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PMJ-ME-CQP-ORÇ CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA
Especificação

DOS OBJETIVOS DO PROJETO
Este projeto tem como objetivo compor o contrato de repasse n.º 330.234-97/2010 firmado junto ao Ministério do Esporte, cujo
objeto é a Construção de uma Quadra Poliesportiva na zona rural do município de Jucurutu/RN.

DA METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO
Para a execução desse projeto foram observados fatores como clima, economia, meio-ambiente, desenvolvimento social, entre
outros. O presente projeto visou o uso de tecnologia simples e eficiente, podendo assim utilizar mão-de-obra local e materiais da região
na execução da obra. Deste modo, aquecemos a economia da região, bem como proporcionamos dignidade à população local.
Este projeto é composto de projeto arquitetônico, planilha de quantitativos e preços básicos, cronograma físico financeiro,
memorial descritivo dos serviços, memória de cálculo dos quantitativos e documentação complementar, com o objetivo de proporcionar
condições à empresa contratada de executar a obra com clareza e responsabilidade. Para elaboração deste orçamento foi tomado por
base à planilha de preços SINAPI (base de preços Agosto de 2010), emitida em 10/09/2010 e publicada no endereço eletrônico da Caixa
Econômica Federal. Quando o item não foi encontrado na mesma, usou-se como base de preços a tabela SIN (Secretaria de Estado da
Infra-Estrutura do Rio Grande do Norte), datada de 02/03/2010. Nas situações em que o item não foi encontrado na planilha SINAPI ou
SIN, usou-se como fator para determinação de preços a tabela de composição de preços TCPO 13, utilizado como preço dos insumos a
tabela de insumos SINAPI INSUMOS (Mês de Coleta 08/2010) também publicada no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal,
nos casos que não foi possível compor o preço foi feita cotação de preços em empresas da região especializadas no fornecimento dos
respectivos serviços e foi utilizado como base para determinação de preços o menor valor encontrado na cotação. O BDI utilizado foi de
30,00%, conforme composição de BDI em anexo. Os quantitativos foram retirados das plantas dos projetos e estão perfeitamente
demonstrados na memória de calculo de quantitativos em anexo. As especificações técnicas demonstram a metodologia de execução
dos serviços como também os critérios de medição e as normas técnicas necessárias para perfeita execução dos serviços.

S020.502 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 2x3m - Sinapi (Ago/10): 74209/001
Especificação

Conteúdo do Serviço:
Considera material e mão-de-obra para locação da placa, confecção da mesma ou aquisição pronta.
Critério de Medição:
Por unidade instalada.
Procedimento Executivo:
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar 1 (uma) placa de obra conforme o modelo fornecido pela fiscalização. A CONTRATADA
deverá solicitar junto a fiscalização o modelo da Placa de Obra referente a obra, executando-a conforme o Projeto Específico fornecido.
A empresa também deverá instalar às suas expensas as placas identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legislação
corrente.

S020.504 LOCACAO ALVENARIA - Sinapi (Ago/10): 68051
Especificação

Conteúdo do Serviço:
Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução das marcações nos pisos e alvenarias adjacentes.
Critério de Medição:
Comprimento das alvenarias a serem locadas na edificação.
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Procedimento Executivo:
1) Para o casos de alvenaria com fundação mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são
marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de
fio de prumo.
2) Para os casos de alvenarias construidas sobre o piso, deverão ser observadas as distancias de projeto e as mesmas poderão ser locadas
atraves de pintura no piso.

S030.201 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO /
ESCORAMENTO - Sinapi (Ago/10): 73965/010
Especificação

Conteúdo do Serviço
1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.
2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha) executada manualmente.
3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20%.
Critério de Medição
Volume medido no corte.
Procedimento Executivo
Executar escoramento para contenção das paredes da escavação.
Normas Técnicas
NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura
Recomendações Diversas
Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de
qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:
- escoamento ou ruptura do terreno das fundações,
- descompressão do terreno da fundação,
- descompressão do terreno pela água.
Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como segue:
- material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação em que se apresenta, compreende a terra em geral, piçarra ou argila,
rochas em adiantado estado de decomposição e seixos, rolados ou não, com diâmetro máximo de 15 cm;
- material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica inferior à do granito;
- material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual ou superior à do granito
1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1. As escavações necessárias à construção de fundações e as que se destinam a obras permanentes serão executadas de modo a não
ocasionar danos à vida, a propriedades ou a ambos. Desde que atendidas as condições retrocitadas, as escavações provisórias, de até 1,5
m, não necessitam de cuidados especiais.
1.2. As escavações, além de 1,5 m de profundidade, serão taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. Quando se
tratar de escavações permanentes serão protegidas com muros de arrimo ou cortinas.
1.3. As cavas para fundações, subsolos, reservatórios d água e outras partes da obra abaixo do nível do terreno serão executadas de
acordo com as indicações constantes do projeto de fundações e demais projetos da obra, natureza do terreno encontrado e volume de
material a ser deslocado.
1.4. A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito no presente capítulo, a todas as prescrições da NBR
6122/1986 (NB-51/1985) e da NBR 9061/1985
(NB-942/1985).
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1.5. As escavações para execução de blocos e cintas (baldrames) circundantes serão levadas a efeito com a utilização de escoramento e
esgotamento d água, se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas
impermeabilizações.
1.6. Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra ação de água superficial ou profunda, mediante drenagem,
esgotamento ou rebaixamento do lençol freático.
1.7. O reaterro de escavações provisórias e o enchimento junto a muros de arrimo ou cortinas serão executados com todos os cuidados
necessários, de modo a impedir deslocamentos que afetem a própria estrutura, edificações ou logradouros adjacentes.
2. ESCAVAÇÕES TALUDADAS
2.1. Os taludes serão executados de conformidade com as características reais do solo em cada ponto da obra, obtidas, quando for o caso,
através de ensaios adequados.
2.2. Cuidados especiais serão tomados de forma a evitar que a execução dos taludes possa afetar ou interferir em vias públicas,
construções adjacentes ou propriedades de terceiros.
2.3. Os taludes das escavações serão convenientemente protegidos, durante toda sua execução, contra os efeitos de erosão interna e
superficial. O CONTRATANTE admitirá, caso necessário, a criação de patamares (bermas ou plataformas), objetivando conter erosão,
bem como reduzir a velocidade de escoamento superficial.
2.4. Os taludes definitivos, quando não especificados de modo diverso, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar futuras
erosões, podendo ser utilizada grama ou outro material que substitua tal proteção.
3. ESCAVAÇÕES PROTEGIDAS
Quando não detalhado em projeto e vier a surgir no curso da obra a sua imperiosa necessidade, competirá à CONTRATADA submeter
previamente ao CONTRATANTE, e com a urgência requerida para evitar paralisação dos serviços, as alternativas possíveis para a solução
do problema.
3.1. O CONTRATANTE admitirá os seguintes tipos de proteção, de acordo com a natureza do solo e das exigências da obra:
3.1.1. Cortinas
:1 - Cortinas com peças de proteção horizontais.
:2 - Cortinas de estacas-prancha.
:3 - Cortinas de estacas justapostas.
:4 - Paredes executadas com materiais tixotrópicos (lamas).
3.1.2. Muros de arrimo.
3.1.3. Escoras e ancoragens.
:1 - Cortinas escoradas.
:2 - Cortinas ancoradas.
4. PROJETO
No caso de o projeto não ser fornecido pelo CONTRATANTE, caberá á CONTRATADA a sua elaboração, submetendo, contudo, à prévia
apreciação e autenticação da FISCALIZAÇÃO, sem prejuízo do estabelecido no item 5, adiante.
4.1. O dimensionamento das peças atenderá às cargas que possam ocorrer em todas as fases da obra (provisórias e/ou permanentes).
4.2. Serão levadas em conta as condições da vizinhança e a determinação das sobrecargas nas diferentes fases da obra.
4.3. A CONTRATADA, em nenhuma hipótese, poderá iniciar as escavações sem autenticação do projeto, pelo CONTRATANTE.
4.4. O projeto obedecerá às normas da ABNT relativas ao assunto, em especial a NB-51/85 (NBR 6122).
4.5. Caso seja constatada a existência no terreno de antigos aterros, serão realizadas pesquisas geotécnicas para perfeita determinação
das características de suporte desse solo, cabendo também à CONTRATADA todas as providências necessárias à correção das
deficiências.
5. RESPONSABILIDADE
A execução das escavações implicará responsabilidade integral da CONTRATADA pela sua resistência e estabilidade.

S029.526 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE- Sinapi (Ago/10): 5622
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Especificação
Conteúdo do Serviço
Considera-se mão-de-obra para lançamento e apiloamento de solo em áreas com soquete ou maço.
Critério de Medição
Área superficial compactada do Coroamento e taludes.
Procedimento Executivo
Inicialmente será realizado o apiloamento da superficie do coroamento e taludes existente.
Deverá ser realizado golpeando-se em média de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.
O solo precisa está com a umidade relativamente controlada,
Soquete ou maço: pedaço de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensões variáveis entre vinte e trinta centímetros de base, e espessura
de duas ou três polegadas, com cabo encaixado no mesmo.

S030.158 REATERRO MANUAL DE VALAS - Sinapi (Ago/10): 73964/006
Especificação

Conteúdo do Serviço
1) Em alguns casos pode haver a necessidade de adquirir empréstimo de solo, que não está considerado nos coeficientes de insumo.
2) Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual.
Critério de Medição
Volume medido pela camada acabada.
Procedimento Executivo
1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura.
2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto.
3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura
média de queda de 50 cm.
4) Observar a umidade de compactação do solo.
Normas Técnicas
NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana
Recomendações Diversas
ATERRO E REATERRO
1 - GENERALIDADES
As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, cuidando-se para que nelas não haja nenhum tipo de vegetação
(cortada ou não) nem qualquer tipo de entulho, quando do início dos serviços. Os trabalhos de aterro e reaterro das cavas de fundação
terão de ser executados com material escolhido, de preferência areia ou terra (nunca turfa nem argila orgânica), sem detritos vegetais,
pedras ou entulho, em camadas sucessivas de 30 cm (material solto), devidamente molhadas e apiloadas, manual ou mecanicamente, a
fim de serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis em virtude de recalque nas camadas aterradas. Na eventualidade de ser
encontrado na área algum poço ou fossa sanitária em desuso, precisa ser providenciado o seu preenchimento com terra limpa. No caso
de fossa séptica, deverão ser removidos todos os despejos orgânicos eventualmente existentes, antes do lançamento da terra. Todo
movimento de terra que ultrapasse 50 m³ terá de ser executado por processo mecânico. Após a execução dos elementos de fundação
ou o assentamento de canalização, é necessário processar o preenchimento das valas em sucessivas camadas de terra com altura
máxima de 20 cm (material solto), devidamente umedecidas e apiloadas.
2 - CONTROLE TECNOLÓGICO DA EXECUÇÃO DE ATERROS
2.1 - CONDIÇÕES GERAIS
- O controle tecnológico é obrigatório na execução de aterros em qualquer dos seguintes casos:
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aterros com responsabilidade de suporte de fundações, pavimentos ou estruturas de contenção
aterros com altura superior a 1 m
aterros com volume superior a 1000 m³. Nesses casos, a execução dos aterros deverá ter a orientação e fiscalização de um consultor
especialista em mecânica dos solos.
- Para os aterros acima referidos, precisam ser previamente elaborados projetos geotécnicos, inclusive com a realização das
investigações geotécnicas necessárias, em cada caso, para verificação da estabilidade e previsão de seus recalques.
- Ensaios especiais de laboratório ou in situ e sondagem complementar, sempre que necessário, têm de ser também efetuados quando
da execução dos aterros, em complementação aos procedimentos mínimos de controle aqui recomendados.
- O controle tecnológico da execução dos aterros levará em conta, atendidas às condições mínimas aqui estabelecidas, as exigências do
projeto e das especificações particulares de cada obra, em especial quanto a:
características e qualidade do material a ser utilizado
controle de umidade do material
espessura e homogeneidade das camadas
equipamento adequado para a compactação
grau de compactação mínimo a ser atingido.
2.2 - CONTROLE DOS MATERIAIS E SUA COMPACTAÇÃO
- O número de ensaios é o necessário e suficiente para permitir o controle estatístico das características geotécnicas do material
compactado. São realizados no mínimo os seguintes ensaios geotécnicos no material dos aterros:
nove ensaios de compactação, segundo as Normas Técnicas Brasileiras, para cada 1000 m³ do mesmo material; além de 9000 m³, deve ser
acrescido um ensaio;
nove ensaios para determinação da massa específica aparente seca in situ, para cada 500 m³ de material compactado, correspondente ao
ensaio de compactação acima referido; além de 4500 m³, tem de ser acrescido um ensaio;
durante a execução de aterro, por dia, pelo menos duas determinações por camada;
nove ensaios de granulometria por peneiramento, de limite de liquidez e de limite de plasticidade, segundo as Normas Técnicas
Brasileiras, para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação da alínea acima; além de 9000 m³, precisa ser
acrescido 1 ensaio.
- Além da realização dos ensaios geotécnicos referidos no item acima, é necessário controlar no local, no mínimo, os seguintes aspectos:
preparação adequada do terreno para receber o aterro, especialmente quanto à retirada da vegetação ou restos de demolição
eventualmente existentes;
emprego de materiais selecionados para os aterros, não podendo ser utilizados turfas, argilas orgânicas, nem solos com matéria orgânica
micácea ou diatomácea, devendo ainda ser evitado o emprego de solos expansivos;
as operações de lançamento, homogeneização, umedecimento ou aeração e compactação do material de forma que a espessura da
camada compactada seja no máximo de 30 cm;
as camadas precisam ser compactadas se o material estiver na umidade ótima do correspondente ensaio de compactação, admitindo-se
a variação dessa umidade de no máximo 3%, para mais ou para menos, ou menor faixa de variação conforme especificações
especialmente elaboradas para a obra;
o grau de compactação a ser atingido é de no mínimo 95% ou mais elevado, conforme especificações especialmente elaboradas para a
obra;
as camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação, ou estejam com espessura maior que a máxima
especificada, têm de ser escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e novamente compactadas, antes do lançamento
da camada sobrejacente.
1. ATERROS/COMPACTAÇÃO
1.1. CONDIÇÕES GERAIS
1.1.1. O lançamento será executado em camadas com espessuras não superiores a
30 cm, de material fofo, incluída a parte superficial fofa da camada anterior
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(2 a 5 cm).
1.1.2. A espessura dessas camadas será rigorosamente controlada por meio de pontaletes.
1.1.3. As camadas depois de compactadas não terão mais que 20 cm de espessura média.
1.1.4. A medida dessa espessura média será feita por nivelamentos sucessivos da superfície do aterro, não se admitindo, entretanto,
nivelamentos superiores a cinco camadas.
1.1.5. A umidade do solo será mantida próxima da taxa ótima, por método manual, admitindo-se a variação de no máximo 3% (curva de
Proctor).
1.1.6. Será mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere à umidade quanto ao material.
1.1.7. Os materiais para composição do aterro serão convenientemente escolhidos, devendo ser usada, de preferência, a areia.
1.1.8. O referido material apresentará CBR (California Bearing Ratio - Índice de Suporte Califórnia) da ordem de 30%.
1.1.9. O aterro será sempre compactado até atingir um grau de compactação de no mínimo 95%, com referência ao ensaio de
compactação normal de solos - Método Brasileiro, conforme MB-33/84 (NBR 7182).
1.1.10. O controle tecnológico do aterro será procedido de acordo com a NB-501/77
(NBR 5681).
1.1.11. O contratante só admitirá a utilização de pilões manuais em trabalhos secundários (como reaterro de valas).
1.1.12. Antes de iniciar aterros de grande porte, deverá a CONTRATADA submeter o plano de lançamento e método de compactação à
apreciação e autenticação do contratante, informando número de camadas, material a ser utilizado, tipo de controle, equipamento, etc.
1.1.13. No caso de locais e vias domiciliares destinados a suportar sobrecargas excessivas - o que ocorre em galpões, entrepostos, casasfortes, etc. -, além do referido no item anterior, deverá a CONTRATADA elaborar projeto específico (de preferência por firma
especializada), contendo inclusive o dimensionamento da pavimentação (terreno compactado + base), caso esse projeto não tenha sido
fornecido pelo contratante .
1.1.4. A CONTRATADA só poderá iniciar os trabalhos após a autenticação, pela CONTRATANTE, dos documentos técnicos referidos nos
ítens 1.1.12 e 1.1.13, retro.
1.1.15 Na hipótese de haver necessidade de substituição do material de subleito, a seleção da jazida será objeto de pesquisa e os
resultados dos ensaios serão apresentados,ao CONTRATANTE, com parecer justificativo da opção efetuada pela CONTRATADA.
1.1.16. A equipe de controle dos serviços de aterro/compactação será constituída por técnicos de laboratório, auxiliar de laboratório e
ajudante, com supervisão de engenheiro especializado no assunto, munidos de equipamentos para medições in situ . Não obstante, o
número de elementos da equipe será função da magnitude da tarefa a executar.
1.1.17. Além da realização dos ensaios retromencionados , haverá rigorosa e adequada preparação do terreno, especialmente a retirada
de vegetação ou restos da mesma e de demolições eventualmente existentes.
1.1.18. As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação, ou estejam com espessura maior que a especificada,
serão escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e novamente compactadas, antes do lançamento da camada
sobrejacente.
1.1.19. As camadas do aterro serão horizontais, devendo ser iniciadas nas cotas mais baixas.
1.1.20. Os ensaios de caracterização compreenderão os seguintes serviços:
:1 - Granulometria por peneiramento: MB-32/84 (NBR 7181).
:2 - Limite de liquidez: MB-30/84 (NBR 6459).
:3 - Limite de plasticidade: MB-31/84 (NBR 7180).
:4 - Compactação: método de acordo com o estabelecido no item 1.1.21.
:5 - Índice de Suporte Califórnia (CBR): método DNER-DPTM-49-64.
:6 - Densidade in situ : processo do frasco de areia, segundo o método
DNER-DPTM-92-64.
1.1.21. A seleção de método para verificação do grau de compactação será procedida de acordo com o peso do equipamento que será
empregado, conforme o ensaio normal do MB-33/84 (NBR 7182).
1.1.22. A compactação, de preferência, será executada do lado seco da curva de Proctor, próxima da umidade ótima.
1.1.23. A recomendação contida no item precedente passa a ser exigência no caso de o material de empréstimo não ser homogêneo,
apesar de retirado de uma mesma área, pois haveria indeterminação da curva a interpolar no caso de a compactação ser executada no
lado saturado.
2. TRANSPORTE
Ficam a cargo da CONTRATADA as despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços de Preparo do Terreno, Escavação
e Aterro, seja qual for a distância média e o volume considerado, bem como o tipo de veículo utilizado.
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S050.212 LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRACO 1:4:8, ACABAMENTO SARRAFEADO, PREPARO MECANICO - Sinapi
(Ago/10): 73997/001
Especificação

Conteúdo do Serviço
(*) Este(s) insumo(s) tem seus componentes explícitos na "composição detalhada incluindo a produção de insumos".
(**) Este(s) coeficiente(s) tem como base o custo horário do equipamento (ver divisão 22).
Critério de Medição
Por volume de concreto.
Normas Técnicas
NBR12655 08 2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento

S050.220 CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCL TRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE
20M E COLOCACAO. - Sinapi (Ago/10): 73361
Especificação

Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão-de-obra para dosagem, preparo, mistura com betoneira, transporte com carrinhos ou gericas até as fôrmas,
lançamento, colocação das pedras de mão e adensamento com vibrador de imersão.
(**) Este(s) coeficiente(s) tem como base o custo horário do equipamento (ver divisão 22).
Critério de Medição
Por volume de concreto em metros cúbicos.
Procedimento Executivo
1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos líquidos,
cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para
permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.
2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de concreto
amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento.
Realizar ensaios de resistência dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência
característica exigido pelo projeto aos 28 dias.
3) Observar as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.
4) TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com pneus de borracha) somente para
pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante.
5) LANÇAMENTO: o lançamento do concreto deverá ser alternado com a colocação de pedras de mão, distribuídas na massa de concreto
na porcentagem de 30%. Lançar logo após o amassamento, nas fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto
com pega já iniciada. A altura de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas peças com altura maiores que 3 m, o
lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. Em alturas de quedas maiores, usar
tubos, calhas ou trombas.
6) ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 cm da parede da fôrma. A
profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado
para que o concreto não desande. O processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a
cavidade formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem melhores resultados.
7) ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre as taliscas e desempenar com
desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de concretagem. Em seguida, deve-se verificar o nível das mestras com
aparelho de nível, remover as taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de
madeira.
8) CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo menos, 7 dias. Molhar as fôrmas no
caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material que possa manter-se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de
papel, etc.). Proteger a área concretada do sol e do vento até a desforma.
Normas Técnicas
NBR5738 12 2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos-de-prova
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S050.216 EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4 - Sinapi (Ago/10): 6122
Especificação

Conteúdo do Serviço
(*) Este(s) insumo(s) tem seus componentes explícitos na "composição detalhada incluindo a produção de insumos".
Critério de Medição
Por volume de alvenaria executada, medida no projeto de fundações.
Normas Técnicas
NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

S050.215 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADOS COM
ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - Sinapi (Ago/10): 6110
Especificação

Conteúdo do Serviço
(*) Este(s) insumo(s) tem seus componentes explícitos na "composição detalhada incluindo a produção de insumos".

Critério de Medição
Por volume de alvenaria executada, medida no projeto de fundações.
Normas Técnicas
NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos.

S060.201 CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO. Sinapi (Ago/10): 6501
Especificação

Ferragem:
O recobrimento das armaduras será igual ou superior a 30 mm, quando exposta ao ar livre e de 25 mm em outros casos. Para garantir o
recobrimento, será empregado afastadores de armaduras do tipo clipes plásticos, cujo contato com a forma reduz-se a um ponto. As
armaduras terão a proteção de uma camada de água cimento a fim de evitar a presença de oxidação. Nos desenhos das armaduras, serão
previstos à imersão de vibrador. Os aços e bitolas serão determinados no projeto executivo de estrutura.
Concreto Armado:
O concreto para estrutura (vigas, pilares e capeamento de lajes), obedecerá ao que rege a NB 05/01 A e NB 05/01B. Os agregados serão
em pedras graníticas britadas, sendo indispensável a sua lavagem. O concreto terá FCK= 20 Mpa, será lançado paulatinamente. A
compactação pôr meio de vibrador será esmerada. A imersão da agulha será introduzida rapidamente e retirada com lentidão. O período
para vibração será no mínimo 20 minutos pôr m3. As formas serão mantidas com umidade em todo o período do lançamento até a cura
do concreto. Serão utilizados nas vigas, nas lajes e colunas.
Lançamento do Concreto:
O lançamento dos concretos na estrutura se fará paulatinamente, com mão de obra especializada e orientação técnica competente.
Antes do lançamento deverá ser efetuada uma rigorosa conferência na ferragem e formas.

S070.100 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM - Sinapi (Ago/10): 73982/001
Especificação
Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria de vedação. Excetos os serviços de
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fixação (encunhamento) da alvenaria.
2) Perda adotada para os blocos cerâmicos: 10%.
Critério de Medição
Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a essa área.
Procedimento Executivo
1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcação da primeira fiada com
blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.
2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas,
porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.
5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm.
6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.
Normas Técnicas
NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura

S150.101 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL - Sinapi
(Ago/10): 73928/001
Especificação

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.
2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco aderente, ou ainda
quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.
Critério de Medição
Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a
essa área.
Procedimento Executivo
1) Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos
que venham prejudicar a aderência.
2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.
3) A aplicação do chapisco devera ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre toda área da base que
se pretende revestir.
Normas Técnicas
NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

S160.209 REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MECANICO - Sinapi (Ago/10): 5995
Especificação

Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de reboco.
Critério de Medição
Pela área efetiva.
Procedimento Executivo
1) Usar guias para sarrafeamento espaçadas a cada 2 m, pelo menos.
2) Aplicar a argamassa, que deve ser fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro.
3) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante
novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea.
4) Desvio de prumo tolerável: 3 mm por metro.
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Normas Técnicas
NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

S210.006 MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 - Sinapi (Ago/10): 74223/002
Especificação

1. Conteúdo de Serviço
Inclui mão-de-obra, material e equipamento do serviço de meio-fio.
2. Critério de Medição
Por metro linear de meio-fio sentado.
3. Procedimento Executivo
Meio-fio:
As guias de contorno (meio - fio) deverão ser pedras graníticas e deverão apresentar as seguintes dimensões:
- Largura mínima: 12cm;
- Comprimento mínimo: 60cm;
- Altura mínima: 35cm;
Deverão obedecer às especificações gerais do material usado para confecção dos paralelepípedos.

S170.449 PISO EM BLOCO TIPO BLOKRET H=5,00 CM, PRE-FABRICADO, INCLUSIVE COLCHAO AREIA H=6,00 CM - Sinapi
(Jun/10): 74147/003
Especificação

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para espalhar a areia, assentar os blocos e preencher as juntas. Não considera mão-de-obra para
compactar o terreno.
(**) Este(s) coeficiente(s) tem como base o custo horário do equipamento (ver divisão 22).
Critério de Medição
Pela área efetiva do piso.
Procedimento Executivo
1) O terreno que deve estar regularizado e devidamente compactado.
2) Espalhar uma camada de areia de 6 cm, em linhas transversais em relação à direção do tráfego.
3) As peças devem ser assentadas sobre o lastro de areia, encaixando perfeitamente, formando fiadas e mantendo a homogeneidade da
espessura das juntas.
4) Preencher as juntas com areia, saturando as completamente, os intervalos dos blocos.
5) Consumo de 39 peças/m² para juntas de 4 mm.
Normas Técnicas
NBR9781 03 1987 - Peças de concreto para pavimentação

S170.102 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM - Sinapi (Ago/10): 73907/003
Especificação

Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa, exeto os serviços de contrapiso e regularização da base.
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Critério de Medição
Pela área de piso.
Procedimento Executivo
Entende-se pôr lastro de contrapiso a camada executada sobre a área coberta inclusive a espessura das paredes, destinadas a evitar a
penetração de água na edificação pôr via capilar. O lastro obedecerá ao disposto na NB 279 ABNT. Será em concreto não estrutural FCK=
12.5 Mpa, com espessura de 6,0 cm em todas as áreas internas das edificações. Os aterros deverão estar perfeitamente compactados. O
contrapiso deverá ser executado após a colocação dos tubos e condutores que passem sob o piso, será executado com argamassa de
cimento, areia média e brita 25 mm no traço 1:3:4, devendo ser observado o esquadrejamento entre paredes e contrapiso de tal forma
que se obtenham triedros perfeitos.

S170.327 PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO Sinapi (Ago/10): 9691
Especificação

Conteúdo do Serviço
1) Considera-se o piso de granilite executado por empresa especializada, ficando a cargo da obra a regularização de base, serventia,
transporte horizontal e vertical.
2) A grana de mármore tem até quatro cores e nas seguintes granulometrias: nos 0, 1, 2 e 3.
3) O cimento pode ser do tipo Portland comum ou branco.
Critério de Medição
Pela área de piso.
Procedimento Executivo
1) Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituída de um cimentado, absolutamente limpo, isento de pó e umedecido.
2) Estender a pasta de granilite por meio de réguas que deslizam apoiadas em guias mestras e, finalmente, alisá-la com desempenadeira
e colher de pedreiro. A pasta deverá formar uma camada com espessura em torno de 8 mm.
3) Colocação de juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando quadros de acordo com o projeto; não ultrapassar 2 x 2 m.
4) Após a cura, que deverá ser feita com água, pode-se entrar com polimento. Primeiro esmeril de grão n.36 para polimento grosso, e
em seguida esmeril n.120 para calafetar com cimento da mesma marca para fechar os poros.
5) Após 3 a 4 dias, passar máquina com esmeril n.180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso.
6) O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca.
Normas Técnicas
NBR6137 11 1980 - Pisos para revestimento de pavimentos
OUTRAS RECOMENDAÇÕES
GRANILITE
Também chamado de marmorite. Trata-se de piso rígido e geralmente polido, com juntas de dilatação, moldado in loco, à base de
cimento com agregado de mármore triturado. A pavimentação em lençóis de granilite será executada por empresa especializada, que
fornecerá os oficiais, as máquinas e ferramentas bem como a granilha de mármore e as juntas plásticas. Não existem cores-padrão; elas
variam de acordo com a granilha e o corante que são colocados na sua composição. As cores básicas são palha, preta, cinza (quando não é
utilizado cimento branco) e branca. Ao ser o granilite fundido sobre base de concreto, serão obedecidas as seguintes prescrições quanto
às superfícies que irão receber esse revestimento:
- limpeza de poeira e de quaisquer detritos;
- molhadura para reduzir a absorção de água da argamassa de contrapiso;
- execução de camada de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, na espessura adequada às irregularidades do piso a
revestir e necessárias para a formação de caimentos para os ralos, dando-lhe sempre acabamento áspero;
- no caso de ter sido adicionado impermeabilizante tipo hidrofugante (emulsão pastosa de cor branca) na argamassa do contrapiso,
deverá ser aplicada, sobre essa superfície, uma camada de chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, misturada com
aditivo adesivo;
- capeamento (fundição), na espessura de 12 mm a 15 mm de argamassa de cimento comum e/ou branco, mármore triturado (granilha)
na granulometria especificada e areia, no traço 1:2:5, em volume, adicionada ou não de corante, comprimida com rolo de 30 kg a 50 kg,
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excedendo a argamassa de 1 mm a 2 mm do nível definitivo;
- as juntas poderão ser de perfis extrudados de PVC (ocasionalmente, de latão), com espessura não inferior a 1 mm e altura de até 2,5 cm,
e terão de ser assentadas de maneira alinhada e nivelada sobre a base, formando painéis com dimensões convenientes, nunca menores
que 1 m, porém limitando-se à área de 1,6 m²;
- o revestimento precisa ser submetido à cura durante o período de 6 d, no mínimo; será proibida a passagem sobre o piso, mesmo
apoiada sobre tábuas, nas 24 h seguintes à sua fundição;
- o primeiro polimento deverá ser feito à máquina com emprego de água e abrasivos de granulação n° 40, 80 e 160, aplicados
progressivamente;
- após o primeiro polimento, as superfícies serão estucadas com mistura de cimento branco e corante na tonalidade idêntica à do
capeamento;
- o polimento do piso junto dos rodapés será realizado a seco, com máquina elétrica portátil;
- o polimento final será feito à maquina, com emprego de água e abrasivo de grãos mais finos (n° 220 e 3 F);
- o polimento dos rodapés, ressaltos e peitoris deverá ser executado com máquina portátil e/ou manualmente;
- imediatamente após o polimento, aplicar uma camada protetora de cera branca comum.
A textura do piso de granilite, além de polida, poderá ser simplesmente lisa ou mesmo sem polir ou ainda antiderrapante. O granilite
tem elevada resistência à abrasão, é impermeável, não é absorvente e é imune à ação de óleos e maioria dos componentes orgânicos. A
conservação é feita com água e sabão, seguida de cera.

S200.216 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS - Sinapi (Ago/10):
73746/001
Especificação

Conteúdo do Serviço
1) Considerou-se aplicação com rolo de lã para textura, sobre reboco curado.
2) Para maior impermeabilidade e durabilidade quando aplicado em superfícies externas, é recomendável a aplicação de duas demãos de
látex acrílico.
3) Considera aplicação em paredes externas sobre reboco utilizando selador acrílico para preparar a superfície.
4) Para aplicação direta sobre o bloco o consumo de selador acrílico é 0,27 litros/m².
Critério de Medição
Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em cada vão, a essa área.
Procedimento Executivo
1) Antes da aplicação limpar previamente eliminando as partes soltas, poeira, gordura, graxa e mofo.
2) Lixar previamente toda a superfície e eliminar o pó com pano embebido em água.
3) Para limpar manchas de gordura ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
4) Para limpar partes mofadas: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas, enxaguar e aguardar a
secagem.
5) A aplicação deve ser feita com rolo de lã , previamente umedecido, bastando homogeneizar bem o produto com uma espátula
apropriada (não utilizar chave de fenda).
6) No caso de reboco novo: aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias e aplicar selador acrílico (exteriores) ou líquido selador
(interiores). Caso não seja possível aguardar a cura, esperar a secagem da superfície e aplicar uma demão de fundo preparador de
paredes.
7) Concreto, gesso, blocos de cimento: aplicar previamente fundo preparador de paredes.
8) Superfícies com brilho: lixar, limpar e escovar a superfície, eliminando o pó, brilho e partes soltas.
9) O ambiente a ser pintado deve estar completamente vazio, caso isso não seja possível, cubra os objetos com jornais e sacos plásticos
para evitar danos com respingos.
10) Deixar os ambientes bem ventilados com portas e janelas abertas.
11) Retire todos os espelhos de tomadas antes de pintar.
Normas Técnicas
NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.17 - Alvenaria, revestimentos e acabamentos

S210.312 GRAMA BATATAIS EM PLACAS - Sinapi (Ago/10): 74236/001
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Especificação

Critério de Medição
Pela área.
EXECUÇÃO
1.PLANTIO DE GRAMA
1.1. A distribuição da terra adubada será executada de forma a obter-se uma superfície nivelada, em obediência às indicações do projeto.
1.2. Após o preparo da superfície, procede-se ao plantio da grama pelo sistema de leivas ou placas dessa Gramínea.
1.3. As leivas ou placas serão removidas de gramados já formados e estarão isentas de contaminação por ervas daninhas.
1.4. As leivas ou placas terão as dimensões de 30 x 30 x 40 x 40 ou, ainda, 60 x 60 cm e, após dispostas sobre a terra adubada, serão
umedecidas e compactadas com emprego de ferramenta própria para a finalidade.
1.5. À medida que se verifique o brotamento da grama, serão estirpadas as ervas daninhas não detectadas na inspeção preliminar. Essa
operação precederá ao período de floração dessas ervas, após o que haverá o perigo de contaminação generalizada de gramado.
2.IRRIGAÇÃO
Toda a área ajardinada será objeto de regras copiosas e constantes, até que todas as espécies vegetais - grama, arbusto, árvores,
palmeira etc. - apresentem-se em perfeitas condições e com o aspecto de adaptação completa ao novo ambiente.
3.GARANTIA
3.1. Será da responsabilidade do CONSTRUTOR a substituição das mudas que vierem a perecer no prazo de 30 dias, a contar do término
do plantio.
3.2. Na hipótese do prazo referido no item precedente conflitar com o estabelecido entre o Recebimento Provisório e o Definitivo,
caberá, exclusivamente, à FISCALIZAÇÃO dirimir a pendência, adotando solução que não acarrete nenhum prejuízo ao PROPRIETÁRIO.
3.3. No prazo citado no item 4.1., retro, ficará o CONSTRUTOR encarregado, também, da manutenção da área ajardinada, o que implica a
realização dos seguintes serviços:
3.3.1. Combate às pragas, se for o caso.
3.3.2. Limpeza da grama e retirada do material excedente.
3.3.3. Apara das bordas dos canteiros e da divisória entre as espécies rasteiras.
3.3.4. Remoção de detritos provenientes de poda.
3.3.5. Varredura e limpezas diversas.
3.3.6. Irrigação, duas vezes ao dia, das áreas ajardinadas.
4.OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES
4.1. É da exclusiva responsabilidade do CONSTRUTOR todo o movimento de terra necessário à execução do ajardinamento.
4.2. Cabe ao CONSTRUTOR, na hipótese de exigida, a legalização do ajardinamento junto aos órgãos municipais com interferência no
assunto.
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