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GENERALIDADES 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as 

condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra 

de EXECUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFIICAL E PASSEIO 

NAS VIAS DO MUNICIPIO DE RUROPOLIS - PARÁ, bem como fixar as 

obrigações e direitos não tratados no Edital.  

As vias contempladas serão indicas pela administração pública 

conforme demanda local.  

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo 

com estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as 

Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos 

descritos e os Projeto Básico anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto 

em contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de 

obra, por parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não 

satisfaçam às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, 

ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes 

à regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos 
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serviços contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

Obrigações da Contratada 

• Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a 

concluir a obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o 

prazo de validade vencido; 

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado 

deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e 

acabamentos a serem utilizados na obra. 

• Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos 

de segurança individual (EPI) aos seus empregados tais como: cintos, 

capacetes, etc., devendo ser obedecidas todas as normas de prevenção de 

acidentes; 

• Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

• Quanto à administração da obra 
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Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga 

horária mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

• Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela 

solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

➢ Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras 

construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, 

durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, 

assim em razão dos materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de 

garantia da construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

• Segurança e saúde do trabalho 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos 

serviços subempreitadas, em conformidade com a legislação vigente de 

Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações 

posteriores; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança 

e Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 
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• Diário de Obra 

Deverá ser mantido na obra ou no canteiro um Diário de Obra, desde a 

data de início dos serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, 

a cada vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes 

ao andamento da mesma. 

• Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser 

mantido limpo e desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos 

trabalhos. 

• Locação de Instalações e Equipamentos 

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. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do 

projeto, a ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

• Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços 

obedecerá rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 
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CONTRATANTE. 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer 

serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado 

que não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão 

de acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão 

todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, 

andamento dos serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a 

terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

A quantificação é da responsabilidade das empresas LICITANTES que 

serão obrigadas a contemplar todos os itens constantes do projeto. 

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade. 

• Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e 

obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de 

imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos 

contratuais; 
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À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de 

água, luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro 

de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder 

à instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com 

previsão de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em 

relação às condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de 

alojamento e instalações sanitárias para operários e fiscalização. 

Além da placa da CONTRATADA exigida pelo CREA, deverá ser 

colocada em local visível, quando da instalação do canteiro de obras, placa 

conforme modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da CONCEDENTE.  

• Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços será estipulado em planilha no seu 

Cronograma Físico Financeiro e em contrato, a contar da data de recebimento 

da ordem de serviço. 

• Considerações Preliminares 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante 

sua execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da 

CONTRATADA; os materiais que não satisfizerem as especificações ou forem 

julgados inadequados serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 

(quarenta e oito) horas a contar da determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela CONTRATANTE, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua 

fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de 

acordo com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas 

referentes aos serviços executados no período em questão para seu respectivo 

pagamento; 
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O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e 

suas especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para 

toda e qualquer modificação. 

• Critérios de execução dos serviços 

Para realização dos serviços de pavimentação, a CONTRATADA é 

obrigada a executar a pavimentação após a construção do meio fio e sarjeta, 

tendo em vista que o pavimento ficara acima da sarjeta, conforme consta a 

quantidade já calculada e demonstrada na memória de cálculo, a qual alimenta 

o orçamento. 
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1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

1.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES  

Os serviços de execução das obras devem ser acompanhados 

diariamente por um Engenheiro Civil de obras (mínimo de 80h por mês). Este 

item previsto com todos os encargos complementares. A função deste 

profissional deverá constar da A.R.T. respectiva e acompanhamentos regulares 

na obra. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será por horas trabalhadas. 

 

1.2.  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Encarregado Geral que deve permanecer integralmente no 

canteiro de obras, durante o período de execução dos serviços e que deverá 

estar sempre presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários à 

Fiscalização. A obra não poderá ser executada se tal profissional não estiver 

presente no canteiro. Item previsto com todos os encargos complementares. 

O cumprimento da permanência de cada profissional no canteiro de 

obras será atestado pela Fiscalização da CONTRATANTE e comprovada por 

meio da folha de pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de 

medição, ficando a CONTRATADA passível das punições cabíveis e glosa de 

pagamentos caso não disponha integralmente do profissional na obra. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será horas trabalhadas. 
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2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA EM LONA COM PLOTAGEM DE 

GRAFICA  

Fornecimento e instalação de duas unidades de placa da obra com 

dimensões de 3,0 m x 2,0 m, deverá ser fornecida pela construtora que vai 

executar o serviço. Sendo que as identificações deverão ser definidas pela 

fiscalização. Serão colocadas no local indicado pela fiscalização, constituídas de 

lona, fixadas em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo e dimensão 

fornecida pela concedente. 

As placas devem possuir formato retangular, nos tamanhos 3m x 2m, 

observando-se a proporção horizontal. A altura deve ser dividida em partes 

iguais e a largura, em partes iguais. 

A arte da placa será disponibilizada por esta secretaria, ficando a cargo 

da empresa a responsabilidade de seguir o modelo indicado, assim que a 

empresa contratada receber a Ordem de serviço, deverá colocar as placas na 

obra 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2.2. EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUINDO PRATELEIRAS. 

AF_02/2016 

O serviço de Locação de container / escritório / almoxarifado de obra, será 

conforme quantidades indicadas na planilha de custos e serviços, não incluso 

os materiais, mobília e equipamentos utilizados durante a atividade no local. 

Critério de medição e pagamento 
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A medição será em metro quadrado (m²) de serviço executado. 

 

2.3. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 

Este serviço consiste na marcação topográfica locando todos os 

elementos necessários à execução, constantes no projeto. Deverá prever a 

utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados 

para uma perfeita marcação dos projetos e greides, bem como para a locação 

e execução dos serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos 

nos projetos. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será em metro (m) de serviço executado. 

 

2.4. PROJETO EXECUTIVO 

Este serviço consistira nos seguintes serviços. 

• Levantamento topográfico das vias; 

• Projeto executivo geométrico; 

• Projeto executivo de drenagem; 

. 

Critério de medição e pagamento 

A medição será realizada conforme entrega de unidade de documentos 

oficiais. 

 

3. MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA 

3.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 

BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 

CM ALTURA. AF_06/2016 
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• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e 

linha.  

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em 

areia.  

• Execução das guias com máquina extrusora.  

• Execução das juntas de dilatação. 

• Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do 

concreto. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será feita por metro de serviço executado. 

 

3.2. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016 

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-

se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas de 

armadura; 

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto; 

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial 

por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com 

o concreto ainda fresco. 

• Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será feita por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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4. MOVIMENTO DE TERRA 

4.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA:5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA) 

• Escolher o tipo de trator e a lâmina, considerando o tipo de trabalho e o 

material a ser movimentado; 

• Realizar o corte com a lâmina do trator; 

• O material cortado será posteriormente carregado com a pá carregadeira. 

 

Critério de medição e pagamento 

A medição será feita por metro m³ de serviço executado. 

 

4.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA 

URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 

(MATERIAL PRA CALÇADA) 

A massa asfáltica deverá ser cuidadosamente transportada em local 

indicado pela fiscalização, respeitando o volume indicado em orçamento. A 

unidade para pagamento será M³ x Km, devendo ser multiplicado o volume (m³) 

de material a ser transportado pela distância da localização da usina que a 

empresa ira usar, podendo ser indicada pela fiscalização. Incluído no custo a 

carga e descarga.  

Critério de medição e pagamento 

A medição será feita por M³ x Km de serviço executado. 

 

4.3. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 

A 1,5 M E MENOR QU E 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020 (CALÇADA) 
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• Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da vala 

para receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou águas; 

• O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, 

conforme previsto em projeto, do fundo da vala;  

• Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material 

granular. O lançamento do material na vala pode se dar de forma manual 

ou mecanizado; 

• A partir daí os demais serviços são executados tais como: assentamento 

da tubulação e reaterro (atividades não inclusas nesta composição – 

utilizar composições específicas para tais fins). 

 Critério de medição e pagamento 

A medição será feita por metro quadrado (m²) de serviço executado. 
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