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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

GENERALIDADES 

 

 O presente tem por finalidade, estabelecer métodos e critérios para a execução das 

etapas de serviços e classificar os materiais a serem empregados nas obras de construção 

civil, referentes à Reforma do Hospital Municipal de Cumaru do Norte-PA. 

Obra será realizada no município de Cumaru do Norte-PA, por meio da Prefeitura 

Municipal de Cumaru do Norte-PA. 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A execução dos serviços obedecerá às especificações e seus anexos, ao projeto 

básico e demais detalhes técnicos e instruções fornecidas pela Contratante no curso das 

obras.  

Caso haja indicações conflitantes entre o projeto e as especificações, fica definido 

que as normas e especificações prevalecerão sobre o projeto, exceto quando houver 

recomendação expressa em contrário. 

Quando ocorrer dúvidas ou omissão nos projetos/desenhos e/ou especificações, a 

Fiscalização/ Gerência, deverá ser consultada para os devidos esclarecimentos, a qual, em 

seguida, comunicará por escrito à contratada, sobre a solução a ser adotada de maneira a 

atender a viabilidade técnica do projeto. 

Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as Normas e 

Especificações, deverão ser obedecidos os requisitos das normas especificam da ABNT 

e DNIT.  

Toda documentação técnica fornecida à Contratada, tem como premissa a reserva 

de quaisquer lapsos que porventura contiverem e, não servirão de argumento à mesma 

para que se exclua da responsabilidade completa a perfeita execução dos serviços.  

Não é permitida à execução dos serviços, objeto desta especificação sem a 

implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança para 

Trabalhos em vias urbanas;  
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Após finalização dos trabalhos, a Fiscalização/ Gerência, efetuará a Vistoria Final 

dos serviços executados. 

É obrigatória a visita do representante da Contratada, ao local onde serão 

realizados os serviços, antes do início deles. Todas as condições locais deverão ser 

adequadamente observadas, devendo ser pesquisados todos os dados e elementos que 

possam ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que não serão 

atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de falta de conhecimento das 

condições de trabalho. 

Caberá ainda à Contratada fazer um levantamento no local, antes do início da obra, 

para melhor avaliar os serviços que serão executados.  

A Contratada para a execução de serviços de engenharia estará obrigada a:  

• Executar com perfeição e segurança todos os trabalhos descritos, indicados ou 

mencionados nas normas e especificações e nos desenhos que compõem o projeto 

básico, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, 

sendo responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou 

simples defeito de execução, mesmo após o recebimento da obra, obrigando-se a 

repará-lo de imediato;  

• Quando qualquer material, não obedecendo às exigências das especificações ou 

projetos, for entregue no local das obras ou incorporados ao serviço, ou quando 

qualquer serviço for considerado de qualidade inferior, tais materiais ou serviços 

devem ser considerados insatisfatórios, devendo ser removidos, refeitos, de 

maneira a torná-los satisfatórios;  

• Responsabilizar-se por quaisquer serviços ou materiais necessários à execução ou 

funcionamento adequados das instalações, mesmo quando não expressamente 

indicados em projeto, especificações técnicas ou planilha de preços;  

• Comunicar por escrito a Contratante, quaisquer erros ou incoerências verificadas 

no projeto básico, não sendo a eventual existência de falhas neste, a razão para a 

execução incorreta de serviços de qualquer natureza;  

• A Contratada poderá propor as modificações no projeto básico que julgar úteis à 

execução da obra, devendo para esse fim apresentar todos os elementos de caráter 

técnico e administrativo, necessários à sua apreciação e aprovação por escrito da 

Fiscalização;  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA 

 

 

 
 

 
4 

• Apresentar profissionais devidamente habilitados para a execução dos serviços, 

sendo vetada a total subcontratação dos serviços, admitindo-se, porém, 

subempreitadas relativas a serviços especializados, uma vez comprovada a 

idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalização;  

• Submeter à aprovação da Contratante o nome do profissional responsável pela 

execução da obra, que deverá dar assistência permanente à mesma; 

• Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização/ 

Gerência, no interesse da obra, julgue inadequado à consecução dos serviços, sem 

que justifique, nestas situações, atraso no cumprimento dos prazos contratuais;  

• Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de 

Seguro de Acidentes do Trabalho;  

• Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que 

incidam ou venham incidir sobre a execução dos serviços;  

• Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da execução da 

obra;  

• Encaminhar a Contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de produção, 

análises realizadas e outros elementos informativos relativos aos serviços 

contratados;  

• De comum acordo com a Contratante, planejar, construir e manter em boas 

condições de higiene e segurança, a critério da Fiscalização, as instalações do 

canteiro de obra; 

• Transportar, manusear, e armazenar, com o maior cuidado possível, evitando-se 

choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar na obra, sendo que 

àqueles sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva deverão ser 

guardados em ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua 

utilização;  

• Sempre que a utilização da obra depender de aprovação de outras entidades 

(concessionárias locais), esta aprovação deverá ser obtida em tempo hábil, para 

não atrasar o início da utilização da mesma, que coincidirá com a entrega desta, 

cabendo a Contratada ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações de 
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materiais, equipamentos e instalações exigidos por aquelas entidades, quando for 

o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes.  

• Na proposta para a execução das obras, a Contratada deverá apresentar as 

composições de Custos Unitários para todos os serviços, bem como a composição 

da parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI.  

• Como se trata de obra em área urbana os preços unitários finais, baseados nos 

preços unitários das planilhas de referência SINAPI, deverão incluir todas as 

despesas diretas e indiretas que incidirem sobre os serviços, tais como: aquisição 

de materiais, emprego de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, BDI, etc. 

 

MATERIAIS 

 

A não ser quando especificado em contrário, todo o material a ser empregado na 

obra, estará sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado ou seus prepostos, nas 

dependências de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, 

também, deverão estar de acordo com as exigências das Normas e Especificações, sendo 

expressamente vetado o uso de material improvisado em substituição ao especificado. 

A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes 

de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem 

julgados inadequados. 

Quando houver motivos para a substituição de um material especificado por outro, 

a Contratada, em tempo hábil, apresentará, por escrito à Fiscalização, a proposta de 

substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento 

comparativo, sendo que sua aprovação só poderá se efetivar quando a Contratada firmar 

declaração de que a substituição se fará sem ônus para a Contratante. 

 

SEGURANÇA 

 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas 

relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da Contratada e 

observadas as leis em vigor.  
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Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, 

máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda 

de ferramentas e aproximação de pedestre.  

Se for necessário durante a execução dos serviços o emprego de materiais tóxicos, 

inflamáveis ou explosivos, a Fiscalização deverá ser antecipadamente notificada, e deverá 

opinar por escrito sobre as medidas de segurança propostas pela Contratada, quanto 

aguarda e emprego do referido material.  

A Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos 

locais da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 

A Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus 

empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos termos da 

legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e 

equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos 

serviços.  

A Contratada se submeterá as medidas de segurança exigidas pelo local onde se 

realizarem os serviços. 

 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

A Obra será fiscalizada / Gerenciada por intermédio de engenheiro (s) credenciado 

(s) pela Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA, respectivos auxiliares e 

Consultoria, quando for o caso. 

Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por 

qualquer elemento da Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou 

esquecimento das cláusulas e condições destas especificações e do contrato, das 

recomendações dos fabricantes quanto à correta aplicação dos materiais, bem como de 

tudo o contido no projeto e nas normas e especificações aqui mencionadas.  

A Contratada deverá acatar de modo imediato a ordem de serviço advinda da 

Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA para execução das obras e serviços, dentro 

destas especificações e do contrato. 

Ficam reservados a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA o direito e a 

autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso e omisso não previsto 
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no contrato, nestas especificações, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se 

relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questão e seus 

complementos. 

A Contratada deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da Prefeitura 

Municipal de Cumaru do Norte-PA os meios necessários e aptos a permitir a medição dos 

serviços executados, bem como a inspeção das instalações da Obra, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de faturamento 

e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho. 

A atuação do Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA em nada diminui a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às Obras e/ou 

fornecimentos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 

contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentações vigentes.  

A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA poderá exigir, a qualquer 

momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela Contratada, providências 

suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da Obra. 

Pela contratada, a condução geral da Obra ficará a cargo de pelo menos um 

engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA e um mestre de obras. 

A indicação do referido engenheiro a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-

PA se fará acompanhar do número de registro no CREA, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias após a assinatura do contrato e/ou da emissão da ordem de serviço inicial, ou, em 

quaisquer outras circunstâncias e a qualquer época, em atendimento e solicitações da 

Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA.  

Deverá, o engenheiro residente, ser auxiliado por, no mínimo, uma equipe 

especializada, no canteiro da obra.  

Todas as ordens dadas pela Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA ao 

engenheiro condutor da Obra serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à 

Contratada; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo 

referido engenheiro, ou ainda omissões de responsabilidade do mesmo, serão 

considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela Contratada.  

A Contratada deverá manter na Obra, livro de ocorrências com todas as páginas 

numeradas e rubricadas pela Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA onde serão 

anotados fatos cujos registros sejam considerados necessários.  
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A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA terá direito de exigir pessoal e 

equipamentos adequados e em quantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao 

nível de qualidade desta especificação técnica, bem como para obedecer ao cronograma 

do contrato. 

A Contratada só poderá iniciar qualquer serviço, devidamente autorizada em 

documento próprio onde deve constar a descrição dos mesmos.  

A Contratada deverá manter no local das Obras:  

• Diário de Obra  

• Livro de ocorrências;  

• Cópia do contrato e de seus anexos;  

• Os projetos, bem como os desenhos e detalhes da execução dos serviços e/ou 

fornecimentos;  

• O registro das alterações regularmente autorizadas;  

• As cadernetas de campo, os quadros-resumo, os gráficos de ensaios e controle e 

os demais documentos técnicos relativos às obras;  

• Arquivo ordenado das notas de serviço, relatórios, pareceres e demais documentos 

administrativos da obra;  

• Cronograma de execução, com representatividade atualização permanente;  

• Cópias das folhas de testes, avaliações e medições realizadas.  

 

PRAZOS 

 

Prazo para a execução dos serviços será de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, 

a partir da emissão da Ordem de Serviço, que deverão ser rigorosamente cumpridos, 

independentemente de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras 

que porventura venham a ocorrer.  

Após a assinatura do contrato e antes do início da Obra, o engenheiro da 

Contratada deverá entrar em contato com o Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de 

Cumaru do Norte-PA, para de comum acordo definir os planos de execução da obra, para 

que os prazos sejam atendidos. 
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ENTREGA DOS SERVIÇOS E GARANTIA 

Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento e 

funcionamento, para verificação final da Contratante.  

Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados de local da obra a 

expensas da Contratada. 

Quanto à garantia, a Contratada deverá garantir, irrestrita e ilimitadamente, o 

perfeito funcionamento da obra em um período, conforme lei das licitações, a contar da 

data do Termo de Recebimento, emitido pela Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-

PA.  

Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito, pela 

Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA, até a efetiva correção do mesmo, pela 

Contratada. Na hipótese de reparos em serviços, um novo período de garantia será 

iniciado somente para o item substituído, contando-se o prazo a partir da aceitação pela 

fiscalização. 

A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer 

erros ou omissões da contratada, em especial, de matéria-prima, de fabricação, de 

montagem, de coordenação técnica e administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos 

ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga 

excessiva; de influência de ação química ou eletroquímica; de fundações e/ou serviços de 

obras civis inadequados e de outras razões fora do controle da contratada.  

Caso a Contratada deixe de tomar providências necessárias à reposição ou 

correção dos materiais / serviços e equipamentos dentro do prazo fixado de comum 

acordo com a fiscalização, após recebimento de aviso, por escrito, a Contratante poderá, 

a seu exclusivo critério, substituir equipamentos e materiais, assim como ou corrigir 

serviços conforme o caso, debitando à Contratada, permanecendo a mesma, para todos os 

fins, como responsável pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, não 

se alterando a garantia geral neste fornecimento.  

A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada, sendo as 

fiscalizações ou inspeções, exercidas pela Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte-PA, 

não ilidirão a total e exclusiva responsabilidade da Contratada pela perfeita qualidade de 

fabricação, dos materiais e serviços por ela fornecidos ou prestados. 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

Os serviços, executados e recebidos, são medidos de acordos com a memória de 

campo expedida pela Fiscalização / Gerência da obra. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1 ADMINSTRAÇÃO DE OBRAS 

A administração local será realizada por meio do seguinte profissional para 

administração local da obra relacionada acima: 

Engenheiro Civil: Supervisão, coordenação, orientação técnica, direção e 

fiscalização da obra. 

Um mestre de obra geral com encargos complementares - Será de extrema 

importância um mestre de obra geral da obra fiscalizando e acompanhando toda e 

qualquer execução de serviço expresso em projeto. O mestre de obra deverá estar presente 

nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos funcionários. 

Locação de container para entulho. Serviço normal empregado no município onde 

a empresa fornece o container de entulho por custo semanal. Nele serão depositados 

quaisquer materiais retirados da obra com defeitos, e materiais maiores serão depositados 

em um local escolhido pela FISCALIZAÇÃO e retirados pela CONTRATANTE, por 

meio de caminhões ou veículos pertinentes. 

 

2  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

 

Será de responsabilidade da contratada todos os trabalhos concernentes a 

mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal para o local da obra. 

A Mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação no local onde 

deverão ser realizados os serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais, 

mobiliários e equipamentos necessários à execução dos mesmos.  

A Desmobilização compreende a desmontagem do Canteiro de Obras e 

consequente retirada do local de todo o efetivo, além dos equipamentos, mobiliários e 
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materiais de propriedade exclusiva da Contratada, entregando a área das instalações 

devidamente limpa.  

Não é permitido o abandono de sobras de materiais de construção, de 

equipamentos ou partes de equipamentos inutilizados. Os resíduos de concreto devem ser 

acondicionados em locais apropriados, os quais devem receber tratamento adequado. 

 

3  SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

3.1 LICENÇAS E TAXAS DE OBRA ACIMA DE 500m² 

 

 A empresa contratada deverá providenciar as licenças do CREA e do PMB 

relacionados ao sistema de combate a incêndio do hospital. 

 Deverá apresentar esses documentos no início da obra. 

 

3.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

 

Deverá ser afixada placa identificadora, o local para posicionamento e fixação das 

placas será definido pela FISCALIZAÇÃO preferencialmente frontal à obra, de maneira 

a não interromper o trânsito de operários e materiais.  

A placa deverá conter os dados principais da obra (área construída, convênio, 

custo, construtor, engenheiro responsável etc.), ser confeccionada em chapa metálica 

galvanizada com tratamento antioxidante, fixada em estruturas de madeira, 

suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos.; ter dimensões mínimas de 

3,00 x 2,00m. Os materiais e tintas empregados pela contratada na produção da placa de 

obra deverão ser de boa qualidade de forma a garantir sua durabilidade por todo o tempo 

da execução da obra.  

As placas deverão estar instaladas, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das 

obras. 
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4 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

 

4.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES 

 

 Demolição da calçada de concreto existente na frente do hospital, para colocação 

do novo calçamento em blokret. 

 

4.2 DEMOLIÇÃO C/ MARTELETE DO PISO EM GRANILITE 

 

 Demolição com martelete do piso em granilite que esteja em condições de 

deterioração. 

 

4.3 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

 

Será realizado toda a retirada dos revestimentos cerâmicos existentes em pisos no 

hospital para a colocação de novos revestimentos.  

 

4.4 RETIRADA DE PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO) 

 

 Retirada da pintura existente externa de altura até 60cm com escova de aço. 

 

4.5 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

 

Será realizado toda a retirada dos revestimentos cerâmicos existentes nas paredes 

do hospital para a colocação de novos revestimentos.  

 

4.6 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO 

 

Execução da demolição de alvenarias de tijolos furados conforme projeto de 

demolição. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos 

operários, aos transeuntes e observadas as prescrições na NR 18.  
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Demolir as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o 

entulho em local apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos 

mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda 

livre de qualquer material.  

 

4.7 RETIRADA DE GRADE DE FERRO 

 

 Serão retiradas as grades de ferro de 5/8’’ com aproveitamento e entregues a 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA para fins de mobilização para outro local. 

 

4.8 RETIRADA TELHAS DE BARRO COM REAPROVEITAMENTO 

 

A retirada das telhas deve ser absolutamente cuidadosa. Deverá ser executada a 

desmontagem da cobertura e de toda sua estrutura com aproveitamento. O material 

retirado deverá ser avisado a CONTRATANTE para fins de mobilização deste material 

para fins de reaproveitamento. 

 

4.9 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  

 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, 

aos transeuntes e observadas as prescrições na NR 18. Deverá ser executada a 

desmontagem da cobertura e de toda sua estrutura sem aproveitamento. 

Retirada de forma manual e cuidadosamente, após a retirada deverá ser transportada 

e armazenada em local apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos 

mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda 

livre de qualquer material. 

Serão retirados apenas as estruturas que estiverem danificadas. 
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4.10 RETIRADA DE LAMBRI DE MADEIRA 

 

 Será realizado toda a retirada do forro em madeira do beiral junto com suas 

estruturas de fixação existentes. 

 

4.11 RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA 

COLETORA) 

 Consiste na retirada do entulho referente a demolição do concreto simples 

conforme citado no item 4.1.  

  Consiste na retirada do entulho referente a demolição do piso em granilite 

conforme citado no item 4.2.  

 Consiste na retirada do entulho referente a demolição do revestimento cerâmico 

do piso conforme citado no item 4.3.  

 Consiste na retirada do entulho referente ao processo de remoção de pintura com 

escova de aço conforme citado no item 4.4.  

 Consiste na retirada do entulho referente aos revestimento demolidos das paredes 

conforme citado no item 4.5.  

 Consiste na retirada do entulho referente a demolição da alvenaria de tijolo 

cerâmico da parede do banheiro, serviços conforme citado no item 4.6.  

 Consiste na retirada do entulho referente as grades de ferro localizados na fachada 

da frente do hospital, serviços conforme citado no item 4.7. 

 Consiste na retirada do entulho referente as tramas de madeiras da cobertura que 

será trocada, serviços conforme citado no item 4.9.  

 Consiste na retirada do entulho de lambri de madeira localizados nos forros 

externos, serviços conforme citado no item 4.10. 

 Deve ser retirado o material proveniente da demolição por meio manual com 

carrinhos de mão até o local da caixa coletora. 
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5 MURO 

 

5.1 MURO EM ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA 2 FACES 

(H=2.70M) 

A execução do muro será em alvenaria e será composta por blocos cerâmicos, 

toda área do muro nova deverá ser chapiscada depois de convenientemente limpa e 

umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia grossa 

peneirada de consistência pastosa, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm.  

O chapisco deverá ser curado, mantendo-se úmido, pelo menos, durante as 

primeiras 12 (doze) horas. A aplicação de argamassa sobre o chapisco só poderá ser 

iniciada 24 (vinte e quatro) horas após o término da aplicação do mesmo. 

O reboco será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com 

traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 25mm. 

A pintura será da área total do muro, em ambos os lados, e todo material a ser 

utilizado na execução da mesma deverá ser de 1ª qualidade. As superfícies a serem 

pintadas serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de 

pintura a que se destinem. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, observando-se um intervalo de 24 horas, no mínimo, entre demãos 

sucessivas, salvo quando indicado de outra forma. Os trabalhos de pintura serão 

suspensos em dias chuvosos ou, quando da ocorrência de ventos fortes que possam 

transportar poeira ou partículas em suspensão no ar. 

 

5.2 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 

Chapim externo em chapa de aço galvanizado, com corte de 33 cm, fixados por 

meio de parafusos nas platibandas. As chapas de aço deverão se estender horizontalmente 

pelo topo do muro. 
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6 COBERTURA 

 

6.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  

 

Será executada estrutura de madeira para cobertura, considerando cortes, montagem, 

contraventamentos, fixação de tesouras, terças, caibros, pontaletes, ripas e testeiras.  

Será utilizado madeira tratada equivalente da região, comprovado tratamento químico 

normatizado pela NBR/ABNT.  

O dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura é de 

responsabilidade da contratada.  

 

6.2 MANTA PARA SUBCOBERTURA E= 1.1MM 

 

Colocação da lâmina refletiva revestida nas duas faces com alumínio, entremeadas 

por reforço interno em fibra de vidro, colado com adesivos especiais, com espessura total 

de 0,30 mm. 

Deve ser instalada sobre os caibros e esticadas o máximo possível. A manta deve ser 

fixada com o uso de contra caibro feito com ripas de dimensão 1,5 x 5cm, aparelhado, 

para evitar acúmulo de águas em eventuais falhas do telhamento.  

A manta de subcobertura deve ser colocada desde o beiral até a cumeeira 

obrigatoriamente neste sentido, para que as lâminas acima tenham uma emenda com 

sobreposição das lâminas inferiores de, no mínimo, 15cm.  

 

6.3 RIPAMENTO PARA SUBCOBERTURA (MANTA) 

 

 Execução de ripas em Cupiúba ("Goupia glabra"), ou Maçaranduba("Manilkara 

spp"), materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da lâmina sob 

telhados, feito com ripas de dimensão 1,5 x 5cm, aparelhado. 
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6.4 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  

 

Os telhados deverão apresentar inclinação compatível com as características da telha 

especificada, e recobrimentos adequados à inclinação adotada, de modo que sua 

estanqueidade as águas pluviais sejam absolutas, inclusive quando da ocorrência de 

chuvas de vento de grande intensidade, normais e previsíveis.  

Todos os telhados deverão ser executados com as peças de concordância e com os 

acessórios de fixação, vedação, etc., recomendados pelo FABRICANTE dos elementos 

que os compõe, e de modo apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre 

si.  

As telhas deverão atender as dimensões e tolerâncias constantes da padronização 

específica, bem como às características necessárias quando submetidas aos ensaios de 

massa e absorção de água, de impermeabilidade e de carga de ruptura à flexão, atendendo 

às normas da ABNT.  

O assentamento das peças de cumeeira, qualquer que seja o tipo de telhado, deverá 

ser feito em sentido contrário ao da ação dos ventos dominantes.  

A argamassa a ser empregada no emboçamento das telhas de cerâmica e das peças 

complementares (cumeeira, espigão, arremates e eventualmente rincão) precisa ter boa 

capacidade de retenção de água, ser impermeável, não ser muito rígida, ser insolúvel em 

água e apresentar boa aderência ao material cerâmico. Não poderão ser empregadas 

argamassas de cimento e areia, isto é, argamassa extremamente rígidas,sem cal.  

Só será permitido o uso de telhas cerâmicas isentas de quaisquer deformações, que 

apresentem encaixes perfeitos, superfícies lisas e homogêneas, cozimento adequado e 

coloração uniforme. Não deverá apresentar defeitos sistemáticos, tais como fissuras na 

superfície que fica exposta às intempéries, esfoliações, quebras e rebarbas.  

As telhas devem ser estocadas na posição vertical, em até três fiadas sobrepostas, em 

local próximo ao de transporte vertical ou de uso. No caso de armazenamento em lajes, 

verificar sua capacidade de resistência para evitar sobrecarga. Também é recomendável 

que a data de entrega e o local de estocagem sejam planejados com antecedência. Com 

isso, evita-se a pré-estocagem em calçadas públicas, interferência com outros serviços da 

obra ou a necessidade de transporte horizontal interno.  
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As telhas cerâmicas deverão necessariamente ser amarradas com arame de cobre, 

sempre que compuserem trechos de cobertura desprovidos de forro e sujeitos à ação dos 

ventos, em sua face inferior, e sempre que compuserem telhados com ângulo de 

inclinação superior a 30° (telhas tipo capa-canal) ou a 45° (telhas tipo francesa). Todas 

as telhas componentes da primeira fiada inferior de cada água, independentemente do 

ângulo de inclinação do telhado e da existência de forro, deverão ser convenientemente 

amarradas.  

Quando destinadas a serviços que exijam sua amarração com amarração com arame 

de cobre, as telhas utilizadas deverão ser do tipo adequado, provido de dispositivo 

específico para esse fim, ficando vedadas quaisquer adaptações executadas em telhas não 

apropriadas para tal tipo de amarração.  

Nos telhados executados com telhas de tipo capa-canal, além das peças de cumeeira 

e de espigão, deverão ser emboçadas, no mínimo, as quatro primeiras fiadas inferiores e 

a primeira fiada superior, de cada água, bem como uma a cada quatro fiadas verticais de 

capa.  

Cada tipo de telha cerâmica deverá obedecer às dimensões e tolerâncias constantes da 

padronização específica e normas pertinentes. Esse aspecto é importante para garantir o 

perfeito ajuste entre telhas vizinhas, bem como permitir a reposição de peças, em caso de 

reforma ou manutenção de telhados.  

As telhas cerâmicas não apresentarão vazamentos ou formações de gotas em sua face 

inferior, quando submetidas a ensaio para verificação de impermeabilidade. O ensaio será 

processado de acordo com a NBR-8948 – “Telha cerâmica – Verificação da 

impermeabilidade”.  

Para maior segurança no trânsito de pessoas sobre o telhado, a resistência à flexão 

será, no mínimo de 10 N, conforme recomendação do IPT. O método de ensaio para a 

determinação da carga de ruptura a flexão, encontra-se definido na NBR-6462 – “Telha 

cerâmica tipo francesa – Determinação de carga de ruptura à flexão” em se tratando de 

telhas cerâmicas tipo francesa.  

Para telhas cerâmicas do tipo capa e canal, o método de ensaio encontra-se definido 

na NBR-9602 – “Telha cerâmica de capa e canal – Determinação da carga de ruptura à 

flexão.”  
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A esmaltação se fará nas duas faces da telha. Deverá garantir a impermeabilidade do 

produto e apresentar homogeneidade de cores.  

 

6.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  

 

Deverá ser feita após a colocação das telhas nas duas águas adjacentes do telhado, no 

sentido contrário ao dos ventos predominantes da região. As ondas das telhas opostas 

deverão estar alinhadas de tal forma que haja perfeito encaixe da cumeeira, garantindo-

se a estanqueidade da cobertura. A cumeeira será fixada nos apoios com os elementos de 

fixação apropriados ao material e forma da terça.  

 

6.6 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.  

 

Execução do beiral do telhado como forro em PVC, obedecendo as seguintes 

diretrizes gerais:  

- Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas;  

- Teste de todas as instalações antes do fechamento do forro;  

- Locação das luminárias, difusores de ar-condicionado ou outros sistemas;  

- Devem ser utilizados ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante.  

O forro em PVC deverá ter espessura mínima de 10mm, de cor branca e deverá 

possuir sistema de entarugamento, ou seja, ser fixado por meio de estruturas metálicas. O 

forro deverá ser fixado com suas peças sempre no menor sentido e deverão ser utilizadas 

todas as peças de acabamento como roda-forro e emendas.  

O forro deverá, também, possuir tirantes de sustentação, ou estrutura com resistência 

suficiente para suportar conforme orientação do fabricante. 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA 

 

 

 
 

 
20 

7 PISOS 

 

7.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.  

 

 Execução das calçadas no contorno do hospital com nivel de 15cm  e recuperação 

da calçada da frente do hopsital que estão no nível de 10cm considerando uma massa de 

2cm de espessura. 

Executado com concreto fck = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400L com espessura de 6 cm. Sarrafo de madeira 

não aparelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região Peça de 

madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma). Sobre a camada granular 

devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para conter e dar 

forma ao concreto a ser lançado.  

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. A execução de juntas ocorre a cada 2 

m. 

 

7.2 ACRÍLICA PARA PISO 

 

Execução de preparo das superfícies inclui, limpeza do piso e aplicação de demãos 

necessárias para um perfeito acabamento.  

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de 

chuva ou de excessiva umidade. Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar 

uma amostra de cores com as dimensões mínimas de (0,50x1,00) m no próprio local a 

que se destina, para aprovação da FISCALIZAÇÃO. Deverão ser usadas as tintas já 

preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo 

projeto ou FISCALIZAÇÃO. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do 
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fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem 

corrimento, falhas ou marcas de pincéis.  

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas 

deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas 

serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma 

espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme 

e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

As pinturas serão de boa qualidade, sendo o uso de tinta acrílica própria para 

PISO. 

 

7.3 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.  

 

Pisos intertravados de 8cm de espessura a serem assentados sobre colchão de areia 

nas áreas de estacionamento das vagas 01 ao 29. O assentamento deverá ser feito de modo 

a proporcionar o perfeito travamento das peças e uma acomodação destas no solo 

devidamente compactado, sem riscos de deslocamentos ou avarias. Após assentamento, 

deverá ser distribuída uma camada de areia sobre as peças. 

Os blocos deverão ser retangulares de 20x10cm cor natural e de 8cm, sendo que 

se necessário modificações nas dimensões do bloco que não alterem a sua espessura, 

deverão ser avisadas previamente a FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUMARU DO NORTE para aprovação. 

 

7.4 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI 

 

 Pintura com tinta epóxi para demarcação das vagas para PCD e vagas de idoso no 

estacionamento e as linhas de divisão de estacionamento, conforme projeto arquitetônico.  
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7.5 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA 

 

Demarcar o layout do piso tátil, usando como gabarito, as placas a serem aplicadas. 

Aplicar “mascara” com fita crepe de 25mm, para orientar o campo de aplicação da cola 

escolhida.  

Aplicar no piso já delimitado pela máscara e limpo de impurezas uma camada decola. 

Aplicar, no verso das placas, camada uniforme de cola, com pincel macio de 2”. Esperar 

a secagem, ou seja, somente após completa evaporação do solvente as placas deverão ser 

assentadas.  

A máscara de fita crepe é utilizada como guia de aplicação. É importante eliminar 

bolhas de ar que podem se formar sob as placas. A eliminação de bolhas é completada 

com o uso de uma marreta de borracha, em batidas ritmadas do centro para fora da placa. 

O uso de estilete para acabamento no corte da camada de cola aplicada no piso permite 

um arremate perfeito. Ao remover a fita crepe, observar se há excessos de cola, e proceder 

à limpeza no ato da instalação usando um pano umedecido com removedor. Rebater as 

bordas com a marreta de borracha, de modo a garantir aderência perfeita, o que evita 

descolamentos.  

Caso haja necessidade, 24 horas após aplicação, pode-se aplicar ao redor das placas 

uma camada de veda borda. Após aplicação é procedida à limpeza, removendo-se todas 

as máscaras de fita crepe, rebarbas de cola e restos de materiais. Recomenda-se guardar 

as placas de piso tátil, que sobrarem para futuras reposições.  

Excesso de cola prejudica a colocação, podendo reagir de maneira inadequada com a 

borracha. Nunca aplicar cola nas placas e contrapiso sob ação do sol, poderá haver 

expansão de bolhas de ar sob as placas, ficando difícil a solução. Não utilizar máquinas 

de lavar piso tipo mecânica / rotativa / enceradeira elétrica rotativa ou máquina tipo Wap 

(pressão). 
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7.6 PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA (GRANITINA) 

  

 Para execução do revestimento em granilite, o contrapiso/emboço deverá ser 

muito bem limpo e lavado, com superfície rugosa. Os perfis plásticos devem se posicionar 

nivelado e aprumado ao acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, palha ou branco. 

 Os revestimentos em granilite devem ser executados em painéis de 1,20x1,20m, 

e não ultrapasse 1,50x1,50m no máximo, limitados por juntas de plástico. As juntas 

devem ser fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4:1). 

 A modulação de 1,00x1,00m garante melhor planicidade do revestimento. Prepare 

a massa com o cimento branco, areia, água e os agregados de granilite, de acordo com as 

instruções do fabricante. A argamassa de granilite será sarrafeada com régua de alumínio. 

Após, lançar o agregado puro do granilite por cima da massa aplicada anteriormente. Use 

um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com concreto) para compactar 

os agregados na massa. Usar uma desempenadeira metálica para alisar a superfície. A 

recomendação é fazer cura úmida por 48 horas ou mais, antes do polimento.  

Junta Plástica de Dilatação para Pisos, cor Cinza, 17x3 mm (Altura X Espessura). 

Para fazer o polimento grosso, usar a máquina politriz com esmeril de grãos 36 e 60. Em 

seguida, iniciar o processo de estucamento, com uso do esmeril grão 120, em que se 

espalha cimento branco puro e água, formando uma nata, para calafetar os poros do piso. 

Utilizar ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a politriz, a 

fim de verificar o resultado do polimento.  

Após três ou quatro dias fazer o acabamento usando a máquina com esmeril 180 para 

tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso.  

O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de 

resina acrílica, isto já com a superfície seca.  

Os revestimentos de Granilite Polido, são constituídos de uma de uma argamassa de 

cimento branco e ou comum e mármore moído no traço (50:80 kg) para pisos e (25:40:80 

kg) para paredes. A espessura mínima da camada de revestimento em granilite é de 8 mm. 

Concluídos os serviços, o piso deverá ser completamente limpo, para efetuar o 

estucamento (calafetação dos poros) com cimento, corrigindo eventuais falhas. 
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7.7 POLIMENTO PISO MARMORITE/GRANITINA C/ESMERILHADEIRA 

ELETRICA 

  

 As áreas onde será executado o polimento do piso granilite serão apontadas no 

projeto arquitetônico e memorial descritivo. O primeiro polimento deverá ser dado 48 a 

60 horas após a aplicação da argamassa com a finalidade de aparar apenas as rebarbas. 

 De seis a oito dias após a coloração da argamassa proceder-se-á ao primeiro 

polimento com maquina usando-se abrasivos sucessivamente mais finos, de numero de 

30 a 60. Após a limpeza completa da superfície, de modo a se evidenciar as falhas, vazios 

e depressões que serão corrigidas com a própria argamassa superficialmente, será dado o 

polimento final com esmeris de acabamento de números 80 a 120.  

 

7.8 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO 

 

O piso cerâmico será do tipo padrão médio e será executado com dimensões a serem 

definidas pela FISCALIZAÇÃO da obra, sendo assentado com argamassa colante AC-II, 

pré-fabricada. 

O revestimento cerâmico utilizado nas paredes será do tipo padrão médio e será 

executado com dimensões a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO da obra, sendo 

assentado com argamassa colante AC-II, pré-fabricada. 

 

8 PAREDES EXTERNAS E INTERNAS E PINTURAS 

 

8.1 LAJOTA CERAMICA - (PADRÃO ALTO) 

  

 A lajota cerâmica será aplicada nas paredes externas do hospital com altura de 

60cm, nas dimensões 40 cm x 40 cm, PEI V, assentadas com argamassa colante própria 

para este fim, sobre uma superfície nivelada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. A mesma 

deverá ser uniforme, tanto na cor quanto em sua textura aparente. A cola utilizada para 

assentamento desta lajota permite que esta não seja molhada previamente. O 

rejuntamento será com massa própria obedecendo à cor definida pelo projeto ou de acordo 

com a FISCALIZAÇÃO. O espaçamento será de 2 mm.  



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA 

 

 

 
 

 
25 

8.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNA) 

 

 Deverá ser executado o emassamento das paredes internas com massa látex em 

duas demãos. 

 

8.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNA) 

 

 Execução de serviços de pintura, com tinta látex acrílica interna, a ser aplicado de 

acordo com projeto, conferindo-lhes um acabamento uniforme.  

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O 

substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só 

deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 

execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário 

escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada. Para superfícies porosas, é 

recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizá-las. 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a superfície 

preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa 

da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não 

selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água. 

 

8.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (EXTERNA) 

 

 Execução de serviços de pintura, com tinta látex acrílica externa, a ser aplicado 

de acordo com projeto, conferindo-lhes um acabamento uniforme.  

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O 

substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só 

deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 

execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário 
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escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada. Para superfícies porosas, é 

recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizá-las. 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a superfície 

preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa 

da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não 

selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água. 

NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR 11702:2011 - Tintas para construção civil – Tintas 

para edificações não industriais – Classificação; ABNT NBR 15079:2011 - Tintas para 

construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para 

edificações não industriais - Tinta látex econômico nas cores claras; ABNT NBR 

13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não 

industriais — Preparação de superfície. 

 

8.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.  

 

 A base de assentamento deve ser constituída de um emboço sarrafeado, 

devidamente curado. A superfície deve estar áspera, varrida e posteriormente umedecida. 

 A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas peças com o 

lado liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando cordões para 

garantir a melhor aderência e nivelamento.  

 As peças devem ser assentadas de forma a amassar os cordões, com juntas de 

espessura constante, não superiores a 2mm, considerando prumo para juntas verticais e 

nível para juntas horizontais.  

 Recomenda-se a utilização de espaçadores. Nos pontos de hidráulica e elétrica, os 

azulejos devem ser recortados e nunca quebrados; as bordas de corte devem ser 

esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. Os cantos externos 

devem ser arrematados com cantoneira de alumínio.  

 Após a cura da argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos, 

especialmente nos cantos; aqueles que soarem ocos devem ser removidos e reassentados. 

 Após 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as 
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peças devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com desempenadeira 

de borracha evitando o atrito com as superfícies das peças, pressionar o rejuntamento para 

dentro das juntas; o excesso deve ser removido no mínimo 15 minutos e no máximo 40 

minutos, com uma esponja macia e úmida. 

 

8.6 VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO) 

 

 Aplicação de verniz sobre as peças de madeiras das portas e janelas existentes no 

local, considerando os dois lados de cada objeto. 

 

8.7 ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) 

 

Execução de pintura em superfícies metálicas lisa realizadas com tinta acrílica de 

acabamento pulverizado, 2 demãos em todos os portões metálicos do hospital. 

 

9 MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS SUPERIOR E INFERIOR 

 

9.1 RESERVATORIO INFERIOR 

 

9.1.1 Impermeabilização de reservatórios 

 

 Impermeabilização do reservatório inferior apoiado com utilização de uma 

argamassa para cobrimento composta de cimento, areia e aditivo impermeabilizante e 

depois a aplicação de impermeabilizante asfáltico para estruturas de concreto. 

 

9.2 RESERVATORIO SUPERIOR E CASA DE MÁQUINAS 

 

9.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. 

 

 Deverá ser executado o emassamento dos tetos da casa de máquinas e da parte de 

baixo do reservatório superior. 
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9.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS.  

 

 No local conforme item 9.2.1 será aplicato pintura com tinta látex acrílica. 

 

9.2.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.  

 

 Serviços especificados conforme item 8.3 nas paredes externas e internas da casa 

de máquinas e na parede externa na parte do reservatório. 

 

9.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.  

 

 Serviços especificados conforme item 8.4 nas paredes externas e internas da casa 

de máquinas e na parede externa na parte do reservatório. 

 

9.2.5 Impermeabilização de reservatórios 

 

 Impermeabilização interna do reservatório superior com utilização de uma 

argamassa para cobrimento composta de cimento, areia e aditivo impermeabilizante e 

depois a aplicação de impermeabilizante asfáltico para estruturas de concreto. 

 

9.2.6 REVISÃO DE MÁQUINAS COMBATE A INCENDIO/RESERVATORIOS 

 Será composta uma equipe com encanador, auxiliar de encanador, eletricista e 

auxiliar de eletricista para dar revisão na bomba de incêndio que alimenta os reservatórios 

conforme demarcado no projeto de combate a incêndio.  

 A equipe realizará a troca de peças necessárias que estejam desgastadas e realizará 

testes de eficiência na máquina. 
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10 IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO PCD 

10.1 REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO 

 

 Realizar as revisões dos pontos de esgoto existente onde será locado o banheiro 

PCD. 

 

10.2 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA 

 

 Realizar as revisões dos pontos de água existente onde será locado o banheiro 

PCD. 

 

10.3 BACIA SIFONADA  - PCD 

 

 Instalação de uma bacia sifonada sanitária PCD no banheiro conforme projeto 

arquitetônico. 

 

10.4 CHUVEIRO ELETRICO 

 

 Instalação de um chuveiro elétrico comum no banheiro conforme projeto 

arquitetônico. 

 

10.5 BANCO RETRÁTIL (P/ BANHEIRO PCD) 

 

 Instalação de um banco retrátil para PCD no banheiro, em local a ser escolhido 

pela FISCALIZAÇÃO. 

 

10.6 LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN.SIFÃO E VÁLVULA )-

PCD 

 

 Instalação de um lavatório de louça sem coluna, incluindo as torneiras, sifões e 

válvulas necessárias para seu funcionamento e de modalidade PCD conforme projeto 

arquitetônico. 
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10.7 BARRA EM AÇO INOX (PCD) 

 

 Instalação de barras de 80cm nos sentidos verticais e horizontais localizados nos 

banheiros PCD conforme projeto arquitetônico. 

 

10.8 Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar.  

 

A porta de entrada do banheiro PCD será de madeira trabalhada pesada ou super 

pesada com medidas de 100cm de largura e 210cm de altura e de primeira qualidade, deve 

apresentar superfície lisa, sem deformações e coloração homogênea, pronta para receber 

tinta, nas dimensões indicadas no projeto arquitetônico. Os vãos deverão ser providos de 

caixilhos e alisares no mesmo tipo da madeira das portas. 

A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixação do marco é feita 

verificando-se e corrigindo o prumo, o nível e o esquadro. Duas dobradiças deverão ser 

colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha de porta para serem 

parafusadas no marco.  

Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e 

o reenquadramento do vão, na parte superior e em três pontos equi-espaçados em cada 

lateral do vão; não aplicar na posição da testa da fechadura. 

Inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do 

furo. 

 

11 LOUÇAS E REVISÕES DE SEUS PONTOS 

 

11.1 BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO 

 

 Instalação de bacia sifonada sanitária com caixa de descarga acoplada e com 

assento nos banheiros existentes no projeto arquitetônico, exceto no PCD. 

 

11.2 LAVATORIO DE LOUÇA S/COL.C/TORN.,SIFAO E VALV. 
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 Instalação de um lavatório de louça sem coluna, incluindo as torneiras, sifões e 

válvulas necessárias para seu funcionamento conforme projeto arquitetônico exceto 

banheiro PCD. 

 

11.3 REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO 

 

 Idem item 10.1. 

 

11.4 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA 

 

 Idem item 10.2. 

 

12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO 

 

12.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADESIVAS COM PINTURA 

REFLETIVA 

 

 Serão instaladas no hospital de cumaru placas informativas seguindo o projeto de 

combate incêndio folhas 02, conforme especificado no quadro de “SIMBOLOS 

GRAFICOS DE COMBATE A INCENDIO E PANICO” seguindo as normativas da IT 

05 parte III. 

 

12.2 INSTALAÇÃO DE 10 EXTINTORES DE PAREDE DE PÓ ABC 6KG, COM 

SUPORTE METÁLICO E PINTURA DE PISO SINALIZADORA. 

 

 Instalação de extintores de 6kg de pó ABC em paredes, com pintura acrílica de 

piso para demarcação dos elementos, seguindo os posicionamentos do projeto de combate 

a incêndio, e o seguinte desenho: 
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12.3 CONJUNTO DE 8 ADESIVOS (20X30CM) EM SETAS PARA SINALIZAÇÃO 

DE PREVENÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

 Colocação de adesivos em formato de setas para sinalização do piso para 

prevenção de combate a incêndio. Os posicionamentos e sentidos das setas deverão ser 

instaladas conforme o projeto, sendo o seu espaçamento a ser escolhido pela 

FISCALIZAÇÃO da obra. 

 

12.4 REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA EM HIDRANTES 

 

 Os hidrantes serão revisados considerando apenas mão de obra na sua revisão e 

quaisquer peças que seja necessária para seu funcionamento será trocado para sua perfeita 

utilização. 
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13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

13.1 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 

 

13.1.1 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" 

 

Serão instalados nos locais de acordo com o projeto elétrico folha 01, seguindo essas 

especificações de eletroduto PVC rígido de ¾’’. 

 

13.1.2 CURVA  90º P/ ELET PVC 3/4" (IE) 

 

Serão instalados nos locais de acordo com o projeto elétrico folha 01, seguindo essas 

especificações de curva 90° para eletroduto ¾’’. 

 

13.1.3 LUVA P/ ELET. PVC DE 3/4" (IE) 

 

 Serão instalados nos locais de acordo com o projeto elétrico folha 01, seguindo 

essas especificações de luva para eletroduto pvc de ¾’’.  

 

13.1.4 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C 3/4" 

 Serão instalados nos locais de acordo com o projeto elétrico folha 01, seguindo 

essas especificações de condulete de alumínio tipo c ¾’’.  

 

13.1.5 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T 3/4" 

 Serão instalados nos locais de acordo com o projeto elétrico folha 01, seguindo 

essas especificações de condulete de alumínio tipo T ¾’’.  

 

13.1.6 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL 3/4" 

 Serão instalados nos locais de acordo com o projeto elétrico folha 01, seguindo 

essas especificações de condulete de alumínio tipo ll ¾’’.  

 

13.1.7 TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO) 
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 Serão instalados nos locais de acordo com o projeto elétrico folha 01, seguindo 

essas especificações de tomadas 2P+T de 10 amperes.  

 

13.1.8 TOMADAS 2 (2P+T) 20A (S/FIAÇÃO) 

 Serão instalados nos locais de acordo com o projeto elétrico folha 01, seguindo 

essas especificações de tomadas 2P+T de 20 amperes.  

 

13.1.9 CABO DE COBRE   2,5MM2 - 750 V 

 Serão instalados nos locais de acordo com o projeto elétrico folha 01, seguindo 

essas especificações para fiação das tomadas com cabos de cobre 2,5mm² - 750V. 

 

13.1.10 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 Serão instalados nos locais de acordo com o projeto elétrico folha 01, seguindo 

essas especificações as luminárias de emergência com 30 lâmpadas de led de 2W.  

 

13.2 QD EXISTENTE 

 

13.2.1 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN 

 Serão instalados no quadro de distribuição existente um disjuntor 1P com 

amperagem conforme projeto elétrico. 

 

13.3 QC-B-INCENDIO 

 

13.3.1 QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 4CV 

  

 Serão instalados no quadro de comando existente uma proteção trifásica conforme 

projeto elétrico de folha 01. 

 

 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE-PA 

 

 

 
 

 
35 

14 FACHADA FRONTAL 

 

14.1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO 

 

O muro da frente que ocupara o lugar das grades de ferro será executado em parede 

em tijolo cerâmico, assente a cutelo, juntas com 12mm de espessura máxima, assentados 

com argamassa mista de cimento, areia e aditivo aglutinante organo-sintético, traço 1:6 

com 0,70 l de aglutinante para cada m³ de argamassa. As paredes obedecerão aos 

alinhamentos e dimensões indicadas no projeto arquitetônico, devendo as fiadas ser 

perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. Na execução desse serviço, consideram-

se material e mão-de-obra, transporte de material dentro da obra, preparo da argamassa, 

marcação e execução da alvenaria. As juntas horizontais deverão estar completamente 

cheias, com espessura máxima de 12 mm.  

O assentamento dos tijolos cerâmicos será executado com juntas de amarração de 

acordo com o que preconiza a NBR 8545:1984 da ABNT. Os vãos das portas e janelas, 

caso não sejam coincidentes com as vigas, levarão vergas de concreto armado. Chapisco 

de cimento e areia no traço 1:3. 

 

14.2 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

 

O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto com colher de 

pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com preparo manual, com 

espessura de aproximadamente 0,5 cm.  

As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a vassoura e 

abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. 

Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com o auxílio de 

vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego 

de esguicho de mangueira.  

Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de iniciar 

o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco.  
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Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de 

evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego.  

A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  

O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. A 

camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um 

acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser 

reutilizado. 

 

14.3 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. 

 

O reboco é o revestimento com acabamento em pintura executado em uma única 

camada. Neste caso, a argamassa utilizada e a técnica de execução deverão resultar em 

um revestimento capaz de cumprir as funções tanto do emboço quanto do reboco, ou seja, 

regularização da base e acabamento. Todas as paredes internas e externas, que não serão 

revestidas com cerâmica serão revestidas com reboco com argamassa no traço 1:6 

(cimento, aditivo plastificante de fabricação industrial), espessura 3 cm.  

As paredes antes do início do reboco deverão estar com as tubulações que por ela 

devam passar, concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão ser convenientemente 

molhadas. Os rasgos efetuados para a instalação das tubulações deverão ser corrigidos 

pela colocação de tela metálica galvanizada ou pelo enchimento com cacos de tijolos ou 

blocos.  

Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à 

desempenadeira de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa 

e uniforme. Com a superfície ainda úmida procede-se a execução do chapisco, e 

posteriormente a do reboco. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, 

compatível com o processo de aplicação, constituída de areia fina, com dimensão máxima 

de 1,2mm, e cimento e aditivo.  

A areia a ser utilizada deverá ser espalhada para secagem. Em seguida, será peneirada, 

utilizando-se peneiras cujos diâmetros serão em função da utilização da argamassa. A 

base a receber o reboco deverá estar regularizada. Caso apresente irregularidades 

superficiais superiores a 10mm, tais como depressões, furos, rasgos, eventuais excessos 
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de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliências, deverá ser reparada, antes de 

iniciar o revestimento.  

O reboco deverá ser iniciado somente depois de concluídos os serviços a seguir 

indicados, obedecidos seus prazos mínimos:  

- 24 horas após a aplicação do chapisco; 

- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cerâmicas e de blocos de 

concreto.  

O reboco só será executado depois da colocação dos marcos das portas e antes da 

colocação de alisares e rodapés. O procedimento de execução deverá obedecer ao previsto 

na NBR- 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas – material, preparo, 

aplicação e manutenção. 

 

14.4 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.  

 Deverá ser executado o emassamento das paredes do muro frontal do hospital com 

massa látex em duas demãos. Considerando apenas o lado de frente pra Avenida das 

Nações. 

 

14.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS.  

 

 Execução de serviços de pintura, com tinta látex acrílica interna, a ser aplicado na 

parte interna e externa do muro da frente do hospital, extensão de acordo com projeto e 

memória de cálculo do orçamento, conferindo-lhes um acabamento uniforme.  

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O 

substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só 

deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 

execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário 

escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada. Para superfícies porosas, é 

recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizá-las. 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a superfície 

preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa 
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da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não 

selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água. 

 

14.6 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33.  

 

Chapim (Rufo capa) em chapa de aço galvanizado, com corte de 33 cm, fixados por 

meio de parafusos nas platibandas. Executados no muro da frente para a Avenida das 

Nações. 

 

15 ENTREGA DA OBRA 

 

15.1 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 

30CM) 

 

Fornecimento e instalação de placa de inauguração em alumínio composto preto, 

40x30cm, espessura 4mm, texto gravado a laser, acabamento em verniz e moldura em 

alumínio. 

 

15.2 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA 

 

Durante a execução dos serviços, deverão ser efetuadas limpezas periódicas na 

obra, de modo a que não seja atrapalhado o fluxo de material e funcionários, além de dar 

bom aspecto visual ao local. Após a execução de todas as etapas de serviços, a obra e suas 

adjacências serão totalmente limpas, com a remoção dos entulhos, o enceramento 

definitivo dos pisos e a limpeza geral dos ambientes. 

 

Cumaru do Norte/PA, 25 de abril de 2022 
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