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ANEXO I 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBJETO:  

 

IMPLANTAÇÃO DE PONTE MISTA (AÇO E CONCRETO ARMADO). SOBRE O 

IGARAPÉ SONRISAL, ACESSO AO BAIRRO SÃO FRANCISCO, COM 22,00M DE 

COMPRIMENTO x 9,70M DE LARGURA, A SER EXECUTADA NO MUNICÍPIO DE 

JACAREACANGA - PA. 

OBJETIVOS: 

 

Este Memorial demonstra as características de uma ponte mista, e determina o conjunto de 

informações técnicas necessárias à fabricação, fornecimento e montagem da ponte, que terá 22,00m de 

comprimento e 9,70m de largura.  

 

Toda a estrutura foi dimensionada para suportar veículo tipo de 450KN (TB-450), utilizando perfis 

metálicos adequados e concreto com Fck de 20MPA e 30MPA onde necessário. 

 

Todos os serviços executados e materiais utilizados desde a fabricação, fornecimento e 

montagem, deverão obedecer às especificações dos projetos, memorial e Normas Técnicas. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

ABNT NBR 7188: 2013 - Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras 

estruturas;  

ABNT NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações;  

ABNT NBR 7480:2007 – Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Especificação;

  

ABNT NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção; 

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

  

ABNT NBR 5884: 2013 – Perfis I estrutural de aço soldado por arco elétrico — Requisitos gerais;   

ABNT NBR 6123:1988 versão corrigida 2:2013 - Forças devidas ao vento em edificações; 

ABNT NBR 8681: 2003 versão corrigida 2004 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;  

 

AASHTO;  

 

EUROCODE 3. 

 

MATERIAIS: 

 

Perfis Dobrados: Aço ASTM - A36;  

Perfis Laminados: Aço ASTM - A36 / A-572 GR. 50;  

Perfis Soldados: Aço ASTM- A36;  

Parafusos para Ligações Principais: A 325 Galvanizados a fogo;  

Porcas para Ligações Principais: A 194 Galvanizados a fogo;  

Arruelas para Ligações Principais: F 436 Galvanizados a fogo;  

Parafusos para Ligações Secundárias: A 307 Galvanizados a fogo;  

Porcas para Ligações Secundárias: SAE - 1020: A 563 Gr A pesadas;  

Arruelas para Ligações Secundárias SAE – 1020;  
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Aparelhos de Apoio Neoprene Fretado de 300x250x31mm;  

Pré-laje em Chapa De Aço Galvanizado Autoportante, Perfil Trapezoidal (Steel Deck), esp.=0,80mm.  

Armaduras em Aço CA-50 e CA-60. 

 

SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES: 

 

DIREÇÃO TÉCNICA DA OBRA:  

A contratada é responsável por manter técnicos responsáveis e mão de obra qualificada durante a execução 

da obra. 

 

INSTALAÇÃO DA OBRA: 

Antes da Instalação da ponte, será necessária a instalação de um canteiro de obras, respeitando as condições 

de projeto e as Normas Técnicas Vigentes ABNT NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

indústria da Construção, contendo um contêiner escritório/almoxarifado, para deposito provisório dos 

materiais e outras instalações conforme necessário.  

 

PLACA DE OBRA: 

Serão de responsabilidade da contratada o fornecimento e instalação da placa de obra. 

 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA: 

Será de responsabilidade da contratada o fornecimento de todos e quaisquer equipamentos necessários para a 

montagem da ponte. 

Serão obedecidas todas as recomendações contidas nas normas regulamentadoras como NR 6 e NR 18. 

 

PROJETO: 

A contratada deverá fornecer à contratante todos os projetos executivos das estruturas em formato A1, 

plotados e gravados em CD. 

 

MOBILIZAÇÃO: 
A contratada é responsável por mobilizar equipe de trabalho, transporte e instalação de equipamento para 

escavação e compactação de aterro, e quaisquer outros itens necessários para a execução e montagem da 

ponte. 

 

TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO: 

Inicialmente a área de trabalho para execução da ponte deverá ser limpa. A locação da obra deverá estar em 

conformidade com o projeto de implantação. 

 

INFRAESTRUTURA:  

As cabeceiras terão como fundação a cravação de estacas pré-moldadas. Essas terão as cabeças arrasadas em 

nível indicado pelo projeto. Sobre as estacas serão executados cabeceiras de concreto moldado in loco com 

fck 20MPa e armadura em aço CA-50.  

 

MESOESTRUTURA: 

Construção das cabeceiras e de alas de contenção será executada em concreto armado com dimensões 

conforme projeto básico.  

 

APOIO DA SUPERESTRUTURA: 

No encontro das Longarinas com as cabeceiras, haverá um aparelho de apoio neoprene fretado, permitindo 

adequada transferência de carga e evitando o atrito direto entre o concreto e o aço.  As dimensões são de 

300mm x 250mm x 31mm. 
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SUPERESTRUTURA 

Será fabricada em local adequado e transportada até o local da obra, tornando este processo industrializado.  

As longarinas serão executadas em perfis W de aço laminado A-36/ A-572 com dimensões de acordo com o 

Projeto Executivo. Pode haver, quando necessário, travamentos na alma e reforço na mesa inferior.   

Na mesa superior das longarinas serão fixados através de solda em arame tubular (MIG) os conectores de 

cisalhamento em Perfil U 102 x 8,00 mm laminado de 130 mm.  

As transversinas serão executadas em perfis de aço laminado U 152 x 12,2 com comprimento variado de 

acordo com o projeto.  

Os contraventos serão executados em cantoneiras de aço laminado com dimensões de 2.1/2‖ x 1/4". 

Na lateral do passeio deverá ser instalado gradil metálico composto por barras chatas com dimensões 

variadas e tubo de aço.  

As estruturas metálicas serão devidamente jateadas ao metal quase branco, grau de preparação SA 2.1/2 com 

utilização de granas de aço, e posteriormente receberão pintura em epóxi de fundo e esmalte fosco em 

estruturas metálicas com duas demãos (fundo e acabamento) de 240 micras de espessuras total. 

A união entre as longarinas, transversinas e demais itens que compõe a ponte serão realizados através de 

ligações parafusadas de alta resistência do tipo ASTM A-325 para as ligações principais e A-307 para as 

ligações secundárias. 

 

SOLDAS:  

As soldas deverão ser executadas e inspecionadas conforme AWS D1.1, última edição, salvo menção do 

contrário. Deverá ser utilizada solda de filete em todo o contorno das peças de contato, com dimensão 

nominal mínima (perna de filete) igual à de menor espessura dos contatos de ligação. 

Para chapas < 6,35 mm, utilizar (espessura da chapa). 

Para chapas ≥ 6,35 mm, utilizar (espessura da chapa – 1,50 mm). 

Soldas: eletrodos AWS E70XX. 

 

TABULEIRO: 

Sobre as longarinas serão instaladas as chapas de aço zincado trapezoidal autoportantes tipo Steel-Deck com 

espessura de 0,80mm, que servirá como forma e armadura complementar da laje, além da tela dupla de aço 

10x10 fio 5,00m. Será necessária a fixação de chapas de borda com 200 mm de altura e 3 mm de espessura 

ao redor do tabuleiro para o fechamento da forma para a concretagem. 

Em cada onda baixa será colocado uma barra de aço CA-50 com Ø 5/16‖, espaçadas da telha por 

espaçadores circulares DR 25 x 4-8. Serão utilizadas duas telas soldadas Q-196 como armadura 

complementar e o espaçamento entre as telas se dará através de treliças de apoio modelo TG 8L. O 

espaçamento entre a telha e a tela se dará por espaçadores plásticos tipo cadeirinha CPP 30 x 5-6.  

A espessura do tabuleiro será de 20,00cm em concreto usinado bombeável de 30 MPa, que deverá ser 

devidamente adensado, desempenado e vassourado. 

 

GUARDA CORPO - NEW JERSEY: 

Nas laterais da via serão instalados Guarda Corpos tipo New Jersey com dimensões conforme Projeto básico. 

 

LIMPEZA GERAL DA OBRA:  

Após o término de todos os serviços de montagem da ponte, toda a área afetada deverá ser limpa e serão 

realizados todos os arremates finais necessários para a entrega da ponte. 

 

MODELO DE CÁLCULO: 

No Modelo de Cálculo a estrutura metálica está ligada rigidamente com a estrutura de concreto, 

proporcionando sua participação no contravento, e também uma melhor distribuição da ação das forças 

atuantes.  

Desta forma, ao invés de simplesmente transferir esforços para a estrutura de concreto, a estrutura metálica 

trabalha em conjunto com toda a estrutura de concreto através dos conectores de cisalhamento, possibilitando 
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um melhor aproveitamento estrutural, de acordo com NBR 8800, NBR5884, NBR 7188, AASHTO, 

EUROCODE 3. Caso o fabricante opte por alterar o projeto e cálculo da estrutura, deverá utilizar este 

conceito de análise, submetendo um memorial de cálculo completo à análise dos projetistas da estrutura, 

concreto e  

 

fundação, verificando se os valores das solicitações produzidas pela estrutura e as cargas são menores ou 

iguais às resistências encontradas no cálculo do projeto inicial. 
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CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

- VOLUME 3 - 

 

 

 

OBRA: Construção de Ponte Mista de Aço e Concreto Armado na travessa Milton Rodrigues, sobre o 

Igarapé Sonrisal, com extensão de 22,00 metros e largura 9,70m, no município de Jacareacanga/PA. 

 

LOCAL DA OBRA: 

 

Meta      Descrição    Dimensão Tipo                    Coordenadas  

01           Ponte          

Iguarapé  Sonrisal 

22,00m x 9,70m Aço/Concreto N 9.312.424,555 E 416.222,718 

Obs.: Localizada no Bairro São Francisco. 

 

 

MUNICÍPIO:  

JACAREACANGA - PA 

 

PROCESSO: RECURSOS DE CONVÊNIO 
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DADOS INICIAIS E CONSIDERAÇÕES DE PROJETO 

 

00.1 - DESCRITIVO TÉCNICO: 

 

OAE com dimensões de 22,00 m x 9,70 m (comprimento de vão livre x largura). Sistema estrutural em 

longarinas de aço laminado A-36/ A 572 e A-530, pré-fabricadas, sendo o tabuleiro colaborante em 

concreto armado fundido in loco com largura igual a 9,70 metros e espessura de 0,20 metros; guarda 

corpo e gradil em estrutura metálica.  

 

00.1.1 Ações devido ao peso próprio: 

 Massa específica do concreto armado = 25 kN/m³; 

 Massa específica do aço estrutural = 78,5 kN/m³. 

 

00.1.2 Ações variáveis: 

 Trem-tipo TB-450. 

 

 Ações de vento – Pressão dinâmica considerada como carga horizontal distribuída 

uniformemente ao longo das longarinas de borda para os casos de vento a 0 e 180 graus. 

 

 Frenagem / aceleração: 5% do peso do carregamento do tabuleiro com as cargas móveis 

distribuídas, excluídos os passeios, ou 30% do peso do veículo tipo. 

 Variação de temperatura = 30 ºC; 

 

00.2. MATERIAIS ADMITIDOS 

 

00.2.1 Concreto estrutural para infraestrutura e mesoestrutura: ·Fck 20 MPa. 

 

00.2.2 Concreto estrutural para superestrutura (tabuleiro): ·Fck 30 MPa. 

 

Aço estrutural para concreto armado: ·CA50 A: (fyk= 500 MPa) 

00.2.3 Aço da Superestrutura 

 

 Perfis Dobrados: Aço ASTM - A36; 

 Perfis Laminados: Aço ASTM - A36 / A-572 Gr. 50; 

 Perfis Soldados: Aço ASTM- A36 / A572 Gr. 50. 

 

00.3. NORMAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

A elaboração do projeto de OAE obedeceu às condições gerais prescritas nas Normas Brasileiras em 

vigor relacionadas a seguir e, por normas estrangeiras de confiabilidade notória quando não há similar 

nacional: 

 

 NBR-6118/2007: Projeto de Estruturas de Concreto; 

 NBR-8800/2008: Projeto e Obras de Estruturas Metálicas; 

 NBR-7187/2003: Projeto Pontes de Concreto Armado e de Concreto Protendido; 

 NBR-7188/13: Carga Móvel em Ponte Rodoviária e Passarela de Pedestres; 

 NBR-6123/88: Forças Devidas ao Vento em Edificações; 

 NBR-8681/2003: Ações e Segurança nas Estruturas; 
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 NBR-10839/89: Execução de Obras de arte Especiais em Concreto Armado e Concreto 

Protendido; 

 NBR-6122/2010: Projeto e Execução de Fundações; 

 Manual de projeto de OAE – DNIT: 1996. 

 NBR 12.655/1996 - Concreto – Preparo, controle e recebimento - Procedimento. 

 NBR 12.654/1992 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto - 

Procedimento. 

 NBR 14.931/2003 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 

 

00.4. SOLUÇÃO ESPECÍFICA 

 

A referida OAE será composta de um conjunto de longarinas metálicas de aço laminado Aço ASTM - 

A36 / A-572 para vãos calculados e pré-dimensionados no projeto em anexo, sendo estes vãos bi-

apoiados. 

 

Os serviços de construção somente serão iniciados após realizados os estudos: hidrológicos, estudos 

topográficos, Plano de Controle Ambiental (PCA), sondagens a percussão e rotativa. 

Para a execução da infraestrutura em estacas cravadas, de acordo o projeto executivo a ser elaborado 

pela empresa contratada, devidamente especificados no Item 03. 

 

Para a Ponte objeto deste Projeto Básico serão adotados os seguintes parâmetros para a construção: 

 

00.4.1 - Superestrutura: Iguarapé Sorrisal  – Vão de 22m: 

 

 Será utilizado 01(um) Kit de 03 (três) longarinas metálicas conforme o projeto, sendo 01 

conjunto de 22,00m x 9,70m, a fim de vencer o vão total do projeto (22,00 m), considerando-se 

ausência apoio central. 

 

00.4.2 – Mesoestrutura / Infraestrutura: 

 

Serão devidamente locados os apoios das extremidades da ponte, de modo a permitir a execução de 

cabeceiras de concreto armado sobre a fundação em estacas pré moldadas em concreto com 

profundidade estimada de 18,00m, comprimento a ser confirmado a partir do Relatório de Sondagem 

roto-percussiva. 

Após a cravação das estacas (com a verificação da nega) as mesmas deverão ser arrasadas aos seus 

respectivos níveis com a quebra manual do concreto excedente. Não deverá ser utilizado qualquer 

equipamento mecânico, sendo recomendada a quebra de acordo com o Manual de Especificações de 

Produtos e Procedimentos ABEF (Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e 

Geotecnia) e Normas da ABNT. 

 

00.5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

A obra será executada através de administração indireta pela contratação de empresa especializada 

com devido registro junto ao sistema CONFEA/CREA, sendo o contrato do tipo empreitada por menor 

preço global. 

Haverá uma equipe de funcionários especializados da prefeitura a fim de coordenar e orientar os 

trabalhos de construção, de modo a garantir que os materiais sejam aplicados adequadamente e dentro 

da boa técnica. 
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O controle de qualidade, quantidade de materiais, dar-se-á através de inspeção contínua durante todas 

as etapas, obedecendo rigorosamente às normas técnicas vigentes da ABNT, cumprindo os prazos 

estabelecidos, obedecendo sempre os projetos, planilhas e cronograma, como também o Memorial 

Descritivo e estas Especificações Técnicas. 

 

CAPÍTULO I - SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 

 

01 DISPOSIÇÕES GERAIS DA OBRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

01.1 Estão agrupados sob este título os serviços de implantação do canteiro e locação da obra 

dentre outras obrigações da CONTRATADA, sendo que todos os custos decorrentes destas 

disposições gerais, caso não estejam previstos diretamente em planilha orçamentária, devem 

indiretamente estar contemplados no BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) da obra, e de modo 

algum serão objeto de qualquer cobrança ou futura indenização pela CONTRATANTE. 

 

01.2 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este Caderno de 

Especificações Técnicas e com os documentos nele referidos, especialmente as Normas Técnicas 

vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projetos em anexo. 

 

01.3 Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no Caderno de Encargos, serão fornecidos 

pela empresa responsável pela execução das obras, doravante denominada CONTRATADA. 

 

01.4 Toda mão-de-obra, salvo o disposto em contrário no Caderno de Encargos, será fornecida 

pela CONTRATADA. 

 

01.5 Será reprovado pela FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACAREACANGA/PA, doravante denominada FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais, à boa técnica construtiva e as normas da ABNT. 

 

01.6 Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos não aprovados logo 

após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas 

decorrentes dessas providências, isentando de qualquer ônus ou prejuízos o CONTRATANTE. 

 

01.7 Em caso de divergência de informações prevalecerão o projeto e as especificações sobre a 

planilha orçamentária base. 

 

01.8 A CONTRATADA, por ocasião do início dos serviços, deverá providenciar 04 (quatro) 

jogos de TODOS os projetos executivos da obra, sendo: 01 via para Secretaria de Obras do Município, 

01 via para a FISCALIZAÇÃO DA OBRA, 01 via para USO NA OBRA e 01 via RESERVA, sem 

ônus ao CONTRATANTE. 

 

01.9 A CONTRATADA deverá manter em tempo integral, durante todo o período de execução da 

obra, 01 (um) Engenheiro Civil (no mínimo), devidamente credenciado como preposto com poderes 

para representá-la, a fim de coordenar todos os serviços de engenharia, administração e planejamento 

da obra, devidamente equipado com notebook, telefone celular e veículo, sob pena de infração 

contratual. 

01.10         

 

02 IMPLANTAÇÃO 
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02.1 Canteiro de Obras 

 

02.1.1 Após a execução da terraplenagem e/ou limpeza, será implantado um sistema para 

isolamento da área da obra, com a finalidade de disciplinar o acesso a obra, proteger a equipe de obra 

e a população local.  

Dadas às características desse tipo de estrutura, pré-fabricada em local específico, bem como o prazo 

de execução da obra, não são necessárias grandes instalações para compor o canteiro de obra, 

entretanto, todas as instalações provisórias deverão obedecer às recomendações normativas da ABNT 

NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção, contendo, minimamente 

dois contêineres providos com sanitário, instalações elétricas e de ar condicionado, além de mobiliário 

para escritório; devendo ser utilizados como deposito provisório de materiais e escritório para a 

FISCALIZAÇÃO, além de sanitários químicos em quantidade necessária para atender aos 

colaboradores executantes do empreendimento.   

 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO 

 

02.2.1 Materiais, ferramentas e equipamentos. 

 

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma 

Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, 

publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

 

a) Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis 

dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, 

escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a 

ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. O circuito elétrico da obra 

será provido no mínimo por uma chave de proteção blindada além de plugs e tomadas necessárias a 

todos os aparelhos em funcionamento. A fiação será aérea ou enterrada em eletrodutos. 

 

b) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, 

especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução de 

construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de Encargos. 

 

c) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalações por ela 

executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com 

autorização formal da FISCALIZAÇÃO. 

 

d) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

qualidade superior, e estarem de acordo com as especificações. 

 

e) Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação 

de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios 

relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela 

CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 

 

f) A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos 

materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material será confrontado com a respectiva 

amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
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g) Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão 

conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a qualquer tempo, a 

verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. Os 

materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras. 

 

02.2.2 Equipamentos de Proteção Individual 

 

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecendo-se o disposto na Norma 

Regulamentadora NR-18: 

 

02.2.3 Equipamentos para proteção da cabeça 

 

 Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda 

ou projeção de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que ponham em risco a cabeça 

do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será 

exigido o uso de capacete especial. 

 

 Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e 

respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas. 

 

 Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos 

olhos. 

 

 Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e 

outras lesões decorrentes da ação de radiações. 

 

 Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos 

e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. 

 

02.2.3 Equipamentos para Proteção Auditiva 

 

 Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído for 

superior ao estabelecido na NR-15. 

 

02.2.4 Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços. 

 

 Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com 

substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, 

materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de 

lona plastificada, de borracha, ou de neoprene. 

 

02.2.5 Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas 

 

 Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, 

especialmente quando na presença de substâncias tóxicas. 

 

 Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé. 

 

02.2.6 Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível. 
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 Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda. 

 

02.2.7 Equipamentos para proteção respiratória 

 

 Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira. 

 

 Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia. 

 

 Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes 

de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde. 

 

02.2.8 Equipamentos para proteção do tronco 

 

 Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armação de 

ferros. 

 

02.3 SINALIZAÇÃO 

 

02.3.1 A CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços boas condições de tráfego, 

greide adequado aos tipos de veículos a serem utilizados, largura de faixa, preferencialmente não 

inferior a 3,50 m e segurança satisfatória com sinalização adequada e de fácil interpretação pelos 

usuários do canteiro. Será adotada a sinalização mínima de 10 placas 30 cm x 50 cm de acrílico ou 

PVC, contendo advertências e orientações quanto ao uso dos EPI’s, as quais deverão ser 

permanentemente conservadas ao longo da obra. 

 

02.3.2 Também deverá ser previsto um sistema de iluminação noturna que permita a vigilância do 

canteiro, mesmo quando não houver trabalhos programados. 

 

02.3.3 Haverá sinalização de trânsito permanente, inclusive NOTURNA, adequada aos desvios e 

acessos próximos da obra, de modo que o trânsito de pessoas e veículos transcorra normalmente 

durante todo o período compreendido para a execução da obra. 

 

02.4 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (água, esgoto sanitário e energia elétrica). 

 

 

Deverão obedecer rigorosamente às prescrições e exigências dos órgãos públicos e / ou 

concessionárias responsáveis pelos serviços. 

 

02.4.1 Água 

 

 O abastecimento de água potável deverá ser feito inicialmente através de pontos existentes 

próximos, que alimentarão os reservatórios, localizados estrategicamente em número suficientes a 

atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. A distribuição interna far-se-á em tubulações 

PVC para os recintos de consumo naturais, bem como aos bebedouros industriais instalados em toda a 

edificação, capazes de fornecer água filtrada e gelada. 

 

 Caso seja necessário, a CONTRATADA deverá instalar reservatórios, dotados de tampa, 

com capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos 
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previstos no canteiro de obras. Cuidado especial será tomado pela CONTRATADA quanto à previsão 

de consumo de água para confecção de concreto, alvenaria, demais serviços da obra. 

 

 Os tubos e conexões serão do tipo soldável de PVC para instalações prediais de água fria. 

 

 O abastecimento de água ao canteiro será efetuado obrigatoriamente sem interrupções, 

mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhão-pipa. 

 

02.4.2 Esgoto Sanitário 

 

 Caberá à CONTRATADA a ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes do 

canteiro de obras, de acordo com as exigências da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO e da 

FISCALIZAÇÃO ou a utilização de sanitários químicos com o despejo adequado dos resíduos 

gerados. 

 

 Se não for possível a ligação diretamente ao coletor público de esgotos, a CONTRATADA 

instalará fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela NBR-

8160 / ABNT. As redes serão executadas em tubos de PVC com inclinação de 3%. 

02.4.2 Energia Elétrica 

 

 O fornecimento de energia elétrica no canteiro de obras se dará através da utilização de 

geradores elétricos com motor a diesel ou gasolina suficientes para a demanda energética da obra. 

 

 As redes do canteiro serão em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira para 

instalação das redes de baixa tensão. 

 

 O transformador e estação abaixadora de tensão serão instalados em local isolado e 

sinalizado, conforme indicação de projeto; 

 

 Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada 

termoplástica, devidamente dimensionadas para atender às respectivas demandas dos pontos de 

utilização. Não serão permitidos cabos de ligação de ferramentas com emendas. 

 

 Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e 

equipamento receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntor 

termomagnético fixado próximo ao local de operação do equipamento, devidamente abrigado em 

caixa de madeira com portinhola, aldraba e cadeado. 

 

 As máquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, máquinas de solda, etc., terão 

suas carcaças aterradas. 

 

 Serão colocadas tomadas próximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o comprimento 

dos cabos de ligação de ferramentas elétricas. 

 

 Caberá à FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia 

elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham prejudicar o andamento 

normal dos trabalhos. 

 

 O sistema de iluminação do canteiro fornecerá claridade suficiente e condições de segurança 
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03 SERVIÇOS TÉCNICOS SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

03.1 Estudos Topográficos 

 

Compreende a locação, nivelamento e contra e amarração do eixo da obra a ser implantada, plantas em 

curvas de nível de metro em metro e perfil longitudinal no eixo da estrada; greide cotado, esconsidade, 

direção aproximada do curso d’água, desapropriação, batimetria da seção de travessia do curso d’água, 

eixo da rodovia com elementos de curvas. 

 

Implantação de RN’s, de ambos os lados do curso d´agua e coordenadas geográficas. 

 

03.2 Estudos Hidrológicos 

 

03.2.1 Indicação de cotas de máxima cheia do curso d’água; memória de cálculo de determinação 

da seção da vazão para o tempo de recorrência, gráficos, dados pluviométricos, indicação de dados 

relativos às obras de arte implantadas na região. 

 

03.2.2 Características físicas da bacia em estudo (coef. de escoamento superficial, comprimento e 

desnível do talvegue, área da bacia de projeto); 

 

03.2.3 Determinação das precipitações; 

 

03.2.4 Determinação das descargas de projeto pelo método do Hidrograma Unitário Triangular 

(para TR=100 anos); 

 

03.2.5 Apresentação de dados pluviométricos referentes ao posto mais próximo à obra com série 

histórica e estudos das probabilidades, 

a) Os estudos deverão desenvolver-se em três fases; 

b) Coleta dos dados necessários ao conhecimento do meio físico e da pluviometria na área do 

projeto; 

b) Análise dos dados coletados com vistas à definição da metodologia a ser adotada para o 

cálculo das descargas; 

 Cálculos Hidráulicos. 

 Memória de Cálculo do método utilizado. 

  Cota da máxima cheia de projeto (MCP), seção de vazão, perímetro molhado e folga 

mínima. 

03.3 Sondagem Rotativa (Laudo Fornecido pela Prefeitura) 

 

Sondagens de reconhecimento (rotativa) em número suficiente para a perfeita caracterização do solo 

ao longo do eixo da obra, com classificação geológica – geotécnica do material. Indicação do número 

de golpes, na cota da boca do furo de acordo com a planialtimetria e do NA, indicação do tipo de 

fundação, do nível de assentamento e da tensão admissível quando for o caso em terreno cuja 

estabilidade possa ser ameaçada pela implantação de aterro de acesso. Os estudos do subsolo serão 

exigidos para permitir uma avaliação da estabilidade do conjunto solo-aterro obra de arte. 

O relatório de sondagem conterá interpretação de todos os resultados obtidos. 

Os perfis dos furos de sondagem deverão ser representados em uma mesma planta juntamente com a 

vista lateral e as fundações da obra, se houver necessidade, devido a fenomenologia de algum 

problema detectado, o relatório de sondagens deverá ser acompanhado de um relatório geológico. 
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As sondagens deverão ser locadas de acordo com a estrutura da obra, no mínimo uma sondagem para 

cada apoio projetado. 

A sondagem, em princípio, deverá ser do tipo misto, isto é, a percussão e a rotativa, a critério da 

FISCALIZAÇÃO. 

Adotar para o segmento em percussão o amostrador do tipo SPT. 

Adotar o diâmetro AX ou BX para o trecho em rotativa com barrilete duplo livre 

O Furo não deverá parar enquanto não for atingida uma resistência maior ou igual a 20 golpes no 

ensaio de penetração com amostrador SPT ao longo de 6 metros da ―camada‖  resistente ou 30 golpes 

ao longo de uma camada de 4 metros. 

Caso nesse trecho seja atingido o impenetrável por amostrador (penetrações inferiores a 3,0 cm por 15 

golpes), será adotado o sistema de lavagem por tempo. Caso seja atingido o impenetrável por tempo 

(avanços inferiores a 2,0 cm em 10 minutos), será adotado a sondagem rotativa. 

A sondagem rotativa deverá penetrar, no mínimo, 4,0 m na rocha sã. 

Caso não sejam encontrados nenhuma das condições descritas nos itens acima citados em uma 

profundidade razoável (30,0m), a continuação das sondagens deverá ser discutidas entre a 

FISCALIZAÇÃO e a equipe de projeto da Consultora. 

O poço de sondagem, após concluído deverá ser esgotado, com o ―balde‖ e as leituras de nível d’água 

deverão ser realizados 24 e 48 após. 

Em qualquer sondagem de ponte ou viaduto, deverá ser apresentado, juntamente com os boletins de 

sondagem, um relatório geológico, onde se procurará confirmar os dados de amostragem com o 

mapeamento. Deverá acompanhar o perfil de sondagem o relatório do geólogo responsável, indicando 

tipos prováveis de fundação, seus horizontes, cota de assentamento e respectivas taxas admissíveis de 

trabalho para a fundação prevista. 

Os testemunhos de sondagem serão descritos por geólogo habilitado, procurando descrever o material 

a cada metro perfurado. 

Os boletins de sondagem, mais o relatório deverão ser entregues ao projetista de OAE, sem os quais 

não considerará a sondagem como completa. 

Os furos de sondagem deverão ter seus topos obrigatoriamente nivelados. 

Os perfis de sondagem deverão constar do volume - 2 ―Projeto de Execução de Obras de Arte 

Especiais‖ 

O relatório de sondagem conterá interpretação de todos os resultados obtidos. Os perfis dos furos de 

sondagem deverão ser representados em uma mesma planta juntamente com a vista lateral e as 

fundações da obra, se houver necessidade, devido a fenomenologia de algum problema detectado, o 

relatório de sondagens deverá ser acompanhado de um relatório geológico. 

 

03.4 Projeto Executivo e Dimensionamento Final da Ponte, inclusive apresentação dos cálculos: 

 

A extensão da ponte e a cota da laje acabada serão determinadas a partir do estudo hidrológico e o 

consequente dimensionamento hidráulico da mesma. 

A elaboração do projeto executivo de OAE, bem como o memorial de todos os cálculos a serem 

apresentados pela CONTRATADA, deverá obedecer às condições gerais prescritas nas Normas 

Brasileiras em vigor relacionadas a seguir e, por normas estrangeiras de confiabilidade notória quando 

não houver similar nacional. 

   NBR-6118/2007: Projeto de Estruturas de Concreto; 

 NBR-8800/2008: Projeto e Obras de Estruturas Metálicas; 

 NBR-7187/2003: Projeto Pontes de Concreto Armado e de Concreto Protendido; 

 NBR-7188/84: Carga Móvel em Ponte Rodoviária e Passarela de Pedestres; 

 NBR-6123/88: Forças Devidas ao Vento em Edificações; 

 NBR-8681/2003: Ações e Segurança nas Estruturas; 
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 NBR-10839/89: Execução de Obras de arte Especiais em Concreto Armado e Concreto 

Protendido; 

 NBR-6122/2010: Projeto e Execução de Fundações; 

 Manual de projeto de OAE – DNIT: 1996. 

 

03.4.0. Escopo Básico para Elaboração do Projeto Executivo: 

 

RELATÓRIO FINAL DE PROJETO 

 

 

 

VOLUME MATÉRIA FORMATO/ N° DE VIAS 

MINUTA IMPRESSÃO 

DEFINITIVA 

 

 

1 

Relatório de Projeto 

Texto informativo do projeto, 

resumo dos estudos, 

especificações, quantitativos e 

todos os elementos necessários à 

execução da obra. 

Conterá elementos topográficos, 

hidrológicos e geotécnicos.  

 

 

A4 / 1 VIA 

 

 

A4 / 5 VIAS 

 

 

 

2 

Projeto de execução da obra. 

Desenhos, plantas, perfis e seções 

transversais e típicas, para fins de 

visualização e esclarecimento da 

solução estrutural da solução 

estrutural, contendo detalhamentos 

da infraestrutura, mesoestrutura e 

superestrutura, em arquivos 

digitais compatíveis com software 

de CAD. 

 

 

 

A1-A3 / 1 VIA 

 

 

 

A1-A3 / 5 VIAS 

3 Memoria Justificativa 

Memorial do projeto executado 

A4 / 1 VIA A4 / 5 VIAS 

 

4 

Orçamento e Plano de execução da 

obra, Cronograma Físico-

Financeiro e relação de 

equipamentos utilizados em cada 

etapa. 

 

A4 / 1 VIA 

 

A4 / 5 VIAS 

 

 Volume 1 - Relatório do Projeto Índice: 

Mapa de Situação Apresentação 

Memória Descritiva e Justificativa 

Relato de forma clara e sucinta de todas as fases do projeto executivo envolvendo: Descrição da Obra, 

Estudos preliminares, Topográficos, Hidrológicos, Geotécnicos, complementares e os aspectos 

desenvolvidos no dimensionamento da obra, análise dos mesmos e resultados obtidos. 

 

 Memória de Cálculo Estrutural 
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Cálculo e dimensionamento detalhados de todas as peças estruturais (Infra/Meso e Superestrutura) etc. 

 

 Memória de Cálculo dos Quantitativos 

 

Deverá ser apresentada a memória de cálculo de todos os quantitativos demonstrados no quadro de 

quantidades, conforme a sequência dos itens: Infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura e 

acabamentos, seguidos de desenhos ilustrativos das peças envolventes. 

 

 Orçamento 

 

Todos os serviços relacionados no quadro de quantidades, inclusive na mesma sequência, serão 

produto dos preços unitários conforme tabela de preços do SINAPI, SEDOP, ou SIGRO em vigor e 

respectivamente o preço parcial e global da obra. Em se tratando da inexistência de algum tipo de 

serviço na tabela de preços do SINAPI, SEDOP, ou SIGRO para o mesmo deverá ser efetuado a 

devida composição dos preços unitários conforme metodologia do estabelecida e colocado à 

aprovação daqueles órgãos. 

 

 Plano de Execução 

 

Descrição dos aspectos que deverão ser particularizados na fase de execução das obras, tais sejam: 

acesso ao local das obras, recomendações, fatores condicionantes (clima, pluviometria, data de início 

dos serviços, prazo, infraestrutura de apoio etc.) cronograma físico-financeiro, relação do equipamento 

mínimo, relação do pessoal técnico, veículos e equipamentos. 

 

 Cronograma Físico- Financeiro 

 

Deverá ser apresentado o cronograma indicando as metas físico-financeiras do empreendimento, 

conforme os ítens: Serviços preliminares, Infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura e acabamentos. 

 

 Relação do equipamento mínimo 

 

Deverá ser apresentado quadro contendo a relação e a quantidades dos equipamentos necessários à 

execução da obra 

 

 Normas, Especificações de Serviços e Métodos Adotados, 

 

Constará de descrição das normas técnicas dos serviços de materiais e estruturas a serem empregados 

na obra que constam no quadro de quantidades, obedecendo as normas e os procedimentos técnicos de 

trabalhabilidade, conforme ABNT, DNIT e outros. 

 

 Especificações Ambientais 

 

Deverá constar de elementos necessários que objetivem conscientizar as partes envolvidas no processo 

de execução da obra, quanto aos cuidados ambientais que deverão tomar como prevenção e mitigação 

de impactos negativos advindos da construção, sobre o meio ambiente. 

 

4 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

04.1 LIMPEZA 
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04.1.1 A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpa, roçado, destocamento, 

queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de árvores. 

 

04.1.2 Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a acumular no 

terreno, no decorrer da obra. Todo o resíduo proveniente das atividades da obra, entulhos e sobras 

deverão ser removidos para o Aterro sanitário mais próximo ou local devidamente autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO, tudo em obediência às Leis de Proteção Ambiental Federal, Estadual, Municipal 

(IBAMA/SEMAS/SEMAT) 

 

04.1.3 Todas as instalações do canteiro, inclusive da própria obra, deverão ser conservadas 

limpas e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de execução dos trabalhos. Para 

tanto, será mantida uma equipe fixa de limpeza e manutenção do canteiro. 

 

04.1.4 Além desta equipe, serão destinados especificamente, para o escritório administrativo, 

vestiários, sanitários de operários e refeitório, outros operários, para limpeza e conservação de suas 

dependências. 

 

04.1.5 Estrategicamente posicionados em vários pontos do canteiro, serão colocadas caixas 

coletoras móveis de lixo, que serão transportadas periodicamente ao depósito central. A partir deste 

ponto, o lixo será transportado através de caminhões ao depósito autorizado pela FISCALIZAÇÃO / 

SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 

 

04.1.6 Ressaltamos que os detritos provenientes do refeitório serão conduzidos diretamente desta 

construção ao depósito indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

04.2 LOCAÇÃO DA OBRA 

 

04.2.1 Com origem nos levantamentos topográficos a serem executados, será implantada uma rede 

de marcos auxiliares ao redor da área de trabalho, os quais serão utilizados na locação dos diversos 

serviços. Aproveitando-se o levantamento topográfico, será criada uma rede de RN localizados em 

pontos estratégicos e devidamente protegidos. 

 

04.2.2 Para locação das estruturas, proceder-se-á um trabalho básico de locação por espelho, onde 

serão determinados eixos e níveis indicados no projeto e em relação ao RN adotado. É obrigatório o 

gabarito de madeira, indicando as coordenadas da estrutura. 

 

04.2.3 A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de 

quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. 

 

04.2.4 Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a 

respeito. 

 

04.2.5 Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA comunicará à 

FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 

 

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

obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados às modificações, demolições e 

reposições que se fizerem necessários, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades 

aplicáveis, de acordo com o Edital. 
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04.2.7 A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de 

alinhamento o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. 

 

04.2.8 A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos. 

 

04.3 MOVIMENTO DE TERRA (Escavações / Aterros / Compactação) 

 

04.3.1 Preparação do Terreno 

 

A CONTRATADA executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para a preparação 

do terreno nas cotas fixadas pelo projeto executivo, observando-se as plantas do levantamento 

topográfico e do movimento de terra. 

 

04.3.2 Escavações 

 

a) As cavas para fundações, pisos, poços e outras partes da obra previstas abaixo do nível do 

terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes de projeto de fundações e os demais 

projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho encetado. 

 

b) As escavações, onde necessárias, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, 

adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia 

das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas. 

 

c) A execução dos trabalhos de escavação obedecerá naquilo que for aplicável, ao código de 

Fundações e Escavações, bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto. 

 

d) Os taludes, caso necessário, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar futuras 

erosões. 

 

04.3.3 Aterros 

 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, cabeceiras da ponte, apoio central, dentre 

outros, etc., serão executados com material escolhido, de preferência cascalho laterítico ou solo-brita, 

em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente 

apiloadas com compactador manual a gasolina, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e 

desníveis por recalque, das camadas aterradas. 

 

04.3.4 Compactação 

 

a) Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverá submeter o plano de 

lançamento e método de compactação à apreciação da FISCALIZAÇÃO, informando número de 

camadas, material a ser utilizado, tipo de controle, equipamento, etc. 

 

b) Além do referido no item anterior, a CONTRATADA deverá elaborar projeto específico (de 

preferência por firma especializada), contendo inclusive o dimensionamento do terreno compactado e 

da base. 

 

04.3.5 Escavações em Corte / Serviço tipo Corta – Rio 
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O corta-rio é uma escavação destinada a alteração provisória do caminhamento do curso d'água, para 

permitir a execução de obras de arte, canalizações a seco. Após a execução da obra o curso d’água 

deve retornar ao seu leito original, isto é, deve-se restaurar o leito à sua condição original. 

 

04.3.5.1 Material 

 

Procedente da escavação do terreno natural constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou 

associação destes tipos. 

 

04.3.5.2 Equipamento 

 

04.3.5.2.1 A escavação do corte será executada mediante a utilização racional de equipamento 

adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições especificadas e produtividade 

requerida. 

 

04.3.5.2.2 A seleção do equipamento obedecerá às indicações seguintes: 

 

a) Corte em solo - utilizam-se, em geral, tratores equipados com lâminas, escavo-

transportadores, ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A operação incluirá, 

complementarmente, a utilização de tratores e motoniveladoras, para escarificação, manutenção de 

caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de tratores empurradores. 

 

b) Corte em rochas - empregadas perfuratrizes pneumáticas ou elétricas para o preparo das 

minas, tratores equipados com lâmina para a operação de limpeza da praça de trabalho e carregadores 

conjugados com transportadores, para a carga e transporte do material extraído. Nesta operação 

utilizam-se explosivos e detonadores adequados à natureza da rocha e as condições do canteiro de 

serviço; 

 

c) Remoção de solos orgânicos, turfa ou similares, inclusive execução de corta-rios, com 

emprego de escavadeiras, do tipo "dragline", complementado por outros equipamentos citados nas 

alíneas anteriores. 

 

04.3.5.2.3 Execução 

 

O corta rio deve, preferencialmente, ser implantado dentro da faixa de domínio. A escavação do corta 

rio deve ser precedida de limpeza do terreno, executada nas dimensões indicadas em projeto. 

Em locais de difícil acesso para os equipamentos de escavação, carga e transporte de material, devem 

ser implantados aterros de acesso. 

A escavação deve ser realizada de jusante para montante, obedecendo às dimensões e declividade 

longitudinal indicadas em projeto. 

O material escavado pode, a critério da fiscalização, ser reservado para posterior aproveitamento. 

Quando não ocorrer a referida reserva, o material deve ser transportado para o depósito de material 

excedente. 

A fiscalização deve ser avisada com antecedência quando houver necessidade da utilização explosivos 

para a execução da escavação. 

 

Em geral as operações de cortes compreendem: 

 

04.3.5.3.1 Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com as indicações 

técnicas de projeto. 
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04.3.5.3.2 Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras. 

 

04.3.5.3.3 Retirada das camadas de má qualidade visando o preparo das fundações dos aterros, de 

acordo com as indicações do projeto. Estes materiais transportados para locais previamente indicados, 

de modo a não causar transtorno à obra, em caráter temporário ou definitivo. 

 

04.3.5.3.4 O desenvolvimento da escavação se dará em face da utilização adequada, ou da rejeição 

dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para constituição dos aterros aqueles que, 

pela classificação e caracterização efetuadas nos cortes sejam compatíveis com as especificações da 

execução dos aterros, em conformidade com o projeto. 

 

04.3.5.3.5 Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de material escavado nos 

cortes, para a confecção das camadas superficiais da plataforma, será depositado em local previamente 

escolhido para sua oportuna utilização. 

 

04.3.5.3.6 Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhável, as massas em 

excesso, removidas desde a etapa inicial dos serviços, que resultariam em bota-foras, poderão ser 

integradas aos aterros, mediante compactação adequada, constituindo alargamentos de plataforma, 

com suavização dos taludes ou bermas de equilíbrio. 

 

04.3.5.3.7 As massas excedentes, que não se destinarem ao fim indicado no parágrafo anterior, serão 

objeto de remoção, de modo a não constituírem ameaça à estabilidade rodoviária, e nem prejudicarem 

o aspecto paisagístico ou meio ambiente da região. 

 

04.3.5.4 Controle Ambiental 

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de cursos d’água, da vegetação lindeira 

e à segurança viária.  

A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente, a serem 

observados no decorrer da execução do corta rio: 

 

a) O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites estabelecidos 

no projeto, ou pela fiscalização, evitando acréscimos desnecessários; 

b) Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada, sempre que possível, 

para o futuro uso da recomposição vegetal da área escavada; 

c) Não é permitida a queima do material vegetal removido; 

d) O tráfego de equipamentos e veículos de serviço deve ser controlado para evitar a 

implantação de vias ou trilhas desnecessárias; 

e) O material resultante da escavação deve ser depositado em local previamente autorizado 

pela fiscalização, para posterior recomposição da escavação; 

f) O material escavado deve ser depositado e compactado com o tráfego dos equipamentos; 

g) Deve ser executada drenagem da área de modo a evitar o carreamento do material para os 

cursos d’água; 

h) O material deve ficar protegido contra intempéries com lonas ou vegetação. 

 

04.3.6 Ensecadeiras 

 

Sempre que a execução de obras no interior de cursos de água exigir a criação de espaços estanques, 

far-se-á o uso de ensecadeira. 
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No caso de lâminas de água de pequena altura, poderá ser executada ensecadeira constituídas de sacos, 

preenchidos preferencialmente com areia. Os sacos a serem utilizados serão constituídos de fibras 

têxteis ou plásticas. Caso na região da obra em questão não for disponível areia, poderão ser utilizados 

outros tipos de solo disponíveis no local, desde que aprovados pela fiscalização. 

A ensecadeira será inspecionada com frequência, principalmente para se garantir que o solo contido 

nos sacos não será carreado pelo fluxo de água. 

Para cursos de água mais profundos, a ensecadeira será composta por paredes de madeira ou 

metálicas, podendo ser simples ou duplas. Normalmente a fixação dessas paredes no leito do curso de 

água se dará através de cravação, mediante o emprego de equipamento apropriado. 

Quando necessário, será executado um sistema de travamento das mesmas através de estroncas de 

madeira ou metálicas. Para melhorar as condições de estanqueidade, a ensecadeira de parede simples 

será protegida externamente mediante o acúmulo de solo (preferencialmente material argiloso), ou 

revestida com outro material que garanta a vedação. A ensecadeira de parede dupla terá um núcleo 

impermeável posicionado entre as paredes protetoras. 

A contratada deverá proceder ao bombeamento de todo acúmulo de água no interior da ensecadeira 

que venha a prejudicar a correta execução das obras. A dimensão da área a ser protegida pela 

ensecadeira deverá permitir que os trabalhos ali previstos sejam executados dentro das melhores 

condições. 

Todas estas obras, obviamente dimensionadas para o seu período de execução deverão, 

preferencialmente, ser concentradas em épocas de estiagem (baixas precipitações pluviométricas). 

A contratada é responsável pela conservação da ensecadeira, obrigando-se a executar os reparos 

necessários após qualquer danificação que ocorra na mesma. A contratada é ainda responsável pela 

retirada da ensecadeira tão logo terminem os serviços para os quais ela se fez necessária. 

Outros métodos poderão ser utilizados desde que aprovados pela Fiscalização. 

 

CAPÍTULO II - ESTRUTURA DA PONTE 

 

ES01 - INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES 

 

ES01. 1 - Condições Gerais 

 

 Ficará a cargo da CONTRATADA a inspeção do terreno, sendo obrigatória a execução de 

Sondagem, após aprovação do Projeto Executivo pela CONTRATANTE. 

 Os desenhos de execução dos elementos acima referidos, quando não fornecidos pela 

FISCALIZAÇÃO, serão elaborados pela CONTRATADA e autenticados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

ES01.2 - Normas 

 

a) A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, 

especialmente à NBR-6122 / ABNT; 

b) Correrá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos julgados 

necessários, bem como eventuais serviços auxiliares e provisórios destinados à conclusão dos serviços. 

 

ES01.3 - Alicerces Secundários - Baldrames 

 

 Competirá à CONTRATADA executar os alicerces ou bases de todos os elementos 

complementares da OEA, tais como: paredes, divisórias, base para equipamentos, etc., indicados no 

projeto arquitetônico ou no Estrutural. 
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 Os desenhos de detalhes de execução dos elementos acima referidos, quando não 

fornecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão elaborados pela CONTRATADA e autenticados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 

ES01.4 Estacas 

 

Trata-se de fundações em profundidade, que poderão ser necessárias para a perfeita estabilidade de 

novos elementos, satisfazendo às seguintes condições gerais: 

 Na execução das estacas o operador não deve cingir-se rigorosamente à profundidade 

prevista no projeto, porém realizar a cavação até onde a estaca e o material extraído indicarem a 

presença de camadas suficientemente resistentes para a obra a ser executada; 

 Para efeito de orçamento, foi considerado nas planilhas uma estimativa de custos para 

execução de estacas cravadas, seção quadrada 30 x 30cm e comprimento de 10,00 m em média, sendo 

11 estacas para cada conjunto de apoios e capacidade de carga normal de 90 ton. , em concreto 

armado; 

 Foi ainda considerado em nossos cálculos que cada estaca receberá um bloco de 

coroamento, na sua parte superior, nas dimensões indicadas em projeto. 

 

ES02 MESOESTRUTURA / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

 

ES02.1 Projeto 

 

 Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva memória 

de cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas estruturais da 

ABNT aplicáveis ao caso. 

 Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto arquitetônico. Para 

isto, será feito estudo das especificações e plantas, exame de normas e códigos. 

 Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a cargo da 

CONTRATADA, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização com o projeto 

estrutural. 

 

ES02.2 Materiais 

 

ES02.2.1-Aço 

 

Conforme NBR-6118 (NB-1/78) - ABNT, item7: 

 

 As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa 

aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 

 Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de 

modo a não provocar deslocamentos das armaduras. 

 A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, a 

distância mínima prevista pela NB-1/78 (NBR 6118). 

 Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de espera. 

Antes do reinicio da concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. 

 O aço comum destinado a armar concreto obedecerá ao disposto na EB-3/85 (NBR-7480). 

 As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / ABNT. 

 O aço será do tipo CA50 e CA60. 
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ES02.2.2-Aglomerantes 

 

De cimento, tipo:  

 

 Portland; 

 Branco; 

 Comum; 

 De alta resistência inicial. 

 

Serão de fabricação recente, obedecendo à data de validade, só podendo ser aceito na obra com a 

embalagem e a rotulagem de fábrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e 

argamassas, satisfará rigorosamente à NBR 5732 / ABNT 

ES02.2.3-Agregados (Areia e Brita) 

 

 Areia 

Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, 

gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros sais deliquescentes, 

etc. Será armazenada em Baia apropriada e identificada. 

A areia para concreto satisfará à NBR-7211 / ABNT e às necessidades da dosagem para cada caso. 

Será armazenada em Baia apropriada e identificada. 

 

 Brita 

A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à NBR-7211 / ABNT - Agregados para 

Concreto - e às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. 

 

ES02.2.4-Arame 

 

 De Aço Galvanizado: 

Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada caso. 

 De Aço Recozido: 

O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço recozido preto n.º 16 ou 18 SWG. 

 

ES02.2.5-Concreto 

 

ES02.2.5.1-Disposições Gerais 

 

O concreto será o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos seus 

componentes. Todo concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, a dosagem ficará sob 

responsabilidade da concreteira. Colocada no local 

No caso do concreto ser preparado na concreteira, deverá ser observado: 

 

 A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos e 

dos serviços executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu carregamento, a 

tensão (mínima 20 Mpa) e sua consistência, esta expressa pelo abatimento do Tronco de Cone; 

 Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; 

 A compactação será obtida por vibração esmerada. 

 A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de três 

para um até cinco para um, a relação entre as duas velocidades. 
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 Na hipótese de fluir aguada de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa aguada 

venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por 

lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da aguada de cimento sobre o 

concreto aparente acarretará diferenças de tonalidades. 

 

ES02.2.6-Dosagem 

 

O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, conforme preconizado 

na NBR-6118 / ABNT. 

Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará, para efeito da dosagem 

inicial, o modo como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será fixada a resistência 

média à compressão FCK, seguindo um dos três critérios estabelecidos no item 8.3.1.2 da NB-

1/ABNT. 

 

ES02.3 Processo Executivo 

 A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da 

CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 

 A execução das fôrmas, dos escoramentos e da armadura, as tolerâncias a serem respeitadas, 

o preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das fôrmas e do escoramento, o controle da 

resistência do concreto e a aceitação da estrutura obedecerão ao estipulado na 3.ª parte da NB-

1/ABNT. 

  

ES02.3.1-Disposições Gerais 

 

 Nenhum conjunto de elementos estruturais – cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser demolido 

ou concretado sem primordial e minuciosa verificação, por parte da CONTRATADA e da 

FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e armaduras 

correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, 

hidráulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto; 

 As furações para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais, 

quando inteiramente inevitáveis, serão asseguradas por buchas ou caixas, ad-rede localizadas nas 

fôrmas, de acordo com o projeto. A localização e dimensões de tais furos serão de atento estudo por 

parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial à segurança da 

estrutura; 

 

ES02.3.2-Reparos no Concreto 

 

 Correrão por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se façam 

necessários em concreto endurecido provocados por erros ou inobservância das normas aplicáveis à 

espécie. 

 Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto 

defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas serão limpas 

e tratadas com adesivo estrutural após o que, sob a supervisão da FISCALIZAÇÃO, os vazios serão 

preenchidos com argamassa adequada. 

 A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, traço 

1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolâmico. No concreto aparente a argamassa será 

acrescida de cimento branco, em proporções ideais, de modo a se proporcionar a aparência uniforme 

com o concreto antigo. 
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ES02.3.3-Lançamento de Concreto 

 

 Toda e qualquer concretagem somente será levada a efeito após expressa liberação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 A CONTRATADA não iniciará a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZAÇÃO 

tenha procedido a verificação da conformidade das formas, armaduras, peças embutidas e superfícies 

das juntas de concretagem. 

 Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para evitar 

segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas apropriadas. Em peças 

de alta densidade de armadura o lançamento do concreto diretamente de encontro às mesmas será 

evitado. Neste caso o lançamento será efetuado pela parte lateral das formas, através de aberturas 

executadas com tal finalidade. 

 O concreto será aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 cm. 

 O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva evitando-se, desta forma, 

transportá-lo no interior da forma pôr meio de vibradores ou outro meio qualquer. 

 

ES02.3.4-Adensamento do Concreto 

 

Deverão ser utilizados vibradores de imersão, com energia suficiente para o rápido adensamento do 

concreto. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma. 

 

ES02.3.5-Cura do Concreto 

 

 Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação iniciar-se-á tão 

logo termine a pega. A superfície do concreto deverá ser mantida permanentemente úmida, inclusive 

as fôrmas de madeira, com água de qualidade igual à utilizada no preparo do concreto. 

 Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura não deverá ser 

inferior a 7 (sete) dias. 

 

ES02.3.6-Desforma 

 

A retirada das fôrmas obedecerá ao disposto na NB-1/78 (NBR 6118). 

 Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando a identificação de 

defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", ausência de argamassa, rugosidades, entre 

outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, a ocorrência de trincas, fissuras e outras 

lesões provocadas por cura mal processada ou recalques de fundação. Qualquer tratamento destinado 

às superfícies do concreto desmoldado somente será permitido após este exame. 

 

ES02.4 Formas e Escoramentos 

 

 As fôrmas serão de madeira compensada resinada, conforme EM-13/01.1. 

 A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e permanente, 

especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será 

efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras, etc. Deverão ser previstas aberturas 

convenientemente dimensionadas para o lançamento eficaz e vibração do concreto. Quando for o caso, 

estas aberturas serão fechadas imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a 

assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peça. 

 Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos nas 

formas, sendo o rebaixo calafetado com o elastômero referido no item anterior. 
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 As precauções a serem tomadas nas juntas de concretagem ou de trabalho e relacionadas com 

as fôrmas estão descritas no item 4 do tópico ES02.2.5 - Concreto, considerando a correlação existente 

entre os dois assuntos. 

 

ES02.6 Armaduras 

 

 O recobrimento das armaduras das fundações será igual a 50 mm e a 30 mm nos demais 

elementos, salvo disposições em projeto. 

 Deverão ser utilizados espaçadores plásticos circulares e/ou ―caranguejos‖ de modo a 

garantir os recobrimentos da armadura e seu afastamento das formas. 

 

ES03 ESTRUTURA METÁLICA (COMPLEMENTO DA ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO - SUPERESTRUTURA) 

 

ES03.1 Projeto 

 

 Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Metálica e respectiva memória de 

cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas estruturais da ABNT 

aplicáveis ao caso. 

 Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto arquitetônico. Para 

isto, será feito estudo das especificações e plantas, exame de normas e códigos. 

 Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a cargo da 

CONTRATADA, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização com o projeto 

estrutural. 

 

ES03.2 Vigamento Metálico 

 

 As longarinas serão executadas em perfis W de aço laminado A-36/ A 572 e A-530 com 

dimensões variadas de acordo com o Projeto Executivo. Pode haver, quando necessário, travamentos 

na alma e reforço na mesa inferior.  As ligações longitudinais das longarinas serão realizadas por meio 

de ligações parafusadas (ASTM A325 de Ø 1‖ x 3‖), com chapas (1/2‖).  

 Na mesa superior das longarinas serão fixados através de solda em arame tubular (MIG) os 

conectores de cisalhamento em Perfil U 101,6 x 4,76 mm laminado de 130 mm. As Longarinas serão 

contraventadas com perfis L de acordo com o projeto. 

 As transversinas serão executadas em perfis de aço laminado U 6‖ 152,4 x 12,20 com 

comprimento variado de acordo com o projeto.  

As estruturas metálicas serão devidamente hidrojateadas, e posteriormente receberão pintura em epóxi 

bicomponente em estruturas metálicas com duas demãos (fundo e acabamento) de 240 micras de 

espessuras. 

 A união entre as longarinas, transversinas e demais itens que compõe a ponte serão 

realizadas através de ligações parafusadas de alta resistência do tipo ASTM A-325 para as ligações 

principais e A-327 para as ligações secundárias. 

 

ES03.3 Processo Executivo 

 

 Todo o vigamento metálico (longarinas de aço) é fabricado sob medida na metalúrgica, 

obedecendo rigorosamente as especificações e medidas contidas nas pranchas do projeto, conforme 

normas técnicas da ABNT pertinentes ao assunto e anteriormente citadas. 



         
 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

 “CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA” 

Sede: Prefeitura do Município de Jacareacanga – Comissão Permanente de Licitação-CPL 
Av.: Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº 34, Jacareacanga-PA – CEP: 68195-000 –  Fone/Fax: (93) 3542-1450 

 

 A Estrutura metálica correspondente às longarinas será transportada em carretas especiais até 

o local de sua implantação definitiva; 

 As longarinas deverão ser cuidadosamente descarregadas e movimentadas por um veículo 

guindauto, apoiadas em seus pontos de içamento específicos, e cuidadosamente depositadas sobre o 

berço nos apoios de concreto armado, de modo a atender as medidas técnicas em projeto; 

 Após este delicado processo as longarinas de imediato estão liberadas para receber a 

estrutura do tabuleiro, que constitui as formas da pré-laje, chapas de borda, armaduras, etc., conforme 

detalhes técnico do projeto, com a utilização do mesmo veículo guindauto. 

 

ES03.4 Disposições Gerais 

 

 Todo o processo de construção da ponte, no que tange à infraestrutura (fundação) e 

mesoestrutura (elementos de apoio / pilares) será executado pelos meios convencionais já descritos 

nestas especificações; 

 

CAPÍTULO III - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

ES04 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

 

ES04. 1 - PLACA DE ADVERTÊNCIA, REGULAMENTAÇÃO, EDUCATIVA E INDICATIVA de 

0.60 a 2,40m. 

 

 -As placas são classificadas de acordo com suas funções como placas de regulamentação, de 

advertência e de indicação. 

 As formas são padronizadas, associadas de maneira biunívoca com tipo de mensagem que 

pretendem transmitir: circular, octogonal, triangular, quadrada, retangular, cruz e formas especiais. 

 Deverá ser confeccionada em chapa de aço 18 ou 20, pintada frente e verso com tinta 

sintética na desejada, com plotagem de caracteres e informações com película refletiva GRAU 

TÉCNICO 05 ANOS, e assentada em suporte de tubo galvanizado, com pintura e fixado ao solo com 

base de concreto, e com travessas de fixação: 

 

 PLACA DE INFORMAÇÃO (2,0 m²): será implantada uma em cada lado da ponte com os 

seguintes dizeres: ―Ponte sobre o Iguarapé Sonrisal – Capacidade Máxima 45 Ton. – Ext. 22 metros‖. 

Total de 02 placas. 

 

 PLACA DE ADVERTÊNCIA (1,0 m²): serão implantadas a 40 metros de cada lado da ponte 

com os seguintes dizeres ―Cuidado Ponte – REDUZA A VELOCIDADE‖. Total de 02 placas. 

 

 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO: serão implantadas a 20 metros de cada lado da ponte. 

Total de 02 placas 30Km/h. 

 

ES04. 2 - TACHAS REFLETIVAS BI-DIRECIONAIS 

 

 Serão implantadas nos bordos da pista de rolamento sobre a ponte, afastadas a cada metro 

linear, totalizando 18 metros de extensão da ponte. 

 Serão implantados tubos tipo PVC AF DN=100 mm x 35 cm a cada 3,00 metros da ponte, de 

modo a possibilitar o escoamento das águas de chuva, perfazendo ao todo 12 tubos sendo distribuídos 

dos dois lados da ponte, conforme detalhe no projeto. 
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CAPÍTULO IV PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS/ RECEBIMENTO DOS 

SERVIÇOS 

 

RS.1 PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

 

RS.1.1 Da Execução operacional, critérios de execução e recebimento dos serviços. 

 

Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, de maneira que os elementos técnicos estejam 

perfeitamente executados locados, nivelados, aprumados e esquadrejados. As juntas serão regulares e 

os vãos e arremates deverão estar de acordo com o projeto Executivo. 

 

RS.1.2 Procedimentos de Execução de Serviços - PES 

 

Os procedimentos listados abaixo constituem parte integrante destas especificações técnicas e tem por 

objetivo padronizar a execução das OAE, estabelecendo critérios mínimos de qualidade para os 

serviços previstos em planilha, de modo a possibilitar sua correta aferição em campo. 

 

PES 001 Locação da Obra 

PES 002 Movimento de Terra - Corte 

PES 003 Movimento de Terra – Aterro 

PES 004 Execução de Corta-Rio 

PES 005 Execução de Fundação 

PES 006 Rebaixamento de Lençol Freático 

PES 007 Concretagem 

PES 008 Armadura de Concreto 

PES 009 Fôrmas 

PES 012 Estrutura Metálica – Longarinas 

PES 017 Proteção de Talude – Enrocamento de Pedra Arrumada 

 

CAPÍTULO V – LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA OBRA 

 

LO1 Procedimentos Gerais 

 

a) Serão implementados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de 

instalações provisórias utilizadas na obra. 

 

b) Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como 

peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios. 

 

c) A limpeza será feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da OAE. 

 

d) Será dedicado particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida das superfícies. 

 

e) Serão removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e 

componentes da OAE. 

 

LO2 Procedimentos Finais 

 



         
 

 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 

 “CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA” 

Sede: Prefeitura do Município de Jacareacanga – Comissão Permanente de Licitação-CPL 
Av.: Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº 34, Jacareacanga-PA – CEP: 68195-000 –  Fone/Fax: (93) 3542-1450 

 

a) Para assegurar a entrega da OAE em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos 

os demais arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO determinar. 

 

b) Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e 

desimpedida de quaisquer resíduos de construção.  

 

CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os serviços constantes da presente especificação deverão ser entregues perfeitamente acabados e 

arrematados. 

 

A OAE deverá estar devidamente SINALIZADA antes de sua liberação ao tráfego e uso. 

 

Jacareacanga/PA, 27 Abril de 2018.  

 

 

 

              

            Luiz Felipe Basto Avila                  David Valdez                   Betontec Tecnologia 

                   Engenheiro Civil                    Engenheiro Civil                  Crea – 4452 EMRO 

                  Crea – 165833/D                       Crea 9740/D  
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