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ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 

ANA CRUZ, BELA VISTA - MARITUBA-PA 

  

 

GENERALIDADES 

Esta especificação tem como objetivo estabelecer as normas e condições para a 

execução de  serviços relativos à obra de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ANA CRUZ, 

BELA VISTA - MARITUBA -PA, assim como, ao fornecimento dos materiais, mão 

de obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, e todas as despesas 

necessárias à completa execução da obra pela empresa contratada; 

 

Ficam fazendo parte integrante da presente especificação no que forem aplicadas: 

a) O decreto 52.147 de 22/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de 

execução para Obras e Edifícios Públicos; 

b) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT; 

c) Regulamentos, especificações da EQUATORIAL ENERGIA, COSANPA, OI E 

CORPO DE BOMBEIROS. 

 

A CONTRATADA será responsável pelos Seguros de Acidentes de Trabalho e 

danos a terceiros, Seguro Contra Incêndio, e Seguro Conta danos causados por 

Intempéries, os quais devem ser feitos em companhia idônea. 

 

As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar o local e o 

logradouro onde a Obra será executada, antes de apresentarem suas propostas, 

para que verifiquem a situação real dos serviços que serão realizados, observando 

suas particularidades, assim como com relação à energia e abastecimento de água; 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

DISCREPÂNCIA E INTERPRETAÇÕES 
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VERIFICAÇÃO PRELIMINAR: Compete à firma CONTRATADA fazer minucioso 

estudo, verificação e comparação de todos os projetos, especificações e demais 

elementos integrantes da documentação técnica fornecida pela SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEIDUR), bem como 

providenciar os registros nos órgãos competentes; 

 

INTERPRETAÇÃO: Para efeito de interpretação de divergências entre as 

especificações e os projetos apresentados, prevalecerão as especificações. Em 

caso de dúvidas, caberá a SEIDUR o devido esclarecimento. 

Para as dúvidas relativas a serviços e materiais que não constarem explicitamente 

na planilha de quantidades, deverá ser considerado nas composições de custo dos 

referidos serviços e devem ser apresentados nas composições de custos da 

empresa que esta participando da licitação. 

Os serviços de caráter permanente, tais como, PRONTO SOCORRO, 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS, deverão ter 

seus custos inseridos na composição do BDI. 

Nestas especificações devem ficar perfeitamente claro que todos os casos de 

caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica 

subtendida a alternativa “ou similar” a juízo da fiscalização. 

 

OCORRÊNCIA E CONTROLE 

A CONTRATADA fica obrigada a manter na obra um livro DIÁRIO DE OBRA, 

destinado a anotações pela CONTRATANTE, sobre o andamento da obra, bem 

como, observações a serem feitas pela fiscalização; 

 

MATERIAIS A EMPREGAR 

O emprego de qualquer material estará sujeito à aprovação da fiscalização, que 

decidirá sobre a utilização dos mesmos. 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização antes de 

sua aplicação. 
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A CONTRATADA será obrigada a mandar retirar qualquer tipo de material não 

aprovado pela fiscalização dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no 

livro DIÁRIO DE OBRA; 

 

FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será exercida pelo Departamento de Obras Civis da SEIDUR. 

Cabe ao fiscal, verificar o andamento da obra e elaborar relatórios e outros 

elementos informativos. 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações, devendo a SEIDUR ser consultada para toda e qualquer 

modificação; 

 

COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro DIÁRIO DE OBRA, 

e quando necessário, através de Ofício ou Memorando. 

 

PRONTO SOCORRO 

A CONTRATADA deverá manter no local da obra um serviço de PRONTO 

SOCORRO para atendimento dos operários que venham a sofrer qualquer tipo de 

acidente no canteiro de obras. 

 

A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência a SEIDUR, o nome do 

Engenheiro Responsável, com suas prerrogativas profissionais. 

A SEIDUR fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado no decorrer 

da obra caso o mesmo demonstre falta de conhecimento nos trabalhos ou 

indisposição em atender as exigências da fiscalização. 

 

LIMPEZA DA OBRA 

Permanentemente deverá ser executada a limpeza da obra para evitar acúmulo de 

restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho 
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proveniente da limpeza deve ser removido para fora do canteiro e colocado em local 

conveniente a ser definido pela SEIDUR. 

 

 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES. 

 

1.1 – PLACA DE OBRA. 

Deverá ser confeccionada uma placa em lona com plotagem gráfica alusiva a obra 

com 6 m2 e colocada a 2 m do chão apoiada em peças de madeira. A placa deverá 

ser executada obedecendo o modelo oficial da Prefeitura.  

 

1.2 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A CONTRATADA manterá profissional habilitado na obra, responsável pelo 

acompanhamento e execução dos serviços, como também pelas demandas e 

compatibilizações, caso exista, feitas pela SEIDUR. 

 

1.4 – LIMPEZAS DO TERRENO 

A área destinada a construção da praça deverá ser totalmente limpa de modo a 

receber a locação da obra sem transtornos.  

 

2– DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Todas as demolições, caso estejam previstas no projeto, deverão ser executadas 

obedecendo as normas técnicas pertinentes ao assunto, evitando assim acidentes 

ou danos a terceiros. 

 

3 – MOVIMENTO DE TERRA. 

 

3.1- ESCAVAÇÃO 

Os serviços de escavação deverão ser executados com todo o cuidado, evitando 

que as paredes das cavas desbarranquem, causando acidentes ou prejuízos 

danosos a terceiros. 
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3.2 – ATERRO C/ MATERIAL FORA DA OBRA, INCLUSIVE APILOAMENTO  

Os aterros deverão ser executados com material arenoso, de jazida, de1ª qualidade, 

devidamente compactado mecânica ou manualmente. 

 

4 - FUNDAÇÃO 

As fundações dos PISOS, EQUIPAMENTOS e ALVENARIAS, deverão obedecer aos 

detalhamentos fornecidos pela fiscalização da SEIDUR, e serão executados em total 

obediência ao projeto estrutural dos mesmos. 

 

 

5 – URBANIZAÇÃO. 

 

5.1 – MEIO – FIO C/ OU SEM LÂMINA D’ÁGUA 

 

Fabricados em concreto armado pré-moldado deverão atender as dimensões de 12 

cm de espessura e no mínimo 30 cm de altura segundo as normas técnicas e 

comprovadas por ensaio do corpo de prova. Estes serão assentados, sobre lastro 

em concreto magro, e rejuntados com argamassa de traço volumétrico 1:5:7.  

 

 

6 – PAREDES E FECHAMENTO 

 

6.1 – ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO MACIÇO  

  

Os tijolos de barro furados serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, 

textura homogênea, compactos, suficientes duros para o fim a que se destinam, 

isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Os tijolos 

cerâmicos maciços 7x9,5x19 cm serão de procedência conhecida e idônea, bem 

cozidos, textura homogênea, compactos, suficientes duros para o fim a que se 

destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. A 
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argamassa para assentamento no traço volumétrico 1:6, com utilização de aditivo 

plastificante. 

A execução da alvenaria obedecerá às dimensões e alinhamento indicados no 

projeto, e atendendo a boa técnica os tijolos deverão ser umedecidos previamente, e 

as juntas uniformes, não excedendo a espessura de 15 mm. 

 

7 – PAVIMENTAÇÃO. 

 

7.1 –PISO EM CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE 

JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PVC 

 

Os pisos para o passeio e academia em concreto moldado in loco de Fck = 20 MPa, 

espessura de 6 cm e juntas de dilatação em fitas de PVC 3 cm, assentadas com 

argamassa, no traço volumétrico de 1:4, devidamente niveladas e esquadrinhadas, 

formando quadros com dimensões a ser definidas na obra pela fiscalização da 

SEIDUR. 

 

O piso para a quadra poliesportiva em concreto Fck = 20 MPa, preparo mecânico, 

espessura de 7 cm e armação em tela soldada.  

 

7.3 –PLAYGROUND 

 

No Playground o piso será em colchão de areia com espessura de 20 cm, 

devidamente nivelado pelas bordas dos tentos. 

 

8 – REVESTIMENTO DE PAREDE 

 

8.1 – CHAPISCO 
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Argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com espessura de 5 mm, aplicado em 

toda superfície de concreto, pilares, vigas e outros elementos estruturais, além de 

alvenarias internas e externas. 

 

 

8.2 – REBOCO 

 

Somente será iniciado após a completa pega de argamassa das alvenarias e 

chapiscos e sua espessura não deve ultrapassar 15 mm. O reboco será composto 

por argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com aditivo plastificante. 

 

 

9 – ESQUADRIAS 

Não existe. 

 

10 – EQUIPAMENTOS 

 

Os equipamentos deverão obedecer aos detalhes fornecidos pela fiscalização da 

SEIDUR, e serão executados em obediência ao projeto estrutural dos mesmos.  

 

11 – SERRALHERIA 

 

11.1 – ALAMBRADO 

 

O alambrado para a quadra poliesportiva deverá ser estruturado por tubos de aço 

galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", com fechamento de tela de arame 

galvanizado, fio #14BWG, malha quadrada 5x5cm e com altura, acima do nível do 

solo, de 4 m. 

Todos os materiais utilizados no serviço serão de procedência conhecida e idônea, e 

deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de falhas e defeitos 

de fabricação.  
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12 – PAISAGISMO 

 

12.1 - PLANTIO DE GRAMA (INCLUSIVE TERRA PRETA) 

 

Plantio de grama esmeralda em placas, incluindo camadas de terra preta, somados 

ao adubo e aditivos. 

 

13 – PINTURAS 

 

13.1 – PINTURA ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/ MASSA E SELADOR – 3 

DEMÃOS 

 

A pintura deverá ser realizada sobre superfície livre de qualquer poeira. As etapas 

de pintura consistirão na eliminação de rugosidade e imperfeições grosseiras da 

superfície com o lixamento, depois se seguirá a aplicação do selador acrílico, para 

impermeabilizar a superfície, e para garantir o acabamento sem porosidade, a 

superfície será nivelada com massa corrida e, novamente, lixada. Feito isto, 

finalmente, serão aplicadas 03 demãos da tinta acrílica, conferindo cor e 

acabamento final à superfície. 

 

 

13.2 - PINTURA ESMALTE SOBRE FERRO 

 

A pintura em esmalte consiste nas etapas de limpeza da superfície, utilizando 

escova de aço e/ou lixa para ferro, massa plástica, para vedar algum orifício ou 

cobrir alguma falha, lixa de acabamento, aplicação de antiferruginoso ou zarcão e, 

por fim, pintura, em 03 demãos, de esmalte sintético, conferindo cor e acabamento 

final a estrutura. 
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14 - LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 

 

O desentulho e a limpeza da obra deverão ser feitos periodicamente, sendo que ao 

final da mesma, a obra deve ser completamente limpa e desimpedida de qualquer 

resíduo de obra, para a sua entrega. Ao final da obra a contratada deverá 

desmobilizar todos os equipamentos e ferramentas utilizados na obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Eng. Civil Vyviane dos Santos Ferreira 

CREA/PA: 1519179480 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Eng. Civil Adeilton Sousa de Amorim. 

CREA/PA: 29.749/D 
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