviços além de seguir fielmente o 

manual do fabricante para o assentamento. 

 

 

 

 

1.2.1.2.9 - Carga e descarga de solo (bota fora de material de escavação) 

 

O aterro compreenderá a descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração e 

compactação dos materiais oriundos de escavações ou empréstimos. 

Esse serviço terá como função estabelecer bases para construção, como também para a 

substituição, eventualmente, de materiais de qualidade inferior, previamente retirados, com a finalidade 

de melhorar a fundação do aterro. 

Os aterros e reaterros serão executados de modo a obedecer às linhas e cotas indicadas no Projeto. 

Deverão ser constituídos obedecendo aos tipos de materiais determinados pela Fiscalização. Esses 

materiais deverão estar isentos de troncos, galhos, raízes e, em geral, de toda matéria orgânica ou outros 

elementos a critério da Fiscalização. 

Serão adotadas, em princípio, espessuras de lançamento de 25 cm para compactação. Para a 

primeira camada sobre a fundação, tais espessuras serão medidas a partir do fundo das depressões 

existentes. 

A compactação será feita com rolos pé-de-carneiro ou rolos pneumáticos, de preferência os 

primeiros. Os rolos pé-de-carneiro deverão ser suficientemente pesados para, mesmo com os tambores 

vazios, exercerem pressão compatível no solo, devendo ser dotados de limpadores que exerçam função 

nos dois sentidos, impedindo que os solos fiquem aderentes ao tambor. 

As depressões estreitas ou os locais de difícil acesso aos rolos serão reaterrados por compactação 

manual e receberão camadas de espessura máxima de 10 cm. 

Antes e durante a compactação, o material de aterro ou reaterro deverá ter o teor de umidade 

apropriado para a compactação. O material deve ser compactado a um teor de umidade de -2% (menos 
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dois por cento) até +1% (mais um por cento) de teor de umidade ótimo, como determinado pelas normas 

da ABNT (MB-33), ou a designation E-25 ("Rapid Compactaction Control") do "United States Bureau of 

Reclamation". 

No caso de a umidade do material espalhado ser menor que a umidade fixada para a compactação, 

o solo deverá ser umedecido por meio de carros pipa ou mangueira. Após a irrigação, será executada a 

homogeneização. 

No caso da umidade do material espalhado ser maior que a umidade fixada para a compactação, o 

solo deverá ser aerado por meio de gradeamento ou método equivalente até se conseguir a umidade 

especificada. 

O peso específico aparente seco resultante do aterro compactado deverá ser, no mínimo, de 95%, 

com média de, no mínimo, 98% da massa específica aparente seca máxima do Proctor Normal, de acordo 

com o ensaio MB-33 da ABNT ou Designation E-25 ("Rapid Compaction Control") do "United States 

Bureau of Reclamation. 

a) Serviços Preliminares 

 Para execução do aterro, todas as obras realizadas deverão estar devidamente cadastradas e o 

terreno deverá ser precedido de limpeza. 

No caso de valas contendo tubulações, nessa fase dos serviços e antes mesmo do início dos 

reaterros, haverá um teste para verificação da estanqueidade das juntas dessas tubulações e da perfeita 

execução dos serviços. 

b) Aterro de Cavas ou Obras Não Lineares:  

O material que comporá o aterro deverá ser lançado em camadas sucessivas que não ultrapassem 

0,20 m e extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação.  

A fim de serem evitadas fendas, trincas e desníveis, em virtude de recalque nas camadas aterradas, 

essas deverão ser convenientemente compactadas num certo teor de umidade ótima, após 

homogeneização, para remoção de torrões secos e material conglomerado. 

Trechos que não atinjam condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, para se obter a massa 

específica aparente seca exigida pelo projeto. 

Os aterros deverão ser executados com o emprego de tratores de lâmina, escavo-transportadores, 

moto-escavo-transportadores, caminhões basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, rolos de pneus e pés 

de carneiro, estáticos ou vibratórios. 

Em locais onde se verificar a impossibilidade de se efetuar aterros ou reaterros com equipamentos 

motorizados e/ou após a execução das estruturas que compõem as diversas obras civis projetadas, estes 

deverão ser efetuados manualmente. A recomposição deverá atingir as cotas de projeto. 

  Esse aterro ou reaterro manual será executado através de lançamentos do material em camadas de 

espessuras nunca superiores a 0,20 m e compactadas com equipamento de pequeno porte, tais como 

soquetes manuais, sapos mecânicos ou outros julgados convenientes pela Fiscalização, desde que não 

ponham em risco a estabilidade das estruturas já executadas. 

 

1.2.1.2.10 - Escoramento de valas com pranchões metálicos - ÁREA CRAVADA  
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A superfície lateral da vala será contida por pranchões metálicos, montados verticalmente, 

justapostos uns aos outros, sem espaçamento entre eles, travados horizontalmente por longarinas de 

madeira contínua de 22 cm x 7,5 cm, em toda a sua extensão, espaçadas 1,50 m de eixo a eixo e estroncas 

de madeira roliça de 0,20 m de diâmetro a cada 1,00 m na horizontal e 1,50 m na vertical, a menos das 

extremidades das longarinas, das quais as estroncas estarão espaçadas de 0,40 m. 

 

1.2.1.2.11 - Lastro de concreto simples 

  

O Lastro de concreto simples, de consumo mínimo de cimento em 150 kg por m³ de concreto, 

deve ser preparado na obra por meio de betoneira. Trata-se de uma peça de concreto destinado a 

regularizar a superfície de apoio, não permitindo a saída da água do concreto e também afastando a 

armadura do solo. A espessura será de 10 cm e a largura será igual da peça estrutural a ser concretada. 

 

1.2.1.2.12 - Estaca pré-moldada de concreto centrifugado, seção circular, capacidade de 100 

toneladas, comprimento total cravado acima de 12m, bate-estacas por gravidade sobre rolos 

(exclusive mobilização e desmobilização) 

 

Equipamentos e a mão-de-obra especializada necessários à cravação de estacas pré-moldadas em 

concreto armado como elemento de fundação profunda. São largamente aplicadas nos casos de cargas 

acentuadas associadas a solos com alto nível do lençol freático e baixa capacidade de carga. 

A determinação da seção transversal, o comprimento (profundidade a ser atingida) bem como as 

seções de aço serão dimensionadas pelo engenheiro calculista e constarão do projeto de fundações. Seu 

dimensionamento será de acordo com a NBR- 6118/80 projeto e execução de obras de concreto armado 

(NB-1/78) e NBR-6122/96 – projeto e execução de fundações. 

O armazenamento será feito por empilhamento com separação por calços apropriados de madeira.  

O sistema a ser utilizado para transporte, empilhamento e posterior colocação no bate estacas, 

deverá evitar danos nas mesmas, como choques, vibrações, estilhaçamentos de concreto, quebra de 

arestas etc. 

As estacas deverão ser suspensas por ganchos posicionados de forma a facilitar sua 

movimentação. Estacas danificadas no seu manuseio, deverão ser substituídas, por outras em perfeitas 

condições de utilização.  

Primeiramente, será feita a locação, sobre o terreno, dos pontos de cravação das estacas. Através 

de gabarito de madeira serão marcados os eixos das estacas. Nos cruzamentos destes eixos estarão os 

pontos de cravação. 

Na cravação serão utilizados bate-estacas dimensionados para as seções das estacas e as 

profundidades a serem atingidas, equipados com martelo apropriado para esse fim. Na escolha de um 

bate-estaca por gravidade deverá ser observado que a altura máxima de queda não pode ser superior a 

1,50 m e que o martelo deverá ter peso máximo igual a 1,5 vezes o peso da estaca. 

Durante a cravação, o topo das estacas será protegido por um cabeçote de aço. 

Deverão ser obedecidas, rigorosamente, as definições de projeto quanto às seções e quantidades de 

estacas por bloco, e às profundidades de cravação. Na cravação das estacas, o operador não deverá cingir-

se rigorosamente à profundidade prevista no projeto, porém realizar a cravação até onde ocorrer a “nega”, 
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indicando a presença de camadas suficientemente resistentes para a obra em execução. As extremidades 

superiores das estacas serão ligadas entre si por vigas e blocos de fundação de coroamento, de concreto 

armado, conforme detalhes do projeto. 

 

1.2.1.3 - POÇO DE SUCÇÃO (E EDIFICAÇÃO) 

1.2.1.3.1 - Escavação de vala não escorada em material de 1a categoria com profundidade até 3m 

com retroescavadeira 75 HP, sem esgotamento 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.1. 

 

1.2.1.3.2 - Reaterro apiloado com G.C 95% PN 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.3 

 

1.2.1.3.3 - Rebaixamento de lençol freático 

 Os serviços de cravação das ponteiras filtrantes com profundidad4 de até 5m, incluindo a 

execução do pré-furo e filtros, instalação do sistema de bombas, sistema de drenagem e posterior remoção 

do conjunto. 

 Medição e pagamento 

 Este serviço será medido por un (unidade) ponteiras instaladas. Os locais de instalação do sistema 

devem atender as indicações de Fiscalização. 

 

1.2.1.3.4 - Concreto Armado fck=25,0MPa, usinado, bombeado, adensado e espalhado, para Uso 

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (03 usos) 

Conforme discriminação do item 1.2.1.2.4 

 

1.2.1.3.5 - Impermeabilizante de superfície com impermeabilizante flexível a base acrílica. 

Conforme item 1.2.1.2.5 

 

1.2.1.3.6 - Manta asfáltica impermeabilizante 

 Conforme item 1.2.1.2.6 

 

1.2.1.3.7 - Fornecimento de material de 1ª categoria, para aterro 

  

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou não com 

diâmetro máximo de 0,15 cm. Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo-

transportadores de pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras 

hidráulicas. Sua escavação não exige o emprego de explosivo. 

 

1.2.1.3.8 - Carga, descarga de material e espalhamento 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.5. 

 

1.2.1.3.9 - Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana pavimentada DMT até 30 

KM (TRECHO DE 7,4Km) 
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 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.4 

 

1.2.1.3.10 - Escoramento de valas com pranchões metálicos - área cravada 

Conforme discriminação do item 1.2.1.2.10. 

 

1.2.1.3.11 - Lastro de concreto simples 

 Conforme discriminação do item 1.2.1.2.11. 

 

1.2.1.3.12 - Pintura PVA acrílica (interna ou externa) 

  

Antes da aplicação das tintas, deverão ser eliminadas as infiltrações e trincas, porventura 

existentes, com tratamento adequado para cada situação, devendo ser utilizado hidro jateamento com 

hipoclorito, as fissuras tratadas com argamassa semi-flexível, e duas demãos de impermeabilizante 

acrílico.  

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas, convenientemente preparadas, lixadas e 

só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

A eliminação da poeira deverá ser completa até que as tintas sequem inteiramente.  

Cada demão de tinta só será aplicada após a anterior estar completamente seca, convindo observar 

um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas.  

O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de tinta, observando um intervalo 

mínimo de 48 horas.  

Deverão ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas em superfícies não 

destinadas a receber pintura. 

 

1.2.1.4 - BOMBAS E ACESSÓRIOS 

1.2.1.4.1 - Instalação de conjunto motor-bomba re-autoescorvante potência de 12,5CV para uma 

vazão de 75m³/h e altura manométrica de 18 m.c.a., incluindo acessórios de ligação (Quantidade 

2+1 = 2, sendo 2 em uso e 1 de reserva). 

 

Para instalação das bombas deverá ser utilizada base em ferro, conforme projeto, além de 

ancoragem em concreto para tubulação.  

Serão instaladas 03 (três) bombas re-auto-escorvante, motor 12,5 CV, para uma vazão de 75 m³/h 

e altura manométrica de 18,00 m.c.a, conforme especificação, sendo 02 (uma) em uso e 01 (uma) para 

reserva. O conjunto será assente em base em viga U, E-2, 90L (DEC = 545 mm). As bombas serão 

acopladas a 2 motores W22 IR2, 3 CV, 3.600 RPM, 4T 1, 15 IP55, 60 Hz (90S), com protetor de polia E-

2, motor 120/3V/2, movida 200/3V/2 (DEC=5450, AF 36100. Serão providos de conjunto de válvula de 

alívio de ar E/EP, A48, CL30 (mola sem pintar), correia dentada 3V630 NBR nitrílica (XPZ 1600), polia 

120/3V/2, 90L, GG 20 e polia 200/3V/2, E2, GG 20.       

O quadro de comando, inclusive material existente no local, deverá ser remanejado. Para tanto, 

será construída base em concreto para o CCM a ser instalado. 
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Serão instalados 03 (três) Centro de Comandos de Motores - CCM, autoportante, sendo 01 para 

cada conjunto motor-bomba de 12,5 CV-220V, equipado com barramentos 3F+T, e disjuntor geral em 

caixa moldada, partida suave via soft start, 12,5 CV-220V, multimedidor digital e ventilação forçada. 

O desembarque e o transporte interno deverão ser acompanhados por pessoal habilitado e 

experiente, que deverá providenciar para que os citados serviços sejam feitos de forma adequada. 

Após terem sido desembalados, deverão ser inspecionados visualmente, para verificar a ocorrência 

ou não de danos durante o transporte ou desembarque. Caso seja constatado algum dano, este deve ser 

comunicado a Fiscalização. 

Após a fixação dos quadros, os mesmos deverão ser submetidos a um reaperto geral de todos os 

parafusos e fixações, sendo posteriormente interligados entre si e aos equipamentos. 

Deverá ser instalada chave seccionadora e quadro de barramento, conforme especificação no 

Projeto, além de interligação elétrica, incluindo material e mão-de-obra, entre a subestação abrigada, os 

conjuntos moto-bombas, a chave seccionadora, o quadro de barramento e o quadro de comando. 

 

1.2.1.4.2 - Instalação de medidor de nível por ultrassom 

  

A contratada fornecerá mão de obra especializada para a instalação de medidor de nível por 

ultrassom e deverão obedecer às normas técnicas da ABNT para tais serviços além de seguir fielmente o 

manual do fabricante. 

 

 

1.2.1.4.3 - Instalação de medidor de vazão eletromagnético, DN 250 mm 

  

A CONTRATADA fornecerá mão de obra especializada para a instalação de medidor de vazão 

eletromagnético, DN 250 mm e deverão obedecer às normas técnicas da ABNT para tais serviços além de 

seguir fielmente o manual do fabricante. 

 

1.2.1.4.4 - Montagem de peças e conexões de Ferro fundido ou aço. 

  

A contratada realizará a montagem e instalação das peças em Ferro Fundido (FoFo) ou em aço por 

pessoas capacitadas para tais serviços e deverão obedecer às normas técnicas da ABNT para tais serviços 

além de seguir fielmente o manual do fabricante. 

 

1.2.1.5 – URBANIZAÇÃO 

1.2.1.5.1 - Aterro Manual compactado 

Conforme discriminação do item 1.1.1.3.3 

 

1.2.1.5.2 - Pavimentação em blocos intertravados, com bloco sextavado de 25 x25 cm, espessura 

10cm 

 A pavimentação será feita com blocos intertravados de concreto, com bloco sextavado de 25 x 25 

cm e com espessura de 10 cm. 
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1.2.1.5.3 - Grama tipo Esmeralda, em Placas, com adubo, fornecimento e plantio 

  

As áreas destinadas para estes serviços, serão preparadas cuidadosamente, devendo a empreiteira 

retirar todos os detritos, de forma a deixar completamente limpa e livre a camada de cobertura do terreno, 

em seguida será lançada camada de terra vegetal, de boa qualidade. 

Em seguida placas das gramas, deverão ser lançadas com adubo. Deverá obedecer rigorosamente 

ao projeto de arquitetura e/ou posteriormente aprovação da fiscalização. 

 

1.2.1.6 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

1.2.1.6.1 - Medição da resistência de aterramento 

  

Obedecer a ABNT NBR 15749, denominada Medição de resistência de aterramento e de 

potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento,  

 De forma geral, não importando o método escolhido – o que dependerá da situação de ensaio 

encontrada – certas regras técnicas e de segurança são recomendadas: • utilizar calçados e luvas com nível 

de isolamento compatível com os valores máximos de tensão que possam ocorrer no sistema sob 

medição; • evitar a realização de medições sob condições atmosféricas adversas, tendo em vista a 

possibilidade de ocorrência de descargas atmosféricas; • impedir que pessoas estranhas ao serviço e 

animais se aproximem dos eletrodos utilizados na medição; • utilizar aparelhos compatíveis aos 

especificados no Anexo C da ABNT NBR 15749 a fim de garantir a segurança dos operadores e 

fidelidade dos resultados. A utilização de equipamentos de medição em desacordo com os requisitos do 

Anexo C torna necessária a adoção de medidas de segurança adicionais, tais como aquelas utilizadas para 

trabalhos em áreas energizadas. 

 

1.2.1.6.2 - Caixa de inspeção em concreto com tampa 30x30x40cm, fundo de brita 

 

São dispositivos destinados a interligarem uma ou mais redes de esgoto, permitir alteração de 

diâmetros, inspeção em setores localizados, etc. 

As caixas de inspeção sanitária com tampa de concreto à vista, serão construídas em concreto, nas 

dimensões de 30 x 30 x 40 cm, rebocada interna e externamente. 

Ao fundo da caixa de inspeção será colocado lastro de concreto na espessura de 10 cm. A tampa 

será em concreto armado com alças para facilitar sua remoção. 

 

1.2.1.7 – DIVERSOS 

1.2.1.7.1 - Escada tipo marinheiro (h = 2,5m) 

  

Será de inteira responsabilidade da empreiteira, o assentamento de escada em estrutura metálica, 

(tipo marinheiro), chumbadas em base de concreto, conforme detalhes e dimensões indicadas em projeto. 

 

1.2.1.8 - Calçada e meio-fio 

1.2.1.8.1 - Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com 

extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. AF_06/2016 
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O concreto utilizado nas sarjetas e sarjetões devem atender as NBR 6118, NBR 12654 e NBR 

12655. O concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as seguintes resistências características: 

- meios-fios ou guias, sarjetas e sarjetões moldados no local: fck 20 MPa; - lastro de concreto: fck 15 

MPa.  

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser inspecionado e aprovado pela 

fiscalização da CAESA. 

 

1.2.1.8.2 - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em 

obra, acabamento convencional, espessura 8 cm 

 

O calçamento será executado em concreto simples, no traço 1:3:6 (cimento, areia e seixo), lançado 

sobre aterro apiloado, nivelado, terão juntas de dilatação em réguas de sucupira ou maçaranduba, 

formando quadrados de 1,50 x l,50m, com armadura em tela própria. 

 

1.2.1.9 - MURETA DE MEDIÇÃO (4,00x0,65x2m) 

1.2.1.9.1 - Locação de obras de edificações 

 

A locação da obra será executada com instrumentos topográficos, devendo ficar registrada em 

banquetas de madeira, em torno da obra.  

Consiste na execução, pela Contratada, da locação de todos os elementos necessários à perfeita 

implantação da obra.  

Será feita inicialmente através de equipe de topografia devidamente habilitada, que deverá 

executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência estabelecidos pela Contratante, lançando, sobre 

gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as 

exigências contratuais. 

 

1.2.1.9.2 - Escavação manual de valas em terra compacta, prof. Até 1,00m 

  

Deverá ser executada a terraplanagem necessária, incluindo cortes e aterros, para acerto do terreno 

e implantação da edificação. Todo movimento de terra, a fim de nivelar o terreno nas cotas fixadas no 

projeto, deverão obedecer às normas técnicas da ABNT para tais serviços. 

 

1.2.1.9.3 - Alicerce em concreto ciclópico 

Será executado em concreto ciclópico no traço 1:3:6 (cimento, areia e seixo) com 30% de pedra de 

mão. A colocação do concreto deverá ser feita em camadas horizontais, com a presteza necessária para 

que se liguem intimamente, deverão ser fortemente comprimidos ou vibrados, logo após seu lançamento e 

as pedras serão lançadas em cada camada de modo a ficarem envolvidas pelo concreto. 

 

1.2.1.9.4 - Baldrame em concreto simples (0,15x0,20m) 
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Os baldrames serão executados em concreto simples e deverão obedecer a rigoroso alinhamento e 

nivelamento para facilitar os planos dos pisos. 

 

1.2.1.9.5 - Aterro (inclui material) 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.3. 

 

1.2.1.9.6 - Piso em concreto 

  

O concreto deve ser lançado sobre solo, ou lastro de brita, devidamente regularizado e 

compactado. A superfície do contrapiso deve ser regularizada e nivelada através de régua de 

madeira. A espessura final deve ser de 5 cm. 

 

1.2.1.9.7 - Parede em Alvenaria 10cm tijolo cerâmico furado 10x20x20cm 

  

As paredes de alvenaria da canaleta dos quadros deverão ser executadas com blocos cerâmicos de 

vedação, com resistência à compressão igual ou superior a 2,5 MPa, com dimensões nominais de 

10x20x20 cm, e deverão ser assentados em juntas de 1,0 cm argamassada,  t raço  1:5  de  

c imento  e are ia  méd ia  lavada.  A alvenaria deverá ser executada em prumo, nível e esquadro 

perfeito. 

 

 

1.2.1.9.8 - Laje em concreto armado - e=0,07cm 

 

Será executada em concreto armado, com espessura mínima de 7 cm.  Será moldada em forma de 

madeira, travada e escorada adequadamente para evitar embarrigamento ou desnivelamento durante a 

concretagem. 

A desforma deverá ser executada com a devida precaução para evitar a quebra dos cantos ou 

ofensas superficiais ao concreto. 

 

1.2.1.9.9 - Chapisco cim/areia 1:4 esp=0,5cm 

 

O chapisco será executado antes do emboço. Todas as superfícies de concreto, tais como teto, 

montagens, vigas, vergas e outros elementos da estrutura que devem ser revestidas de argamassa, 

receberão uma camada descontínua de argamassa forte (chapisco) de cimento e areia grossa, traço 1:4 e 

espessura de 0,5 cm, bem diluída. 

 

1.2.1.9.10 - Reboco paul. C/arga cim//areia 1:3 e=2cm 

  

Revestimento em camada única, composto de argamassa de cimento, areia e barro, no traço 1:3:2. 

Os rebocos serão regularizados e desempenados à régua e desempenadeira e esponjados; deverão 

apresentar aspectos uniformes, com superfície perfeitamente plana, não sendo tolerado qualquer 

ondulação ou desigualdade de alinhamento de superfície. 
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1.2.1.9.11 - Portão de ferro 1/2" c/ 2 folhas, espaçamento das barras 10cm 

Será confeccionado em ferro ½”, obedecendo as dimensões e detalhes em projeto. 

O material será de 1ª qualidade, isenta de ferrugem ou quaisquer defeitos. As ligações que sejam 

soldadas ou parafusadas serão de comprovada resistência com perfeito acabamento e deverão ser 

entregues na obra com proteção de uma pintura anti-oxidante, a base de Esmalte Sintético de alto poder 

anticorrosivo. 

 

1.2.1.9.12 - Caixa de passagem 30x30x40 fundo brita com tampa 

 

São dispositivos destinados a interligarem uma ou mais redes de esgoto, permitir alteração de 

diâmetros, inspeção em setores localizados, etc. 

As caixas de inspeção sanitária com tampa de concreto à vista, serão construídas em concreto, nas 

dimensões de 30 x 30 x 40 cm, rebocada interna e externamente. 

Ao fundo da caixa de inspeção será colocado lastro de concreto na espessura de 10 cm. A tampa 

será em concreto armado com alças para facilitar sua remoção 

 

1.2.1.9.13 - Pintura PVA acrílica (interna ou externa) 

  

Antes da aplicação das tintas, deverão ser eliminadas as infiltrações e trincas, porventura 

existentes, com tratamento adequado para cada situação, devendo ser utilizado hidro jateamento com 

hipoclorito, as fissuras tratadas com argamassa semi-flexível, e duas demãos de impermeabilizante 

acrílico.  

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas, convenientemente preparadas, lixadas e 

só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 

A eliminação da poeira deverá ser completa até que as tintas sequem inteiramente.  

Cada demão de tinta só será aplicada após a anterior estar completamente seca, convindo observar 

um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas.  

O mesmo cuidado deverá haver entre demãos de massa e de tinta, observando um intervalo 

mínimo de 48 horas.  

Deverão ser tomados cuidados especiais a fim de evitar salpicaduras de tintas em superfícies não 

destinadas a receber pintura. 

 

1.2.1.9.14 - Pintura das grades em anti-ferruginoso 

 

Nas superfícies metálicas, a preparação se fará principalmente sobre o desengraxe e à eliminação 

de ferrugem. 

Sendo que antes da pintura estas peças deverão ser limpas, desengorduradas e ter soldas e 

emendas tratadas com tinta para galvanização e em seguida com material anti-ferruginoso. 

 

1.2.1.9.15 - Pintura em esmalte sintético azul Paysandu - grade, 2 demãos 
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Serão necessárias as seguintes operações e nas cores indicadas pela fiscalização: 

- Lixamento e limpeza à seco; 

- Uma demão de anti-corrosivos 

- Lixamento e posterior espanamento; 

- Aplicação de duas demãos de acabamento. 

 

1.2.2 - MURO 

1.2.2.1 - SERVICOS TÉCNICOS 

1.2.2.1.1 - Locação de eixo 

 

Os serviços topográficos compreenderão a execução de levantamentos planialtimétricos, 

objetivando a locação das obras. 

Os levantamentos terão como referência os marcos existentes nas áreas em que será implantado o 

muro, cujo deverá ser indicado pela Fiscalização. 

Caberá à Contratada realizar os seguintes serviços: 

Amarração planialtimétrica dos eixos e linhas-base de locação das obras nos marcos de referência. 

Locação dos pontos notáveis (eixos, bordos, etc.) do muro. 

Coleta e ordenação de todos os elementos necessários às medições e a elaboração de cadastro da 

obra. 

Cadastro das interferências existentes e eventualmente não detectadas na época da elaboração do 

projeto ou que foram construídos posteriormente. 

Os levantamentos planialtimétricos serão executados com instrumentos de precisão, as medidas 

lineares deverão ser executadas com trena de aço e sempre verificadas com duas medidas taqueométricas 

a ré e avante. 

Os vértices das poligonais dos levantamentos planialtimétricos serão materializados no campo 

com piquetes de madeira de lei. 

Os erros admissíveis, para os serviços anteriormente descritos, são os seguintes: 

O erro relativo admissível de fechamento linear é de 1:2.000. 

O erro admissível de fechamento angular é de 1’x n½, sendo n o número de vértices. 

A locação da obra com gabarito de madeira consiste em efetuar o traçado em madeira de modo a 

determinar a posição da obra no terreno e a locação dos pontos principais de construção tais como: eixo 

dos pilares, eixo das fundações em alvenaria de pedra. Esta locação planimétrica se fará com auxílio da 

planta de situação. 

A madeira deverá ser em tábuas de pinho 3ª, de 1” x 15 cm, virola ou outra aceita pela 

Fiscalização. As madeiras serão niveladas e fixas em pontaletes ou barrotes de pinhos 2” x 2” cravada em 

intervalos de 2 metros a fim de evitar a deformação do quadro. A estaca de apoio da madeira será fixada 

em solo firme e, muitas vezes, deverá receber concretagem em sua base para melhor rigidez. Receberá 

fixação auxiliar de duas pernas a 45 graus, a fim de evitar o deslocamento da estaca e, consequentemente, 

dos eixos definidos. 

O quadro deverá estar fixo e firme, não podendo ser permitido que pessoas se encostem no mesmo 

como apoio do corpo, pois este fato pode promover o deslocamento dos pontos dos eixos já determinados. 
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As madeiras deverão ser emendadas de topo, com baguetes laterais para fixação, de modo que 

fiquem mantidos os mesmos alinhamentos retilíneos, em duas arestas superiores. 

Após efetuadas as medidas desejadas, efetuam-se os cruzamentos dos pontos, para se determinar 

os eixos. São fixados pregos no topo das tábuas para manter viva a referência de nível (RRNN), em tinta 

vermelha, dos pontos notáveis contidos no alinhamento a que se referem, necessários à conferência e 

início das obras. 

 

1.2.2.1.2 - LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO 

 

Nenhum movimento de terra será iniciado enquanto as operações de desmatamento e 

destocamento das áreas devidas tenham sido totalmente concluídas. 

A limpeza do terreno deverá ser feita com equipamento adequado e compreenderá os serviços 

remoção da camada superficial do terreno natural (inclusive ervas e pastos), numa espessura suficiente 

para eliminar terra vegetal, matéria orgânica e demais materiais indesejáveis, a critério da Fiscalização. 

As áreas do terreno que não terão edificações, também deverão ser roçadas e limpas conforme 

determinado no projeto. 

 

 

 

 

 

1.2.2.2 - MOVIMENTO DE TERRA 

1.2.2.2.1 - Escavação manual de valas em terra compacta, prof. Até 1,00m 

  

Deverá ser executada a terraplanagem necessária, incluindo cortes e aterros, para acerto do terreno 

e implantação da edificação. Todo movimento de terra, a fim de nivelar o terreno nas cotas fixadas no 

projeto, deverão obedecer às normas técnicas da ABNT para tais serviços. 

 

1.2.2.2.2 - Carga, descarga de material e espalhamento 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.5 

 

1.2.2.2.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TRECHO DE 7,4Km) 

Conforme item 1.1.1.3.4 

 

1.2.2.3 - FUNDAÇÃO 

1.2.2.3.1 - Bloco em concreto armado 

 

Compreende a execução de cintamento e construção bloco em concreto armado, obedecendo 

rigorosamente o cálculo estrutural. O traço do concreto deverá ser 1:2:3 (cimento, areia branca e seixo 

rolado médio), enquanto o tipo de aço a ser utilizado na armadura deverá ser CA-50 e CA-60. 
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A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Contratada por 

sua resistência e estabilidade. 

A concretagem só poderá ser executada após minuciosa verificação da perfeita disposição, 

dimensão, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes. A forma deverá ser de 

madeira, travada e escorada adequadamente para evitar embarrigamento ou desnivelamento durante a 

concretagem. A desforma deverá ser executada com as devidas precauções para evitar as quebras dos 

cantos ou ofensas superficiais ao concreto. 

             O preparo do concreto deverá ser feito por betoneiras, em prazo nunca inferior a 3 (três) minutos. 

O concreto deverá ser empregado imediatamente após preparado e só será permitido adensamento 

mecânico por meio de vibradores de eficiência comprovada. Em nenhuma hipótese deverá ultrapassar de 

30 minutos o intervalo entre a mistura do concreto e o lançamento na forma. 

 

1.2.2.3.2 - Pilares em concreto armado 

 

Compreende a execução de cintamento e construção de pilar em concreto armado, obedecendo 

rigorosamente o cálculo estrutural. O traço do concreto deverá ser 1:2:3 (cimento, areia branca e seixo 

rolado médio), enquanto o tipo de aço a ser utilizado na armadura deverá ser CA-50 e CA-60. 

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da Contratada por 

sua resistência e estabilidade. 

A concretagem só poderá ser executada após minuciosa verificação da perfeita disposição, 

dimensão, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes. A forma deverá ser de 

madeira, travada e escorada adequadamente para evitar embarrigamento ou desnivelamento durante a 

concretagem. A desforma deverá ser executada com as devidas precauções para evitar as quebras dos 

cantos ou ofensas superficiais ao concreto. 

             O preparo do concreto deverá ser feito por betoneiras, em prazo nunca inferior a 3 (três) minutos. 

O concreto deverá ser empregado imediatamente após preparado e só será permitido adensamento 

mecânico por meio de vibradores de eficiência comprovada. Em nenhuma hipótese deverá ultrapassar de 

30 minutos o intervalo entre a mistura do concreto e o lançamento na forma. 

 

1.2.2.3.3 - Baldrame em Concreto simples 

 

Os baldrames serão executados em concreto simples e deverão obedecer a rigoroso alinhamento e 

nivelamento para facilitar os planos dos pisos. 

 

1.2.2.3.4 - Parede em Alvenaria 10cm tijolo cerâmico furado 10x20x20cm 

 Conforme discriminação do item 1.2.1.9.7. 

 

1.2.2.3.5 - Reboco com impermeabilizante 

Os processos de impermeabilização deverão ser executados pelo empreiteiro, obedecendo 

fielmente as recomendações dos fabricantes dos materiais a empregar. Cabe a fiscalização, exigir do 

empreiteiro o cumprimento destas recomendações e opinar em caso de serem indicadas mais de uma 

solução para o problema de vedação apresentada. 
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1.2.2.3.6 - Pintura PVA acrílica (interna ou externa) 

 Conforme discriminação do item 1.2.1.3.12. 

 

1.2.2.4 - Diversos 

1.2.2.4.1 - Portão em grade de ferro 

 

Portão em grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na 

vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8", inclusive dobradiças e ferrolho 

 Fornecimento de portão conforme especificado acima, deverá ser feito com material de boa 

qualidade e seguindo as normas técnicas da ABNT para tais serviços. 

 

1.2.2.4.2 - Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 610mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 

30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação 

 

Protetor perimetral - concertina em aço inoxidável, com lâminas de 04 (quatro) a 10 (dez) pontas 

perfurantes, de 43mm a 70mm de comprimento, altura de 21mm a 25mm, espaçamento de 22mm a 50mm 

na parte externa e 17mm a 95mm na parte interna. Diâmetro de 450mm de centro a centro com 13 a 17 

lâminas perfurantes. 

O Protetor perimetral será sustentado por dois cabos (não serão aceitos arames) de aço do tipo 

pantaneiro na parte superior e inferior com diâmetro igual ou superior a ¼”, mantendo o espaçamento de 

40 espiras para cada 10 metros, em hastes galvanizadas e parafusadas, com buchas de fixação no 12, ou 

fixadas na própria alvenaria. Deverão ser utilizadas placas de advertência a cada 10 metros de distância. 

Todos os acessórios necessários à instalação serão inclusos no preço a ser proposto (Grampos, arame, 

hastes, parafusos, buchas, esticadores, cabos guias, anéis, clips, etc) e deverão ser em aço galvanizado a 

quente. 

Os custos de aplicação, bem como a retirada do material atualmente existente (arame farpado e 

hastes), serão de responsabilidade da contratada e deverão estar inclusos no preço a ser proposto. O 

material deverá ser aplicado de forma que as concertinas fiquem instaladas sobre os muros fiquem 

inclinadas dentro da área da Chesf, sem se projetar sobre as calçadas externas nem os terrenos vizinhos a 

CAESA, conforme os detalhes constantes nos desenhos de referência. 

 

1.2.3 - MATERIAL HIDROMECÂNICO 

1.2.3.1 - BARRILETES DE SUCÇÃO, RECALQUE, BOMBAS E EQUIPAMENTOS DE 

MEDIÇÃO 

1.2.3.1.1 - Curva PE 90 F.F. CP 90FF10 DN 200mm 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.2 - Tubo TK7FL/PT 10 DN 150mm x 2,20m 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.3 - Redução Excêntrico FoFo FF DN 200mm/150mm 

http://www.caesa.ap.gov.br/
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Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.4 - Curva 90 FoFo FF DN 150mm 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.5 - Toco FoFo FF DN 150mm x 0,75m 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.6 - Válvula de retenção F.F. DN 150 mm port. Única 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.7 - Registro chato RCFV16 DN 150mm 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.8 - Te FoFo FF D=200x150 mm 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.9 - Redução concentrica FoFo FF DN 200mmx 250mm 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.10 - Redução concêntrica em FoFo, com flanges DN 150x100mm  

  

As conexões e peças especiais deverão apresentar as dimensões exigidas em projeto. 

 Deverão ter eixo retilíneo perpendicular aos planos das duas extremidades. As seções transversais 

deverão apresentar espessura uniforme. 

 As superfícies, interna e externa, das conexões e peças especiais deverão ser lisas e compatíveis 

com o processo da fabricação. 

 As conexões e peças especiais não deverão apresentar trincas, fissuras ou outros defeitos visíveis a 

olho nu, prejudiciais à qualidade do tubo quanto à resistência, impermeabilidade e durabilidade. Deverão 

dar som característico de conexões e peças especiais não trincado, quando percutidos com martelo leve. 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. .(verificar) 

 

1.2.3.1.11 - Curva 45 FoFo FF DN 200mm 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.12 - Tubo FoFo FF DN 200mm – 3,95 m 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.13 - Tubo FoFo FF DN 200mm - 1,20 m 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.14 - Tubo FoFo FF DN 200mm – 0,25 m 
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Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.15 - Tubo FoFo FPT DN 200mm – 1,00 m 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.16 - Comporta quadrada sentindo duplo de fluxo 600mm 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.17 - Pedestal de manobra simples 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.18 - Haste de 1.3/4" de 1,00m com duas roscas 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.19 - Mancal de 1.3/4" 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.20 - Luva de 1.3/4" 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.21 - Fornecimento de conjunto motor-bomba re-autoescorvante para uma vazão de 75m³/h e 

altura manométrica de 18 m.c.a (Quantidade 2+1 = 3, sendo 2 em uso e 1 de reserva), BOMBA E3 

V02 FLG ANSI B16.1 125LB FF DUPLA STD. CJ BASE VIGA U E-3 132M (DEC=560MM) – 3 

MOTOR W22 IR2 12,5 CV 1800RPM 4T 1,15 IPW55 60HZ (132S) CJ CHUMBADOR 

M16X2X300 SAE 1020, CJ VALVULA DE ALIVIO DE AR E/EP A48 CL30 (MOLA PRETA) 

CORREIA DENTADA 5V670 NBR NITRILICA (XPB 1700) POLIA 180/5V/2 E 3/4/6 - EP 3/4 GG 

20 POLIA 200/5V/2 E 3/4/6 - EP 3/4 GG 20 PROT. POLIA E-4 (M) MOT.165/3V/2 MOV.230/3V/2 

(DEC=560MM) (AF07520) 

 

Mão de Obra para a instalação elétrica das bombas (12,5cv) até o quadro de comando das mesmas 

Para instalação das bombas deverá ser utilizada base em ferro, conforme projeto, além de 

ancoragem em concreto para tubulação.  

Serão instaladas 03 (três) bombas re-auto-escorvante, motor 12,5 CV, para uma vazão de 75 m³/h 

e altura manométrica de 18,00 m.c.a, sendo 02 (duas) em uso e 01 (uma) para reserva. O conjunto será 

assente em base em viga U, E-2, 90L (DEC = 545 mm). As bombas serão acopladas a 2 motores W22 

IR2, 3 CV, 3.600 RPM, 4T 1, 15 IP55, 60 Hz (90S), com protetor de polia E-2, motor 120/3V/2, movida 

200/3V/2 (DEC=5450, AF 36100. Serão providos de conjunto de válvula de alívio de ar E/EP, A48, 

CL30 (mola sem pintar), correia dentada 3V630 NBR nitrílica (XPZ 1600), polia 120/3V/2, 90L, GG 20 e 

polia 200/3V/2, E2, GG 20.       

O quadro de comando, inclusive material existente no local, deverá ser remanejado. Para tanto, 

será construída base em concreto para o CCM a ser instalado. 
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Serão instalados 03 (três) Centro de Comandos de Motores - CCM, auto-portante, sendo 01 para 

cada conjunto motor-bomba de 12,5 CV-220V, equipado com barramentos 3F+T, e disjuntor geral em 

caixa moldada, partida suave via soft start, 12,5 CV-220V, multimedidor digital e ventilação forçada 

O desembarque e o transporte interno deverão ser acompanhados por pessoal habilitado e 

experiente, que deverá providenciar para que os citados serviços sejam feitos de forma adequada. 

Após terem sido desembalados, deverão ser inspecionados visualmente, para verificar a ocorrência 

ou não de danos durante o transporte ou desembarque. Caso seja constatado algum dano, este deve ser 

comunicado a Fiscalização. 

Após a fixação dos quadros, os mesmos deverão ser submetidos a um reaperto geral de todos os 

parafusos e fixações, sendo posteriormente interligados entre si e aos equipamentos. 

Deverá ser instalada chave seccionadora e quadro de barramento, conforme especificação no 

Projeto, além de interligação elétrica, incluindo material e mão-de-obra, entre a subestação abrigada, os 

conjuntos moto-bombas, a chave seccionadora, o quadro de barramento e o quadro de comando 

 

1.2.3.1.22 - Fornecimento de medidor de nível por ultrassom 

 

O transmissor de nível ultrassônico é utilizado na medição contínua e extremamente precisa do 

nível de produtos líquidos ou sólidos armazenados em tanques, reservatórios ou silos, o transmissor de 

nível ultrassônico é totalmente baseado na emissão de pulsos de ultrassom emitidos pelo sensor e 

refletidos pelo material que está sendo monitorado. Sendo assim, a medição de nível ocorre sem que haja 

qualquer tipo de contato físico entre o instrumento e o meio medido. 

CARACTERÍSTICA 

 Alimentação: 2-fios: 12–36 V DC    4-fios: 11.4–40 V DC 11.4–28 V AC 

 Temperatura Ambiente: -30°C … +80°C - Compensação Automática 

 Temperatura Média: -30°C … +90°C 

 Pressão: 0.3 a 3 bar 

 Faixas de Medições: 0,2 – 4,0 / 0,25 – 6,0 / 0,3 – 8,0 / 0,35 – 10 / 0,4 – 15m 

 Saída: 4-20 mA, HART 

 Proteção: IP68 

 Aprovação ATEX x / ABNT 

 

1.2.3.1.23 - Fornecimento de medidor de vazão eletromagnético 

 

O Medidor de Vazão da Série Ultraflow, modelos U3000 ou U4000 (*com data logger 

incorporado), foram desenvolvidos para trazer simplicidade na medição de vazão não intrusiva, 

oferecendo à aplicação medições rápidas e precisas, através do seu menu de fácil utilização e simples 

configuração. Com uma instalação fixa, ele se torna uma alternativa rentável para um medidor em linha, 

além de possuir manutenção a seco, o que gera tempo de inatividade mínimo e disponibilidade máxima. 

 

CARACTERÍSTICA 

 Range de velocidade - 0,1 m/s a 20m/s bidirecional; 
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 Display - Visor de exibição gráfica de 64 x 240 pixels; 

 A programação é protegida por senha através do painel de controle de 15 teclas; 

 Potência - 86V a 264V CA. Opcional 24V CA/CC 1A Max; 

 9 idiomas selecionáveis pelo usuário; incluindo PORTUGUÊS; 

 Precisão +/- 0,5% a +/- 3%, dependendo do tamanho do tubo para a vazão> 0,2m/s; 

 

1.2.3.1.24 - Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x 90mm 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.25 - Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.1.26 - Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 200mm 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.2 - MATERIAIS DIVERSOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES) 

1.2.3.2.1 - Chapa preta 1" (0,30x0,80x4und) 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.3.2.2 - Viga de aço em perfil "H" de 6" 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

 

1.2.3.2.3 - Correntes de aço inoxidável 1/4" 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4 - MATERIAL ELETROMECÂNICO 

1.2.4.1 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - QGBT, ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

1.2.4.1.1 - Caixa de medição polifásica padrão CEA 

 

A caixa deve ser metálica, policarbonato ou noryl na cor cinza claro, resistente a raios 

ultravioletas (UV), não propagador de chamas, não higroscópico e resistente aos produtos químicos 

usados na construção civil, especialmente os alcalinos que compõem o cimento. A Tampa da caixa 

Policarbonato ou noryl transparente, resistente a raios ultravioletas (UV), não propagador de chamas e 

não higroscópico. O conector de aterramento (luva, parafuso e arruelas) Bronze silício, bronze fosforoso, 

liga de cobre e zinco com porcentagem máxima de zinco de 45 % ou aço inoxidável. A caixa deve ser 

fabricada com as dimensões indicadas pela CEA. b) As luvas, exceto quando indicado, devem ser de liga 

de cobre e zinco ou de aço inoxidável. c) A espessura mínima de qualquer superfície da caixa deve ser de 

3,0 mm. d) Os pré-furos devem ser marcados em baixo relevo. e) A caixa deve ter um índice de proteção 

IP54, devendo, se necessário, fazer uso de uma junta de vedação para garantir o grau de proteção. Neste 

caso, o material utilizado como vedação deve ser submetido a ensaios de envelhecimento acelerado. f) A 

caixa deve ser fabricada com uma aba, de forma a permitir o ajuste e fechamento da tampa. g) O parafuso 
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do conector de aterramento deve ter cabeça redonda e fenda simples, deve possuir as medidas de 6 x 16 

mm e deve vir acompanhado de 2 arruelas com diâmetro externo de 14 a 19 mm e espessura de 1,2 mm.  

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.2 - Disjuntor 3P-63ª 

 

Deverão ser fornecidos e instalados para proteção geral dos quadros de distribuição e terminais, 

disjuntores termomagnéticos, com capacidade e número de polos conforme a planilha de cargas e 

diagramas unifilares contidos no projeto. 

Todos os disjuntores serão identificados por meio de etiquetas que indiquem o circuito protegido. 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

1.2.4.1.3 - Poste de concreto DT 11/200 

 Será executado em concreto armado, obedecendo rigorosamente o projeto estrutural. 

Os elementos em concreto serão moldados em forma de madeira travadas e escoradas 

adequadamente, para evitar embarrigamento ou desnivelamento durante a concretagem. 

A desforma deverá ser executada com as devidas precauções para evitar a quebra dos cantos ou 

ofensas superficiais de concreto. 

  Será de inteira responsabilidade da empreiteira o fornecimento e instalação do poste de concreto. 

 

1.2.4.1.4 - Cabeçote 1 1/4" 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.5 - Armação secundaria 1 estribo com isolador e parafuso de fixação no poste, arruelas e 

porca quadrada 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.6 - Cinta 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.7 - Condutor de cobre isolado # 25mm² - 1KV – Preto 

 

Serão de cobre eletrolítico com isolamento termoplástico para 1KV. A bitola dos condutores não 

poderá ser inferior àquela estabelecida nas normas da NB-3. 

Os condutores serão sempre inteiros de caixa a caixa, sendo as emendas obrigatoriamente nas 

mesmas. 

As emendas deverão ser feitas de acordo com a boa técnica e ter no mínimo a mesma qualidade 

elétrica e mecânica do condutor, inclusive quanto ao isolamento. 

A enfiação só deverá ser feita depois de prontas todas as alvenarias, revestimentos e pisos. Dada a 

1ª demão, sofrer limpeza e preparação para enfiação, inclusive secagem com bucha de estopa e camada de 

verniz isolante. 
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A enfiação do chicote no eletroduto, não deverá danificar o isolamento para facilitar a enfiação. 

Será permitido o uso de lubrificante, tipo parafina, talco, diatômica ou pedra sabão. Fornecimento de 

material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.8 - Condutor de cobre isolado # 25mm² - 1KV – Azul 

 Conforme discriminação do item 1.2.4.1.7 

 

1.2.4.1.9 - Condutor de cobre isolado # 25mm² - 1KV – Verde 

 Conforme discriminação do item 1.2.4.1.7 

 

1.2.4.1.10 - Eletroduto PVC 2", inclusive conexões 

 

Serão de plástico PVC e será obrigatório seu emprego em toda a instalação, inclusive no forro e 

paredes de alvenaria. 

A ligação entre eletrodutos e caixas só poderá ser feita com bucha e arruelas adequadas. 

A ligação entre eletrodutos só poderá ser feita por meio de luva. Os eletrodutos devem se tocar no 

centro da luva. 

Nos locais onde os eletrodutos ficarem aparentes, os mesmos serão fixados com braçadeiras 

apropriadas. 

Os eletrodutos e caixas embutidas na alvenaria só serão executados após a conclusão do fecho de 

aperto da mesma. Os rasgos e furos serão estreitamente necessários, de modo que não comprometam a 

estabilidade da parede. Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

 

1.2.4.1.11 - Terminal para cabo # 16 mm² a compressão com parafuso porcas e arruelas 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais.  

 

1.2.4.1.12 - Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.13 - Fita isolante alta tensão 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.14 - Anilha identificadora para cabos 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.15 - Cabo de cobre, 750V, 2,5mm² - vermelho 

  

Serão de cobre eletrolítico com isolamento termoplástico para 750V. A bitola dos condutores não 

poderá ser inferior aquela estabelecida nas normas da NB-3. 

Os condutores serão sempre inteiros de caixa a caixa, sendo as emendas obrigatoriamente nas 

mesmas. 
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As emendas deverão ser feitas de acordo com a boa técnica e ter no mínimo a mesma qualidade 

elétrica e mecânica do condutor, inclusive quanto ao isolamento. 

A enfiação só deverá ser feita depois de prontas todas as alvenarias, revestimentos e pisos. Dada a 

1ª demão, sofrer limpeza e preparação para enfiação, inclusive secagem com bucha de estopa e camada de 

verniz isolante. 

A enfiação do chicote no eletroduto, não deverá danificar o isolamento para facilitar a enfiação. 

Será permitido o uso de lubrificante, tipo parafina, talco, diatomita ou pedra sabão. Fornecimento de 

material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.16 - Cabo de cobre, 750V, 2,5mm² - preto 

 Conforme discriminação do item 1.2.4.1.15. 

 

1.2.4.1.17 - Cabo de cobre, 750V, 2,5mm² - azul 

 Conforme discriminação do item 1.2.4.1.15. 

 

1.2.4.1.18 - Cabo de cobre, 750V, 2,5mm² - verde 

 Conforme discriminação do item 1.2.4.1.15. 

 

1.2.4.1.19 - Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico dn 20mm (3/4"), tipo leve, inclusive conexões - 

fornecimento e instalação 

  

Serão de aço galvanizado será obrigatório seu emprego em toda a instalação, inclusive no forro e 

paredes de alvenaria. 

A ligação entre eletrodutos e caixas só poderá ser feita com bucha e arruelas adequadas. 

A ligação entre eletrodutos só poderá ser feita por meio de luva. Os eletrodutos devem se tocar no 

centro da luva. 

Nos locais onde os eletrodutos ficarem aparentes, os mesmos serão fixados com braçadeiras 

apropriadas. 

Os eletrodutos e caixas embutidas na alvenaria só serão executados após a conclusão do fecho de 

aperto da mesma. Os rasgos e furos serão estreitamente necessários, de modo que não comprometam a 

estabilidade da parede. Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.20 - Abraçadeira tipo unha 3/4, reforçada com bucha e parafuso 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.21 - Condulete múltiplo tipo X com interruptor de 1 tecla, de sobrepor com caixa 4x2" 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.22 - Condulete múltiplo tipo X, Ø 3/4", com tampa cega 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.23 - Luminária industrial a prova de tempo e jatos d'água, Ref. NT600D, Fab. NUTSTEEL 
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Será executada em luminária tipo industrial a prova de tempo e jato d’água, corpo e núcleo de 

ferro fundido, na altura indicada pela fiscalização e/ou em projeto, p/ Lâmpadas. 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.24 - Lâmpada LED 10W 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.25 - Plug e tomadas 2P+T para luminárias 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.26 - Terminal para cabo # 2,5mm² - tipo garfo 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.27 - Anilha identificadora para cabos 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

1.2.4.1.28 - Abraçadeira de nylon 4,8x160mm 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.1.29 - Bucha e parafuso 8mm 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.2 - ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1.2.4.2.1 - Poste telecônico curvo simples desmontável, com altura de 09 metros, flangeado com base 

e chumbadores 

Será executada em poste telescópico de ferro galvanizado com altura indicada pela fiscalização 

e/ou em projeto, contendo 01 (uma) pétala p/ lâmpadas vapor metálico tubular de 400W, Ref.. SRC-612, 

Fab. PHILIPS (completo). 

 

1.2.4.2.2 - Eletroduto de PVC 1", inclusive conexões 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais.. 

 

1.2.4.2.3 - Cabo de cobre, 1KV, 2,5mm² - preto 

 

Serão de cobre eletrolítico com isolamento termoplástico para 1KV. A bitola dos condutores não 

poderá ser inferior aquela estabelecida nas normas da NB-3. 

Os condutores serão sempre inteiros de caixa a caixa, sendo as emendas obrigatoriamente nas 

mesmas. 

As emendas deverão ser feitas de acordo com a boa técnica e ter no mínimo a mesma qualidade 

elétrica e mecânica do condutor, inclusive quanto ao isolamento. 
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A enfiação só deverá ser feita depois de prontas todas as alvenarias, revestimentos e pisos. Dada a 

1ª demão, sofrer limpeza e preparação para enfiação, inclusive secagem com bucha de estopa e camada de 

verniz isolante. 

A enfiação do chicote no eletroduto, não deverá danificar o isolamento para facilitar a enfiação. 

Será permitido o uso de lubrificante, tipo parafina, talco, diatomita ou pedra sabão. Fornecimento de 

material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.2.4 - Cabo de cobre, 1KV, 2,5mm² - verde 

 Conforme discriminação do item 1.2.4.2.3 

 

1.2.4.2.5 - Luminária fechada, corpo, aro e tampa para montagem de equipamento elétrico em liga 

de alumínio fundido, refletor estampado em chapa de alumínio anodizado e selado, encaixe em 

braço, soquete E-40 para uma lâmpada vapor metálico de 150w. 

  

Esta Luminária será fechada, corpo, aro e tampa para montagem de equipamento elétrico em liga 

de alumínio fundido, refletor estampado em chapa de alumínio anodizado e selado, encaixe em braço, 

soquete E-40 para uma lâmpada vapor metálico de 150w. 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.2.6 - Lâmpada de vapor metálico 400W base E-40 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.2.7 - Relé foto elétrico com base para fixação no topo da luminária 1000w-220v 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.2.8 - Concreto simples usinado Fck=15 Mpa - Base para a fixação do poste 

Será utilizado concreto pré-misturado, atendendo o Fck especificado no projeto estrutural e na 

falta de indicação, o Fck será de 15 Mpa. Será feita a verificação do Slump, antes da concretagem, com 

abatimento adequado para cada tipo de estrutura. Vetar o uso de concreto bombeado caso não houver 

plano de concretagem e consequente reforço do escoramento, estanqueidade das formas e cuidados com 

armadura negativa. O uso de aditivos especiais será permitido somente sob consulta prévia à 

FISCALIZAÇÃO, acompanhada de justificativa por escrito. A cura será feita por aspersão, iniciada logo 

após a concretagem, por um período de 10 dias, duas vezes por dia (manhã e tarde). A contratada 

solicitará à FISCALIZAÇÃO a liberação da concretagem, 6 conforme Plano aprovado. Caberá à 

Fiscalização a conferência da estrutura para posterior liberação. A vibração será obrigatoriamente 

mecânica, com disponibilidade mínima na obra de dois vibradores mecânicos de imersão. 

 

1.2.4.2.9 - Reator para 1 lampada de vapor de mercurio de  400W uso externo 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 
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1.2.4.3 - FORÇA - CENTRO DE COMANDO DE BOMBAS 

1.2.4.3.1 - CCM, auto-portante, para 01 conjunto motor-bomba de 12,5CV-220V, equipado com 

barramentos 3F+T, e disjuntor geral em caixa moldada, partida suave via soft start 12,5CV-220V, 

multimedidor digital, e ventilação forçada. 

  

Os Centros de Comandos de Motores – CCM’s, serão em chapa metálica pintada, de embutir, 

fornecimento e instalação, Helzin ou equivalente técnico. Eles devem ser projetados, construídos, testados 

e fornecidos conforme as recomendações aplicáveis das últimas revisões das Normas Técnicas das 

seguintes associações: 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 ANSI – American National Standards Institute 

 IEC – International Eletrotechnical Comission  

 NEMA – National Electrical Manufactures Association 

 ASTM – American Society of Testing Materials 

 Devem ser constituídos de seções verticais padronizadas, feitas de chapas de aço com bitola 

mínima 12 MSG para os perfis estruturais e 14 MSG para as portas, laterais e fundo, justapostas e 

interligadas de forma a constituir uma estrutura rígida auto-suportável, totalmente fechada, com 

possibilidade de ampliação em ambas as extremidades. O número de compartimentos deve ser adequado 

em função da quantidade de equipamentos instalados em cada CCM. 

 Cada compartimento deve possuir, na parte frontal, portas com dobradiças e trinco. Devem ser 

providos meios que impeçam a abertura da porta de um compartimento quando o mesmo estiver com seu 

equipamento ligado. 

 Os CCM’s devem ter estrutura, soleira, teto, porta frontal, tampa traseira, par de argolas para 

içamento, para de fechamento lateral, kit luminária led 110/220 V com fim de curso, porta documentos 

em termoplástico, placa de montagem, tampa inferior e pintado. Além de possuir disjuntor motor tripolar, 

contato auxiliar 1NA+1NF, faixa de ajuste 28~40A, DZX8-3-80 JNG ou similar, soft starter 220V 32A 

ASAB-0043B, santerno ou similar, botão de comando duplo metálico, sem iluminação, sem retenção, 

para furos 22mm, LAY5-BL842, JNG ou similar, Sinaleiro LED, corpo plástico, para furos de 22mm, 

tensões disponíveis 220VCA, cor verde, AD1622DG, JNG ou similar, Sinaleiro LED, corpo plástico, 

para furos de 22mm, tensões disponíveis 220VCA, cor vermelho, AD1622DR, JNG ou similar, Sinaleiro 

LED, corpo plástico, para furos de 22mm, tensões disponíveis 220VCA, cor amarelo, AD1622DY, JNG 

ou similar e Miscelâneas (Cabos, anilhas e braçadeiras). 

 Eles devem possuir furações para colocação de dispositivos destinados à sua fixação ao piso ou na 

parede. Estes dispositivos devem ser fornecidos pelo próprio fabricante do CCM. 

 O acabamento dos quadros deverá ser resistente à corrosão causada por umidade ou atmosfera 

característica ao ambiente onde será instalado. O tratamento anti-corrosivo deve consistir de no mínimo 

duas demãos de tinta anti-oxidante nas partes internas e externas além da pintura final de acabamento, na 

cor cinza claro. 

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 

verificar a execução e o acabamento, devendo estar em conformidade com o projeto. Deve-se verificar o 

resultado da instalação junto ao término do serviço, conforme NBR, a fim de verificar seu pleno 

funcionamento. 
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 O desembarque e o transporte interno deverão ser acompanhados por pessoal habilitado e 

experiente, que deverá providenciar para que os citados serviços sejam feitos de forma adequada. 

 Após terem sido desembalados, deverão ser inspecionados visualmente, para verificar a ocorrência 

ou não de danos durante o transporte ou desembarque. Caso seja constatado algum dano, este deve ser 

comunicado a Fiscalização. 

 Após a fixação dos quadros, os mesmos deverão ser submetidos a um reaperto geral de todos os 

parafusos e fixações, sendo posteriormente interligados entre si e aos equipamentos. 

 Deverá ser instalada chave seccionadora e quadro de barramento, conforme especificação no 

Projeto, além de interligação elétrica, incluindo material e mão-de-obra, entre a sub-estação abrigada, os 

conjuntos moto-bombas, a chave seccionadora, o quadro de barramento e o quadro de comando. 

 Todo fornecimento de material deve seguir o especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.3.2 - Cabo de cobre, 1KV, 6mm² - preto 

 Conforme discriminação do item 1.2.4.2.3, de 1KV, 6mm² - preto 

 

1.2.4.3.3 - Cabo de cobre, 1KV, 6mm² - verde 

 Conforme discriminação do item 1.2.4.2.3, de1KV, 6mm² - verde 

 

1.2.4.3.4 - Eletroduto PVC 1 1/4", inclusive conexões 

Conforme discriminação do item 1.2.4.1.10 

 

1.2.4.3.5 - Condulete de alumínio tipo x, para eletroduto riscável de 1 1/4", com tampa cega 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.3.6 - Terminal para cabo a compressão # 10 mm², com parafusos, porcas e arruelas 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.3.7 - Anilha identificadora para cabos 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.3.8 - Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, em rolo de 19mmx20m` 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.3.9 - Fita isolante alta tensão 

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.3.10 - Bucha e arruela, Ø 1 1/4" 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.3.11 - QGBT para energizar 03 CCM de 12,5CV, 220V 
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Quadro Geral de Baixa Tensão, QGBT, em chapa metálica pintada, de embutir, com barramento 

trifásico e neutro, fornecimento e instalação, Helzin ou equivalente técnico. Os quadros de proteção e 

comando em baixa tensão devem ser projetados, construídos, testados e fornecidos conforme as 

recomendações aplicáveis das últimas revisões das Normas Técnicas das seguintes associações: 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 ANSI – American National Standards Institute 

 IEC – International Eletrotechnical Comission 

 NEMA – National Electrical Manufactures Association 

 ASTM – American Society of Testing Materials 

 Os quadros devem ser constituídos de seções verticais padronizadas, feitas de chapas de aço com 

bitola mínima 12 MSG para os perfis estruturais e 14 MSG para as portas, laterais e fundo, justapostas e 

interligadas de forma a constituir uma estrutura rígida auto-suportável, totalmente fechada, com 

possibilidade de ampliação em ambas as extremidades. O número de compartimentos deve ser adequado 

em função da quantidade de equipamentos instalados em cada quadro. 

 Cada compartimento deve possuir, na parte frontal, portas com dobradiças e trinco. Devem ser 

providos meios que impeçam a abertura da porta de um compartimento quando o mesmo estiver com seu 

equipamento ligado. 

 Os quadros devem possuir barramento principal, de preferência horizontal e na parte superior, do 

qual derivam os barramentos secundários em cada compartimento para a alimentação das unidades. 

Todos os barramentos devem ser de cobre eletrolítico 99,9%, com cantos arredondados, pintados com 

uma cor para cada fase e neutro, se existir. 

 Os barramentos devem ter capacidade de condução de corrente conforme especificado no projeto, 

e devem ser dimensionados de modo a suportarem os efeitos térmicos e mecânicos produzidos pelas 

correntes de curto-circuito do sistema. 

 Cada compartimento e equipamento deve possuir uma plaqueta de identificação de plástico 

laminado com fundo preto e gravação em letras brancas. Na primeira linha deve ser gravado o código de 

referência do equipamento, e nas demais linhas sua função, sendo estes dados indicados no projeto. Para 

equipamentos futuros (previsões), as plaquetas devem ser fornecidas sem gravação. Os blocos terminais, 

quando incluídos, devem ser em número suficiente para receber os cabos de comando, controle e 

sinalização, além de mais 20% dos bornes utilizados como bornes de reserva. Todos os bornes devem ser 

numerados de forma visível e permanente, e ter capacidade adequada aos circuitos considerados, sendo 

todos com isolamento para 1KV. 

 Cada seção vertical deve possuir um resistor de aquecimento de potência adequada para impedir a 

condensação de umidade no seu interior, com acionamento através de termostato regulável para controle 

da temperatura. O circuito de cada resistor deve ser protegido por disjuntor termo-magnético. 

 Os quadros devem possuir furações para colocação de dispositivos destinados à sua fixação ao 

piso ou na parede. Estes dispositivos devem ser fornecidos pelo próprio fabricante do quadro. 

 Todas as partes metálicas não previstas para condução de corrente devem ser ligadas ao 

barramento de terra do quadro, o qual deve ficar na parte inferior interna do quadro, em toda a sua 

extensão e fornecido com conectores adequados, do tipo não soldado, para cabo de cobre nu, encordoado, 

na bitola mínima de 10mm² 
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 O acabamento dos quadros deverá ser resistente à corrosão causada por umidade ou atmosfera 

característica ao ambiente onde será instalado. O tratamento anti-corrosivo deve consistir de no mínimo 

duas demãos de tinta anti-oxidante nas partes internas e externas além da pintura final de acabamento, na 

cor cinza claro. 

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 

verificar a execução e o acabamento, devendo estar em conformidade com o projeto. Deve-se verificar o 

resultado da instalação junto ao término do serviço, conforme NBR, a fim de verificar seu pleno 

funcionamento. 

 

1.2.4.4 - ATERRAMENTO  

1.2.4.4.1 - Cabo de cobre nu #35 mm² 

  

Serão de cobre de cobre nu. A bitola dos condutores não poderá ser inferior àquela estabelecida 

nas normas da NB-3. 

Os condutores serão sempre inteiros de caixa a caixa, sendo as emendas obrigatoriamente nas 

mesmas. 

As emendas deverão ser feitas de acordo com a boa técnica e ter no mínimo as mesmas qualidades 

elétricas e mecânica do condutor. 

A enfiação do chicote no eletroduto, não deverá danificar o isolamento para facilitar a enfiação. 

Será permitido o uso de lubrificante, tipo parafina, talco, diatomita ou pedra sabão.  

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.4.2 - Cabo de cobre nu #50 mm² 

  

Serão de cobre nu. A bitola dos condutores não poderá ser inferior àquela estabelecida nas normas 

da NB-3. 

Os condutores serão sempre inteiros de caixa a caixa, sendo as emendas obrigatoriamente nas 

mesmas. 

As emendas deverão ser feitas de acordo com a boa técnica e ter no mínimo as mesmas qualidades 

elétricas e mecânica do condutor. 

A enfiação do chicote no eletroduto, não deverá danificar o isolamento para facilitar a enfiação. 

Será permitido o uso de lubrificante, tipo parafina, talco, diatomita ou pedra sabão.  

Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.4.3 - Haste Copperweld 5/8 X 3,0m com conector 

  

Deverão ser utilizadas, no solo, hastes verticais de cobre tipo copperweld, 5/8”x 3,0m de espessura 

254 micros, na construção da malha de aterramento, em local indicado no projeto, interligadas por 

cordoalha de cobre nu, ou soldadas exotérmicamente ao cabo. O fornecimento de material conforme 

especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.4.4 - Eletroduto PVC 1", inclusive conexões 
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 Conforme discriminação do item 1.2.4.2.2. 

 

1.2.4.4.5 - Suporte Guia Curto 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.4.6 - Terminal Aéreo 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.4.7 - Conector de pressão tipo split bolt em cobre 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.4.4.8 - Caixa inspeção em concreto para aterramento e para raios diâmetro = 300 mm 

 

A caixa de inspeção será executada com paredes em concreto simples nas dimensões mínimas de 

30 x 25 cm e tampa em concreto armado com fundo em brita para auxiliar na drenagem. 

 

1.2.5 - DRENAGEM / EXTRAVASOR / ENTRADA 

1.2.5.1 - SERVIÇOS TÉCNICOS 

1.2.5.1.1 - Serviço topográfico, com levantamento das cotas de fundo e da tampa dos PVs existentes, 

elaboração de planta cadastral das ruas e imóveis  

 Conforme discriminação do item 1.1.1.1.1.  

 

1.2.5.1.2 - Locação de redes de água ou de esgoto, inclusive topógrafo.  

 Conforme discriminação do item 1.1.1.1.3.  

 

1.2.5.1.3 - Cadastro de rede, com elaboração de planta e -perfil 

Conforme discriminação do item 1.1.1.1.2 

 

1.2.5.2 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.2.5.2.1 - Passadiços em madeira para pedestre 

Conforme discriminação do item 1.1.1.2.2. 

 

1.2.5.2.2 - Sinalização de segurança de trânsito 

Conforme discriminação do item 1.1.1.2.3 

 

1.2.5.3 - MOVIMENTO DE TERRA 

1.2.5.3.1 - Escavação de vala não escorada em material de 1ª categoria com profundidade até 3m 

com retroescavadeira 75 HP, sem esgotamento 

Conforme discriminação do item 1.1.1.3.1. 

 

1.2.5.3.2 - Carga, descarga de material e espalhamento 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.5. 
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1.2.5.3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (TRECHO DE 7,4Km) 

Conforme discriminação do item 1.1.1.3.4 

 

1.2.5.3.4 - Aterro com material importado (inclui material) 

Conforme discriminação do item 1.1.1.3.2 

 

1.2.5.3.5 - Reaterro com material da obra, compactado G.C = 95%PN 

Conforme discriminação do item 1.1.1.3.3 

 

1.2.5.4 - ESCORAMENTO 

1.2.5.4.1 - Escoramento Descontínuo 

Conforme discriminação do item 1.1.1.4.1 

 

1.2.5.5 - ESGOTAMENTO 

1.2.5.5.1 - Esgotamento com bombas de superfície ou bombas submersas 

Conforme discriminação do item 1.1.1.5.1 

 

1.2.5.6 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (POCO DE VISITA Poço de Visita) 

1.2.5.6.1 - POÇO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, 

DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. 

Conforme discriminação do item 1.1.1.6.2 

 

1.2.5.7 - ASSENTAMENTO 

1.2.5.7.1 - Colchão de areia – Extravasor 

Conforme discriminação do item 1.1.1.6.8. 

 

 

1.2.5.7.2 - Colchão de areia – Entrada 

Conforme discriminação do item 1.1.1.6.8. 

 

1.2.5.7.3 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 

300 MM 

O assentamento entende-se como a montagem acompanhada da colocação da tubulação tanto ao 

nível do solo como dentro da cava ou vala escavada. Os tubos assentados deverão ser limpos no seu 

interior e examinados para verificar ocorrência de possíveis trincas, momentos antes de serem instalados, 

a fim de evitar futuros vazamentos, visto que não deverá ser montado nenhum tubo ou peça que apresente 

trincas. O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente a abertura da vala. 

 Os tubos serão alinhados ao longo da vala, do lado oposto da terra escavada ou sobre esta e 

deverão ficar livres de eventuais riscos de choques resultantes do tráfego de veículos. 
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Os tubos serão rigorosamente alinhados e a montagem será feita com equipamentos apropriados e 

sempre que forem interrompidos os serviços, as extremidades da tubulação, já montadas deverão ser 

fechadas, visando evitar a entrada de copos estranhos. 

  No caso de esgotos, deverá ser executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa 

voltada para montante. 

Sempre que se interromper os trabalhos de assentamento as extremidades abertas dos tubos 

deverão ser tamponadas a fim de evitar a entrada de corpos estranhos. 

Os tubos a serem assentados deverão ser apoiados em toda a extensão da geratriz inferior, 

evitando que a bolsa forme um ângulo com a outra extremidade do tubo. O diâmetro dos tubos de PVC a 

serem assentados é de 300mm. 

 

1.2.5.7.4 – Carga, transporte e descarga de tubos e peças de PVC D=300mm 

Conforme discriminado no item 1.1.1.8 

 

1.2.5.8 - PAVIMENTAÇÃO 

1.2.5.8.1 - Demolição de pavimentação asfáltica 

Conforme discriminado no item 1.1.1.9.1 

 

1.2.5.8.2 - Recomposição de pavimento asfáltico (espessura = 5cm) 

Conforme discriminado no item 1.1.1.9.2 

 

1.2.5.8.3 - Limpeza do terreno com caminhão pipa 

Para esse serviço deverá ser contratado empresa de locação de caminhão pipa para a limpeza do 

local para a retirada de material proveniente do serviço executado para prevenir contra possíveis acidentes 

e para deixar o local adequadamente limpo. 

 

1.2.5.9 - MATERIAL 

1.2.5.9.1 - Fornecimento de tampão FOFO articulado, classe D400 carga max. 40T, redondo, tampa 

600mm, rede fluvial/esgoto 

 

As conexões e peças especiais deverão apresentar as dimensões exigidas em projeto. 

 Deverão ter eixo retilíneo perpendicular aos planos das duas extremidades. As seções transversais 

deverão apresentar espessura uniforme. 

 As superfícies, interna e externa, das conexões e peças especiais deverão ser lisas e compatíveis 

com o processo da fabricação. 

 As conexões e peças especiais não deverão apresentar trincas, fissuras ou outros defeitos visíveis a 

olho nu, prejudiciais à qualidade do tubo quanto à resistência, impermeabilidade e durabilidade. Deverão 

dar som característico de conexões e peças especiais não trincado, quando percutidos com martelo leve. 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.2.5.9.2 - TUBO PVC, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 7362) 

Conforme discriminado no item 1.1.1.10.1, modificando para D= 300mm 
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1.2.6 - Administração Local 

1.2.6.0.1 - Administração Local do item 1.2 

 

A administração local consiste em formação de estrutura administrativa no canteiro de obra com 

equipamentos, técnico nas áreas específicas para execução e gerenciamento dos serviços. Neste caso, 

refere-se a todos os serviços a serem realizados no item 1.0 conforme descriminado do item C.2. 

Administração das Obras 

 

1.3 - LINHA DE RECALQUE - ELEV. 05 (617,04MX200mm) 

1.3.1 - SERVIÇOS  

1.3.1.1 - SERVIÇOS TÉCNICOS 

1.3.1.1.1 - Locação da linha de recalque  

 

A locação da linha de recalque deverá ser efetuada com equipamentos de precisão compatíveis 

com os utilizados para o levantamento topográfico, devidamente aferidos segundo normalização própria 

do Inmetro. A locação planialtimétrica da obra, com a devida marcação dos diferentes alinhamentos e 

pontos de nível, deverá ser acompanhada e conferida pela fiscalização, antes que se dê continuidade aos 

serviços. Os eixos de referência de nível serão materializados através de estacas de madeira cravada na 

posição vertical ou marcos topográficos previamente implantados em placas metálicas fixadas em 

concreto. 

 

1.3.1.1.2 - Cadastro da linha de recalque 

 

O cadastro é o registro de maneira ordenada da natureza e localização de todos os elementos do 

sistema que foram construídos, dos elementos interferentes ou outros de interesse para a perfeita 

caracterização das obras. 

O cadastro que será propriedade da CAESA, deverá ser apresentado sob forma de cadernetas de 

campo, onde constem:  

Esquema da área ou elemento cadastrado. 

Medidas e informações colhidas no campo, que localizem e caracterizem perfeitamente o 

elemento cadastrado. 

Planilhas de Cálculo.  

Desenhos em ambiente gráfico, tipo CAD, elaborados dentro dos mesmos padrões dos desenhos 

do projeto, em especial quanto a formato, qualidade de apresentação e grau de detalhamento, e que 

contenham, no mínimo:  

Localização planialtimétrica do eixo das obras e outros elementos de interesse, inclusive os 

marcos topográficos utilizados e implantados. 

Localização em planta e perfil das interferências encontradas, remanejadas ou não. No caso de 

interferências remanejadas, deverão ser indicadas as situações inicial e final. 

Todos os ajustes e modificações que com a aprovação da Fiscalização tenham sido feitos em 

relação ao projeto inicial. 

http://www.caesa.ap.gov.br/


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ- CAESA 

DIRETORIA TÉCNICA – DIRTE 

COORDENAÇÃO DE OBRAS DE ESGOTO / PAC 

Av. Ernestino Borges, 222 – Centro – Macapá – AP 

www.caesa.ap.gov.br 

 

78 
 

Acréscimos ou complementações efetuadas. 

Relatório descritivo, circunstanciado, das ocorrências notáveis, justificando todas as mudanças 

eventualmente efetuadas, devendo ser anexadas cópias de todos os controles tecnológicos realizados, 

acompanhados da devida analise, quando couber.  

O levantamento planialtimétrico da geratriz das tubulações construídas será executado após a 

descida dos tubos nas valas, soldagem ou montagem das juntas e antes do preenchimento final das valas. 

Esse levantamento será executado com instrumentos de precisão, por processo taqueométrico, 

devendo ser locados pontos, no máximo, a cada 20 m de distância, ao longo de todo o eixo da tubulação. 

Para os desenhos desses levantamentos, serão consignadas cotas das geratrizes e coordenadas e ângulos 

das deflexões horizontais e verticais referentes aos sistemas de coordenadas e referências de níveis da 

CAESA. 

O cadastro dos serviços de cada medição deverá ser apresentado a CAESA, no máximo, após 25 

(vinte e cinco) dias do término do prazo estipulado em cada etapa do cronograma físico. A CAESA terá 

25 (vinte e cinco) dias para exame e aprovação do cadastro. Em caso de o mesmo não ser aprovado, a 

Contratada terá 5 (cinco) dias adicionais para reformular o cadastro não aprovado e dar nova entrada na 

CAESA. A CAESA se pronunciará num máximo de 5 (cinco) dias com relação ao novo cadastro. 

Caso o cadastro não seja apresentado no prazo estipulado nestas instruções ou, quando for 

apresentado pela segunda vez não seja aprovado pela CAESA, este fato será considerado como atraso na 

obra, a partir do vencimento do prazo da etapa correspondente, conforme o cronograma da obra, e, como 

tal, ficará a Contratada sujeita as penalidades legais do contrato. 

A emissão da declaração de aprovação do cadastro correspondente à última fatura, ficará condicionada à 

apresentação de todos os originais, acompanhados de um jogo de cópias heliográficas completo. 

 

1.3.1.2 - MOVIMENTO DE TERRA: Comprimento=617,04m; Larg.=0,60m; H=1,30m) 

1.3.1.2.1 - Escavação de vala não escorada em material de 1a categoria com profundidade ate 1,5m 

com retroescavadeira 75 HP, sem esgotamento (0,60x1,30x300,30m) 

 

A execução de todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de 

acidentes, segundo as prescrições contidas nas Normas Regulamentadoras de Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

As valas deverão ser abertas preferencialmente no sentido de jusante para montante e 

executadas em caixão (talude vertical), a partir dos pontos de lançamento ou de pontos onde 

seja viável o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra presença de água durante a 

escavação. 

Os trechos a serem escavados deverão ser limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as 

condições de circulação e segurança para todos os funcionários, pedestres e para o trânsito de 

um modo geral. 

As valas escavadas serão protegidas contra infiltração de águas pluviais, com objetivo de evitar 

retrabalho para remover sedimentos de erosões e desbarrancamentos inerentes às ações das 

chuvas. 

As valas escavadas para a execução dos elementos das fundações e lançamento de 

tubulações deverão ser alinhadas e apresentar paredes laterais verticais, fundo nivelado e 
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largura compatível com as dimensões das peças a serem concretadas. A menos que as 

condições de estabilidade não o permitam, as escavações de valas de fundação deverão ser 

executadas com largura de 15 cm para cada lado da peça a ser concretada ou da tubulação. 

Os fundos das valas deverão ser regularizados e fortemente compactados, precedendo o 

lançamento de uma camada de 50 mm de concreto magro. O lançamento do concreto da 

estrutura de fundação nas cavas só se dará após a aprovação e liberação por parte da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

1.3.1.2.2 - Reaterro com material da obra, compactado G.C = 95%PN (Volume da vala - volume do 

tubo - volume do colchão de areia) 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.3 

 

1.3.1.2.3 - Fornecimento de material importado de 1ª categoria, para aterro (30% do volume da 

vala) 

  

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou não com 

diâmetro máximo de 0,15 cm. Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo-

transportadores de pneus, empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras 

hidráulicas. Sua escavação não exige o emprego de explosivo. 

 

1.3.1.2.4 - Carga, descarga de material e espalhamento. 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.5. 

 

1.3.1.2.5 - Transporte com caminhão basculante de 10 M³, em via urbana pavimentada DMT até 30 

KM (TRECHO DE 7,4Km) 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.4. 

 

1.3.1.2.6 - Colchão de areia (área da vala X0,1) 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.3.8. 

 

1.3.1.2.7 - Regularização de fundo de vala (Área da vala) 

  

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto, isento 

de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com material adequado, 

convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições de suporte da vala normal. 

 

1.3.1.3 - ESGOTAMENTO 

1.3.1.3.1 - Esgotamento com bombas de superfície ou bombas submersas 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.5.1. 

 

1.3.1.4 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC/VINILFER 

1.3.1.4.1 - Assentamento de tubos e conexões de PVC/VINLFER, J.E, diâmetro 200mm 
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O assentamento entende-se como a montagem acompanhada da colocação da tubulação tanto ao 

nível do solo como dentro da cava ou vala escavada. Os tubos assentados deverão ser limpos no seu 

interior. O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente a abertura da vala. No caso de esgotos, 

deverá ser executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante. 

Sempre que se interromper os trabalhos de assentamento as extremidades abertas dos tubos 

deverão ser tamponadas a fim de evitar a entrada de corpos estranhos. 

Os tubos a serem assentados deverão ser apoiados em toda a extensão da geratriz inferior, 

evitando que a bolsa forme um ângulo com a outra extremidade do tubo. O diâmetro dos tubos de PVC a 

serem assentados é de 200 mm. 

 

1.3.1.4.2 - Carga, transporte e descarga de tubos e peças de PVC DN=200mm 

Conforme discriminação do item 1.1.1.8 

 

1.3.1.4.3 - Concreto simples usinado Fck=15 Mpa - Ancoragem p/ tubulação 

 Conforme discriminação do item 1.2.4.2.8 

 

1.3.1.5 - PAVIMENTO 

1.3.1.5.1 - Demolição de pavimentação asfáltica (Largura da Vala+0,1)Xcomprimento 

Conforme discriminado no item 1.1.1.9.1 

 

1.3.1.5.2 - Recomposição de pav. Asfáltica (espessura = 5cm) 

 Conforme discriminação do item 1.1.1.9.2 

 

1.3.1.5.3 - Recuperação de ligações domiciliares de água 

 A ligação domiciliar de água, como toda a obra de construção civil, deverá atender às condições 

impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à segurança e à utilização, 

pertinentes ao assunto, sendo que o serviço deverá ser executado conforme anteriormente realizado. 

 

 

1.3.1.5.4 - Limpeza do terreno com caminhão pipa 

. Conforme discriminação do item 1.2.5.8.3. 

 

1.3.2 - MATERIAL 

1.3.2.1 - MATERIAL HIDROMECÂNICO 

1.3.2.1.1 - Fornecimento de tubos de PVC DEFOFO 1MPA D=200mm 

 Conforme discriminado no item 1.1.1.10.1 

 

1.3.2.1.2 - Curva F.F. 22º30' J.E 200mm 

  

As conexões e peças especiais deverão apresentar as dimensões exigidas em projeto. 
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 Deverão ter eixo retilíneo perpendicular aos planos das duas extremidades. As seções transversais 

deverão apresentar espessura uniforme. 

 As superfícies, interna e externa, das conexões e peças especiais deverão ser lisas e compatíveis 

com o processo da fabricação. 

 As conexões e peças especiais não deverão apresentar trincas, fissuras ou outros defeitos visíveis a 

olho nu, prejudiciais à qualidade do tubo quanto à resistência, impermeabilidade e durabilidade. Deverão 

dar som característico de conexões e peças especiais não trincado, quando percutidos com martelo leve. 

 Fornecimento de material conforme especificado no item A.3. Materiais. 

 

1.3.2.1.3 - Curva F.F. 90º J.E 200mm 

 Conforme discriminação do item 1.2.2.1.2 

 

1.3.3 - Administração Local 

1.3.3.0.1 - Administração Local do item 1.3 

 

A administração local consiste em formação de estrutura administrativa no canteiro de obra com 

equipamentos, técnico nas áreas específicas para execução e gerenciamento dos serviços. Neste caso, 

refere-se a todos os serviços a serem realizados no item 1.0 conforme descriminado do item C.2. 

Administração das Obras. 
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