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 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 003/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº  0800/2018 

 

I – REGÊNCIA LEGAL:  Regulamento de Licitações e Contratos.   

II - MODALIDADE:  Concorrência Publica   

III - PROCESSO Nº  0800/2018 

IV - TIPO:  Menor Preço Global  

V – FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : MEDIÇÃO  

VI – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03 de outubro de 2018 
ABERTURA DE ABERTURA  : 03 DE OUTUBRO DE 2018 às 08:30 horas (Horário Local) 
 

COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL 
 

Recebi da Prefeitura Municipal de Barreiras /BA  – Comissão Permanente de Licitação, o Edital Nº 
003/2018 – Concorrência Publica , tipo - MENOR PREÇO GLOBAL, cuja realização (abertura da sessão de 

lances), dar-se-á às 08:30 horas (Horário Local), do dia 03 de outubro de 2018 ,  no Prédio Sede da 
Prefeitura Municipal de Barreiras /BA  situado a Rua Edgard de Deus Pitta,  nº 914, Loteamento Aratu, 
Barreiras /BA CEP  47.803.914. 
 
Objeto: Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia para a execução de sistema de macrodrenagem do Bairro Santa Luzia , 

localizado no município de Barreiras /BA , conforme contrato de repasse Caixa Econômica Federal  nº 

0310522-69/2009, descritos e especificados no ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA deste edital. 
 

RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _____________________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

TEL: ___________________________________  FAX: ________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________________ 

NOME PESSOA PARA CONTATO RESPONSÁVEL: 

_________________________________________CPF:________________________ 

Local    de    de  2018. 

____________________________________________________________ 

Assinatura, e Carimbo do CNPJ. 

 
RETIRADA NA SEDE DA PREFEITURA E NO SITE:  

 
Para formalização do interesse de participar nesta licitação, a empresa devera preencher este 
FORMULÁRIO/RECIBO, corretamente legível, para a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, através do   
com 24 horas antes da abertura dos envelopes, para que a  Prefeitura Municipal de Barreiras /BA  – Setor de 
Licitação, possa  comunicar eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais, aos licitantes cadastrados para esta LICITAÇÃO, via e-mail. Não sendo 
este, requisito para participação. 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Barreiras /BA  – Setor de Licitação (Comissão 
Permanente de Licitação) Rua Edgard de Deus Pitta,  nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  
47.803.914, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 
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Edital de  Licitação Concorrência Publica nº 003/2018 

Processo Administrativo nº 0800/2018 

 

Instrumento Convocatório 

 

1. Preâmbulo ( art.40, caput). 

 

1.1 – O Município de Barreiras  do Estado da Bahia ,  e o Setor  de Licitações , através da 

Comissão Permanente de Licitações  designada pela Portaria  nº 0296/2018 , de 23 de julho de 

2018,publicado no DOM , com a devida autorização  expedida  pelo   Sr. João Barbosa de 

Souza Sobrinho - Prefeito Municipal , em conformidade com a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho 

de 1993 , suas alterações e demais legislação aplicável , torna pública a realização de licitação 

no dia  03 de outubro  de 2018 às 08:30 horas ,na Sala da Comissão Permanente de Licitação 

no Rua Edgard de Deus Pitta,  nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914.Fone: 

(77) 3614-7100  , na modalidade Concorrência Publica , objetivando a execução de obra 

descrita no item 2 deste edital, nas condições fixadas neste instrumento e seus anexos, sendo a  

presente licitação na modalidade de “CONCORRENCIA PUBLICA” e do tipo “Menor 

Preço”, sob o regime de “Empreitada por Preço Global”, reger-se-á pela Lei n.º 8.666/93, de 21 

de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, 

com as alterações da Lei n.º 8.883, de 08 de junho de 1994, e Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 

1998 e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

1.2 – O recebimento dos Envelopes A, contendo a Documentação de Habilitação e envelopes B 

, contendo a Proposta  de Preço dar-se-á até às 08:30horas , do dia 03 de outubro de 2018, no 

Setor de Protocolo, no endereço acima indicado. 

 

1.3 – A abertura  dos Envelopes A contendo a documentação de Habilitação dar-se-á no mesmo 

local indicado  no item I.I , às 08:30 horas , do 03 de outubro de 2018 . Havendo a 

concordância da Comissão Permanente de Licitação e de todos os proponentes , formalmente  

expressa pela assinatura da Declaração de Renúncia , renunciando à interposição de recursos  

da fase de habilitação , proceder-se-á , nesta mesma data a abertura dos Envelopes B, contendo 

a Proposta de Preço , dos proponentes habilitados. 

 

  2 - Objeto da Licitação: (art. 40 , I) 

 

2.1 – A presente  licitação tem por objeto a seleção  de proposta visando a  contratação de 

empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a execução de 

sistema de macrodrenagem do Bairro Santa Luzia , localizado no município de Barreias /BA , 

conforme contrato de repasse Caixa Econômica Federal  nº 0310522-69/2009 , com a 

observação e os critérios de qualidade técnicas  que atendam as determinações  da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)  bem como os prazos  e os custos previstos . 

 

 

 3- Aquisição do Edital e dos Projetos Básico e Executivo: ( art.40 ,IV e V  art. 32 , § 5°) 
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3.1 – O presente edital , o projeto  básico  encontram-se à disposição  para verificação por parte 

dos interessados no Setor de Licitação (Comissão Permanente de Licitação) situada a Rua 

Edgard de Deus Pitta,  nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914 , até 01 de 

outubro de 2018, de segunda a sexta feira das 8:00 as 12:00  horas.  

 

 

4 – Informações Técnicas Complementares ( art. 40  XVII).  

 

4.1 – Fica estabelecido que as especificações  e toda a documentação  da licitação são 

complementares entre si de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e 

se omita em outro será considerado válido , considerando-se , sempre os seguintes critérios: 

 

a) Em caso  de divergência entre os desenhos e o memorial descritivo prevalecerá sempre o 

memorial descritivo; 

b) Todos os materiais e/ou especificações contidos em um projeto e não contido  e outro 

deverão ser considerados; 

c) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, 

prevalecerão sempre as cotas dos desenhos; 

 

4.2- Os materiais  a serem utilizados  na obra serão fornecidos pela Contratada , e todos os custos 

de aquisição, transporte , armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços 

unitários para os diferentes serviços. 

 

4.3 – Os materiais que forem utilizados  na obra deverão ser novos e da melhor qualidade , 

obedecer às especificações constantes no Memorial  Descritivo  e aprovados pela  Fiscalização 

do Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos , antes de sua aquisição ou 

aplicação .  

 

5 - Condições de Participação na Licitação (art. 40, VI). 

 

5.1 - Poderão participar da presente licitação, todos os interessados que preencherem as 

condições no presente edital. 

 

5.2 -  Não poderão participar da presente licitação os interessados  que estejam cumprindo a 

sanção prevista no inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93. 

 

5.3 – Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo a 

sanção prevista no inciso IV do art. 87  da Lei nº 8.666/93 

  

5.4 - Não poderá participar da presente licitação, direta ou indiretamente, os profissionais e 

empresas enunciadas no inciso I,II, e III, do art.9° da Lei  nº 8.666/93.  

 

  

 

6 – Forma  de Apresentação  dos Envelopes  “A”  , “ B”  e  “C”  da  Carta de Credenciamento ( 

art. 40 ,VI).  
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6.1 – Os envelopes A, B e C , contendo , respectivamente , a documentação referente à 

habilitação e proposta de preço, deverão ser entregues na data , horário e local indicado no 

preâmbulo deste edital,devidamente fechados , constando da face de cada qual os seguintes 

dizeres : 

 

NOME DO LICITANTE 

NOME DO PROPONENTE 

ENVELOPE    A   HABILITAÇÃO 

CONCORRENCIA PUBLICA  Nº 003/2018    

DATA : _____de_____ de 2018 

HORARIO: 08:30hs 

   

NOME DO LICITANTE 

NOME DO PROPONENTE 

ENVELOPE     B   PROPOSTA DE PREÇOS  

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2018     

DATA : _____de ____ de 2018 

HORARIO: 08:30hs 

 

NOME DO LICITANTE 

NOME DO PROPONENTE 

ENVELOPE     C   CREDENCIAMENTO.  

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2018     

DATA : _______de _______ de 2018 

HORARIO: 08:30hs 

 

6.2 – Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o procedimento 

licitatório , deverá formalizar uma carta de credenciamento ( modelo constante no Anexo I) , a 

qual  deverá ser entregue  à Comissão de Licitação  na data Abertura dos envelopes A.   

 

7 - Documentação Referente à Habilitação (art. 40, VI e arts. 27 a 31) 

 

7.1 – O  envelope  A, contendo a documentação relativa a habilitação jurídica, técnica , 

econômica-financeira e fiscal  deverá conter: 

 

7.1.1 – Para comprovação Jurídica ( Art. 28, 32 e 33)  

 

a) Cédula   de Identidade  

 

b) Registro Comercial, no caso de empresa Individual  
 

c) Ato constitutiva, estatuto ou contrato social  em vigor, devidamente registrada  em se 

tratando  de sociedade comerciais, e acompanhamento , no caso de sociedade por ações , 

dos documentos de eleição de seus atuais administradores. 
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d) Inscrição do ato constitutivo , no caso de sociedade civil , acompanhada de prova da 

diretoria em exercício . 

 

e) Decreto de autorização , em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no pais. 

 

f) Declaração do proponente de que não pesa contra se , declaração de inidoneidade , 

expedida  por órgão  da Administração Publica de qualquer esfera do Governo  ( modelo 

constante no Anexo II). 

 

g) Declaração de cumprimento do dispositivo no inciso XXXIII do art 7º da Constituição 

Federal ( modelo no Anexo IV). 

 

h) Em caso de participação de empresa em consorcio , apresentar alem dos documentos acima  

elencadas , declaração , de que se vencedor  da licitação ( consórcio ) , promoverá . Antes 

da celebração do contrato  , a constituição  e o registro  do consórcio , mediante 

compromisso publico ou particular , subscrito pelos consorciados. A declaração deverá 

conter a indicação da empresa responsável pelo consórcio . Sendo o consórcio composto 

por empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá , obrigatoriamente , à empresa 

brasileira. 

 

i) Em caso  de participação de empresa em consorcio , os documentos exigidos nas alíneas  

“c” ,’d” , “e” e “f” deste item , deverão ser apresentados por parte de cada  consociado . O 

documento exigido na alínea “h” deverá ser apresentado pela empresa como responsável 

pelo consórcio.    

 

7.1.2 – Para comprovação de regularidade fiscais: ( arts . 29 ,32 e 33). 

 

a) -Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) em vigor; 

 

b) -Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal , relativo ao domicílio ou sede 

do proponente , pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitação; 

 

c) -Prova de regularidade para com a  Fazenda Federal  do Brasil (SRF) . 

 

d) - Prova de regularidade para a Secretaria da Fazenda Estadual, mediante a apresentação da 

( Certidão Negativa de Débitos Tributários) do domicilio ou sede do licitante , ou outra 

equivalente na forma da lei ; 

  

e ) -Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal , mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débito – perante a Secretaria da Receita Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

f ) -Prova de regularidade relativa  ao Certificado de Regularidade  do FGTS (CRF) , 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
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j) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho – TST 

 

k) - Copia Autenticada  em cartório e/ou na Comissão de Licitações, do RG e CPF dos Sócios 

e demais documentos das 08:00 as 12:00hs de segunda e sexta feira.  

 

l) As Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempresas (ME) poderá ser beneficiadas 

conforme a Lei Complementar nº 123/2006  e lei 147/2014  Art. 42 a 45, na 

regularidade fiscal. ( medicante a apresentação da ultima certidão vencida para uso 

do privilégio da Lei ) 
 

7.1.3 – Para comprovação da Qualificação Técnica : (arts 30, 32 e 33) 

 

a) - Certidão de Registro no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e 

Agronomia, regularidade do ano em curso de 2018, Os participantes  que forem sediados 

em outra jurisdição e, conseqüentemente, inscritos no CREA do Estado de origem , deverão 

apresentar, obrigatoriamente , visto junto ao CREA do Estado licitante , por força do 

disposto na Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 , em consonância  com a Resolução nº 

265 , de 15 de dezembro de 1979 , do CONFEA, Art. 1º do item II, Art 4º  item II .  

 
b) - Comprovação de aptidão do proponente, mediante atestado  fornecido  01 (um) , por 

pessoa  jurídica de direito público ou privado, desempenhou  de atividade pertinente e 

compatível em características, com o objeto da licitação; 

 

c)  – Comprovação  do proponente de possuir em seu quadro permanente, na data prevista 

para a entrega da proposta , profissional de nível superior podendo ser sócio e / ou 

profissional engenheiro civil com a Certidão de Registro de Quitação Pessoa Jurídica junto 

ao  CREA   , e possuir Certidões de Acervo Técnico (CAT) fornecidos pela CREA em 

nome do profissional dos serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação, 

que correspondente ao objeto este edital  . 

 

d)  – Declaração, assinada pelo representante legal do proponente, de que manterá na obra um 

( ou quantos forem necessários para a execução do objeto) Engenheiro Civil, co-

responsável na gerência dos serviços , indicando o nome e o numero de inscrição junto 

CREA , cujo nome deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica ( ART) 

relativa à obra objeto da presente licitação ( modelo constante no Anexo  V_A ). 

 

e) – Declaração, assinada pelo representante legal do proponente , de que se considerado 

adjudicatário do objeto da presente licitação , disporá de pessoal técnico para a execução 

dos serviços , compostas por ( modelo constante no Anexo V_B). 

 

f)  – Declaração, assinada pelo responsável  legal do proponente , de que, se  considerado 

adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá dos equipamentos necessários à 

execução dos serviços, compostos por ( modelo constante no Anexo V_C). 
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g)  – Declaração, assinada pelo responsável  legal do proponente , de que, recebeu  os 

documentos  e tomou conhecimento  de todas  a informações  e condições  locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da presente licitação . ( modelo constante no Anexo 

VI). 

 

h)  - Em caso de participação de empresas em consorcio, os documentos exigidos na alíneas 

“a” e “g” deste item , deverão ser apresentados por parte de cada empresa e os demais pela 

indicada como responsável pelo consórcio ( indicar  esta redação se aceita a participação 

das empresas consorciadas). 

 

i) - Em caso de participação de empresa em consórcio  admitir-se-á para efeito de qualificação 

técnica , o somatório dos quantitativos de cada consorciado para a comprovação das 

exigências contidas nas alíneas “b” ,“c” ,”d”, “e”, e “f”  deste item 7.1.3. 

 

j) - Apresentação do Atestado de Visita que deve ser emitido pela Prefeitura Municipal, 

através  da Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras e Serviços Públicos , Engº. Wecslei  

Duarte de Souza ,  telefone 77 – 3614-7163  agendar a visita com antecedência 03 (três) 

dias uteis com o Eng. Fiscal  da Secretaria acima citada ate o terceiro dia antes da abertura 

dos Envelopes da Concorrência Publica  nº 003/2018 de  28 de setembro de 2018   , em 

sendo Engenheiro da empresa proponente devera  apresentar documento comprobatório o 

vinculo empregatícios com a mesma ( exemplo : contrato de prestação de serviços , ART. 

de desempenho de função, CLT,  e ainda apresentação da Identificação junto ao Conselho 

da Classe etc.). 

 

7.1.4 –Para o comprovação  da qualificação econômica financeira ( arts .31.32.e 33) 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, ou seja, 

patrimônio líquido , vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. Devidamente assinado pelo contador e com  o selo Conselho 

Regional de Contabilidade  ( CRC) /ou Certidão do Conselho de Quitação com a entidade de 

classe , e registrado junto a Junta Comercial (JUCEB ) .O índice aqui admitido será o IGPM – 

Índice Geral de Preços Médios, publicados pela Fundação Getúlio Vargas. Deverá também 

possuir os seguintes índices mínimos aferidos nas condições acima. 

 

ILG -ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  1,00 

ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    .  

       Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

ILC – ÍNDICE DE  LIQUIDEZ CORRENTE :   1,00 

ILC =  Ativo Circulante   . 

       Passivo Circulante 

GEG- GRAU DE ENDIVIDAMENTO    0,48 

GEG =  Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo  

                      Ativo Total 
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b) Certidão negativa de pedido de falência e/ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 30 (trinta) dias da data da 

abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.  

 

c) Comprovação de patrimônio liquido mínimo correspondente a 10 % do valor 

estabelecido no item 11.1 do presente edital. 

 

d) Em caso de participação de empresas em consórcio , o documento exigido na alíneas “c” 

deste item 7.1.4, deverá ser apresentado por parte de cada consorciado . 

 

e) Em caso de participação  de empresas em consórcio admitir-se-á para efeito de qualificação  

econômica-financeira, o somatório dos valores de cada consorciada, na proporção  de sua 

respectiva participação, para a comprovação das exigência  contidas nas alíneas “a” , “b”, 

“d”  , e  “e” deste item 7.1.4. 

 

7.2  – A retirada do  Certificado de Registro Cadastral  com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência da data de abertura  da licitação , substituirá a apresentação  dos documentos 

referentes à comprovação  de Habilitação Jurídica , exceto os exigidos nas alíneas “d” e “ e”  

do item 7.1.1 , e dos documentos  enumerados no inciso I e II do art. 29 da Lei n° 8.666/93. 

 

7.3 –  Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor 

na qualidade de membro da Comissão Permanente de Licitação, mediante  conferência da 

cópia  com o original ou publicação em órgão da imprensa . 

 

7.3 .1– A não apresentação de documentos que para sua autenticidade, eficácia e validade devem 

ser verificados on-line pela Administração  via internet, deste que atendidas as disposições  

constantes em atos normativos específicos , inviabilizará a desabilitação do proponente 

motivada na ausência de apresentação nas formas previstas no item 7.2. 

 

7.4 – Da garantia para o contrato. 

 

7.4.1 – A Contratada optar por uma das modalidades de garantia abaixo relacionada para 

garantira do contrato : 

 

I - caução em dinheiro; (no valor de xxxxxxxx (xxxxxxx ) deposito conta caução   

comprovação ate   dois dias antes da assinatura do contrato no expediente da Prefeitura.  

II - seguro-garantia; 

III - fiança bancária ou carta de credito irrevogável, emitidas por entidades financeiras 

localizadas no Brasil ou estrangeiro, desde que aceitáveis pelo contratante. A garantia terá 

validade de no mínimo 20 (vinte) meses .  

 

 

8 -  Proposta de Preço;(art. 40 , VI) 
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          8.1 – A proposta de preço – Envelope B  - devidamente  assinada pelo proponente  ou seu 

representante legal, redigida em português, de forma clara , sem emendas , rasuras  ou 

entrelinhas  nos campos que envolverem  valores , quantitativos  e prazos, deverá ser elaborada 

considerando  as condições estabelecidas neste edital e seus anexos  e conter : 

 

a) – Cronograma físico-financeiro , contendo as etapas de execução ( modelo constante no 

Anexo VII) , levando-se em consideração o prazo máximo de execução dos serviços que será 

de 20 (vinte ) meses  . A ordem de serviços será liberada por obra   conforme a execução da 

obra em sequencia da carta proposta e contrato.  

 

b) - Orçamento discriminado de preços unitários , bem como seus totais e somatório ( modelo 

constante no Anexo VII) de acordo com o orçamento  básico em planilhas de quantitativos e 

preços unitários constante no Anexo IX . 

 

c) - Preço global das obras , expresso em moeda  corrente nacional, devendo o preço incluir 

todas as despesas com encargos fiscais , trabalhistas , previdenciários e comerciais , bem como 

despesas com matérias novos e de primeira qualidade, mão-de-obra, transporte ,ferramentas, 

equipamentos , taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o 

objeto do presente certame. 

 

d)  - O prazo de validade comercial da proposta que será contado a partir da data de entrega da 

proposta de 60 (sessenta) dias. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de inicio e incluir-se-á  

o dia do vencimento. 

 

9.0 -  Procedimento ( art. 43) 

 

9.1  – Serão abertos os envelopes A , contendo a documentação relativos  à habilitação dos 

proponentes e procedida a sua apreciação .  

 

9.2 – Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos  

exigidos no item 7 deste edital. 

 

9.3   – Os envelopes B , contendo a proposta de preço , serão devolvidos fechados aos 

proponentes considerados inabilitados , deste que não tenha havido recurso ou após a sua 

denegação . 

 

9.4  -  Serão abertos  os envelopes B , contendo a proposta de preço  dos proponentes 

habilitados , desde que transcorrido o prazo  sem interposição de recurso, ou tenha havido 

desistência expressa , ou após  o julgamento dos recursos  interpostos. 

 

9.5 – Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 8 

deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. 

  

9.6 – Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item 10 deste 

edital. 
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9.6.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. 

 

9.6.2 - Para efeito do disposto no subitem  9.4  deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 

123, de 14/12/2006 e lei 147/2014 ), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar  

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa (ME) ou empresa de pequeno 

porte(EPP), na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123  e lei 

147/2014 , supra mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas empresas de pequeno porte que 

se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123, e 

lei 147/2014 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

9.6.3 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem  9.4, acima, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

9.6.4 - A condição prevista no subitem 9.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por micro empresa ou empresa de pequeno porte. 

 

10 – Critério de Julgamento (art. 40, VII, art. 44 e caput do art.45) 

 

10.1 – Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão classificadas as 

propostas pela ordem   crescente    dos   preços    apresentados,  considerando-se vencedor o 

proponente que apresentar o Menor Preço Global, respeitando o critério de aceitabilidade dos 

preços, fixado no item 11.1 deste edital. 

 

10.2 -  Havendo empate dentre duas ou mais propostas a classificação se fará por sorteio, em 

ato público, para o qual todos os proponentes serão convocados, desde que preliminarmente 

observado o disposto nos incisos II e IV do § 2º do art. 3º da lei nº 8.666/93. 

 

10.3 -  Será desclassificada a proposta de preço que:  

 

a) Ultrapassar o valor fixado no item 11.1 deste edital; (for superior . previsto no art. 23 

,inciso I alínea  “c” da Lei Federal nº 8.666/93.) 

b) Deixar de cotar qualquer dos itens dos serviços; 

c) Alterar quantidade constante na planilha; 

d) Cotar valor global manifestamente inexeqüível, nos termos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do 

inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93; 
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e) Não atender as exigências contidas no presente edital. 

11 – Critério de Aceitabilidade de Preços (art. 40, X) 

 11.1 – Serão desclassificadas as propostas, por serem considerados excessivos os preços, global 

for superior  R$11.527.190,95( onze milhões quinhentos e vinte e sete mil  cento e noventa 

reais e noventa e cinco centavos) . previsto no art. 23 ,inciso I alínea  “c” da Lei Federal nº 

8.666/93.). 

12 – Pagamento de Instalação e Mobilização (art.40, XIII) 

12.1 – Os valores referentes às parcelas de instalação e mobilização para a execução dos serviços 

não poderão ultrapassar , 1,5 % do preço global da proposta. 

 13 – Prazos (art.40, II)   

13.1 - O prazo máximo para a execução do contrato e para a entrega do objeto da presente 

licitação é de  20 (vinte ) meses  e será contado a partir da publicação do extrato contratual. 

13.2 – Adjudicado o objeto da presente licitação, o Município de Barreiras  - Estado da Bahia, 

convocará para assinar o termo de contrato em até 03 dias úteis, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

13.3 – O Município de Barreiras  – BA ,  poderá, quando o convocado não assinar o contrato 

no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na 

ordem de classificação,  para fazê-lo em igual  prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com o presente 

edital, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 

8.666/93. 

 13.4 -  Os prazos de que tratam o item 13.1 poderão ser revistos nas hipóteses de forma a que 

alude o art. 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

14 – Sanções Administrativas (art.40, III). 

14.1 – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma da obra, será aplicada à 

Contratada multa moratória equivalente a 0,05 % sobre o valor total da etapa em atraso, por dia 

útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total da etapa em atraso. 

14.2 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Barreiras  – BA , 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as sanções previstas no art.87 da Lei nº 

8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá à 0,05 % sobre o valor total do 

contrato, limitada a 10% do valor contratual.  

 

15 – Critério de Reajuste (art. 40, XI); 

15.1 – O preço pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não será reajustado. 

16 - Medições e Considerações de Pagamento (art. 40, XIV); 
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16.1 – O Município de Barreiras  – BA, juntamente  com   representante da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Obras  , especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato efetuará medições entre os dias 10 a 20 de  cada mês, e analisará o avanço 

físico real dos serviços e cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações do 

contrato no período da medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a 

execução. Medida e atestada a execução dos serviços, a Contratada entregará a correspondente 

nota fiscal nos 05 (cinco) dias após, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras  para a 

entrega da nota fiscais. 

16.2 – Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico-financeiro, e será 

efetuado até 05 (cinco) dias após o adimplemento de cada parcela, referente à medição 

previamente realizada pelo fiscal da obra.  

16.3 – Para pagamento da nota fiscal referente à primeira medição será   exigida a anexação da 

Anotação de Responsabilidade  Técnica ( ART)  junto ao CREA , referente a execução da 

Obra . 

16.4 –  Os pagamentos decorrentes da execução do objeto da presente licitação serão efetuados à 

conta dos recursos da dotação orçamentária:  

 

Unidade : 03.11 –Secretaria Municipal de Infra Estrutura , Obras , Serviços Públicos e 

Transporte  

Públicos Atividade/Projeto: 1105 –Urbanização de Assentamento Precários –Santa Luzia 

                                              2031- Manutenção da Secretaria  de Infraestrutura Obras Serviços 

Públicos , Transporte. 

Elemento de Despesa:  33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.  

                                      44.90.51 – Obras e Instalações 

Fonte de Recurso – 00 – Recurso Ordinários 

                                 24 –Transferência de Convênios ( outros não relacionados  à 

Educação/Saúde)  

 
 
16.5  – A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pela (nome da entidade constante ). 

 

16.5.1 – A nota fiscal deverá ser protocolada em três vias, na Secretaria Responsável, conforme 

artigo 31 da Lei Federal n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.711/98, regulamentada pela 

Ordem de Serviço de INSS/DAF n° 209/99, e demais determinações do INSS referentes à 

retenção de 11% (onze por centos) do valor bruto da Nota Fiscal, a título de indenização 

compensável das contribuições previdenciárias devidas pela contratada, referente ao contrato ; e 

visada pelo servidor designado. (no caso de prestação de serviços). 

 

16.5.1.2 – A nota fiscal deverá ser acompanhada de documentação comprobatória de 

regularidade perante o INSS, constituída de: 

I. Cópia autenticada da Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

informações à Previdência Social, específicas deste contrato, com preenchimento dos campos 15 
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e 16 com nome do ( nome da entidade constante), tomador dos serviços referentes à presente 

contratação; 

II. Cópia autenticada da Guia da Previdência Social; 

III. Comprovante de entrega ao INSS e quitação das guias indicadas nos incisos I e II supra, 

conforme determinação do INSS. 

 

16.5.2 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente 

com a parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação das  

penalidades. 

 

16.5.3 -  A contatada devera apresentar  a matricula da CEI da obra junto ao INSS no inicio das 

atividades  de acordo com a Instrução Normativa  nº 971 de 13.11.2009 –RFB.  

 

16-1 – Subcontratação, (art. 40, XVII, art. 72 e art.78, VI); 

 

16.1.1 -  A Contratada, para a execução do contrato poderá subcontratar parte da obra, até o 

limite de 60% ( sessenta por cento) , sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais. 

 

17 –  Fiscalização (art. 40, XVII e art. 67); 

 

17.1 -  A fiscalização do contrato será efetuada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura , 

Obras , Transporte e Serviços Públicos , nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

 

17.2 – A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Obras  ,Transporte e Serviços Públicos , no local dos serviços, para representá-la na execução do 

contrato. 

 

17.3 -  A fiscalização terá poderes para:  

a) aprovar e/ou desaprovar as medições dos serviços executados; 

b) aprovar e/ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho; 

c) aprovar e/ou desaprovar os equipamento utilizados para execução dos Serviços, 

colocados no canteiro de serviços, quanto ás medidas de  segurança necessárias; 

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança 

do Trabalho, especialmente quanto a utilização correta de equipamentos de proteção individual 

(EPI); 

e) alterar parte do projeto executivo e /ou especificações técnicas, sempre que esta medida 

apresentar-se como comprovadamente necessária a execução da serviços; 

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a 

Contratada, inclusive empregados de eventuais sub- empreiteiros  que, a critério da fiscalização, 

comprometam o bom andamento dos serviços ou se recusem ao uso dos equipamentos de 

segurança e obediência as normas de segurança coletiva ou individual, conforme prescrito em lei 

especial; 

 

18 - Recebimento do objeto (art. 40, XVI); 
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18.1 – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art.73, inciso I, alíneas “a” 

e “b” e art. 76 da Lei n° 8.666/93. 

 

18.2 – Executado, o objeto do contrato, a Contratada responderá pela solidez e segurança da obra 

durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o disposto no art. 618 e seu parágrafo 

único do Código Civil Brasileiro. 

 

18.3 – Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa 

execução do objeto do contrato correrá por conta da Contratada. 

 

18.4 - Executado o contrato a Contratada deverá deixar o local dos serviços e suas adjacências 

em perfeito estado e em condições de utilização imediata. 

 

19 – Recursos  ( art. 40 , XV); 

 

19.1 – Aos  proponentes  é assegurado o direito de interposição de Recursos , nos temos do art. 

109 da Lei nº 8.666/93 , o qual será  recebido e processado  no temos ali estabelecidos  

 

20 – Anexos do Edital (art. 40, § 2°); 

 

20.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos: 

 

a) Anexo I – Modelo de Carta de Credenciamento; 

b) Anexo II – Modelo de Declaração de Idoneidade; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração de Renúncia; 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

art. 7° da Constituição Federal; 

e) Anexo V_A_B_C – Modelo de Declaração de Obrigações; 

f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação; 

g) Anexo VII – Modelo de Proposta Comercial; 

h) Anexo VIII – Memorial Descritivo e Especificações Gerais dos Serviços, Projeto Básico 

e Executivo; (Ver Anexo XII) 

i)             Anexo IX – Orçamento Básico em Planilhas de Quantitativos e Preços Unitários; 

j)            Anexo X – Minuta de Contrato. 

k) Anexo XI – Modelo do Atestado de Visita 

l)            Anexo XII – Projeto Básico - Plantas , Localização , Situação , Baixa e Detalhes . 

m) Anexo XIII – Modelo da Declaração do Índice de Liquidez. 

n) Anexo XIV – Modelo da Declaração de Conhecimento de Enquadramento  

o) Anexo XV – Modelo de Fiança Bancaria 

p) Anexo XVI – Modelo de Seguro Garantia 

 

21 – Disposições Gerais (art. 40, VIII)  

 

21.1 – Esclarecimentos  relativos à presente licitação somente serão prestados quando solicitados 

formalmente ao Presidente da Comissão de Licitação, à Setor de Licitação (Comissão 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
Estado da Bahia 

 

Rua Edgard de Deus Pitta,  nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914. 

Fone: (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Site: www.barreiras.ba.gov.ba 
 

Permanente de Licitação) situada a Rua Edgard de Deus Pitta,  nº 914, Loteamento Aratu, 

Barreiras /BA CEP  47.803.914. Fone:  (77) 3614-7100  

 

 

 

Barreiras  –BA – 24 de agosto de 2018 

 

 

Jose Carlos Amâncio Oliveira 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço 

 

 

Edital  de  Licitação na Modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018 

 

 

Anexo I 

 

 

( Apresentação Optativa) 

 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras   

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 Pela presente, credenciamento o ( a)  Sr ( a)_____________________________, 

portador (a)  da Cédula  de Identidade nº _____________________SSP-____ emitida em 

_________/_______/_______, e CPF  sob. nº________________, a participar  em todas as fases do 

procedimento licitatório , sob a modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018, instaurada por esse( a) 

___________________________.( órgão ou entidade licitante)  

 

                             Na qualidade de representante legal da Empresa 

_______________________________, outorga-se ao( à) acima credenciado (a), entre outros poderes , 

o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

 

______________________, em ____de __________de _________ 

 

 

 

 

( Assinatura do representante legal da empresa proponente) 

 

 

Bater o Carimbo do CNPJ  

 

Envelope C 
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço 

 

 

 

Edital  de  Licitação na Modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018 

 

 

 

Anexo II 

 

 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras 

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

                          Declaramos para os fins de direito , na qualidade de proponente do procedimentos 

licitatório, sob a modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018, instaurado por essa Prefeitura 

Municipal, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público , em 

qualquer de suas esferas. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

________________/BA, em ____/_____/2018 

 

Assinatura do Representante Lega  

Bater o Carimbo do CNPJ 

 

 

Envelope A 
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Anexo III 

 

 

 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras 

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA 

 

 

                 A proponente abaixo assinada, participante  da licitação na Modalidade Concorrência 

Publica  nº 003/2018, por seu representante credenciado, declara, na forma  e sob as penas impostas 

pela Lei nº 8.666/93, de 21 de julho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende 

recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação , que julgou os documentos  de Habilitação , 

renunciando, expressamente , ao direito de recursos da fase habilitatória e ao respectivo prazo e 

concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes 

de proposta de preço dos proponentes habilitados. 

 

 

 

_________________em ____de________________ de 2018 

 

(Assinatura do representante legal da proponente) 

 

 

Bater o Carimbo do CNPJ 

 

Envelope C 
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço 

 

 

Edital  de  Licitação na Modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018 

 

 

Anexo IV 

 

 

(apresentação obrigatória) 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras 

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII AO ARTIGO 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

                   A proponente  abaixo assinada, participante da licitação modalidade Concorrência Publica  

nº 003/2018, por seu representante credenciando, Declara , para  fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei  nº 8.666/93 , de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 , de 27 de outubro de 1999 , 

na forma e sob as penas imposta pela Lei nº 8.666/93 , de 21 de junho de 1993  e demais legislação 

pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho  noturno , perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos . 

 

              Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos , na condição de menor aprendiz 

(             ). Sim ou/Não  

 

( Observação em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima).  

 

 

__________ –BA .       /         /2018. 

 

(Assinatura do representante legal da proponente) 

 

 

Bater o Carimbo do CNPJ 

 

Envelope A 
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço 

 

 

 

Edital  de  Licitação na Modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018 

 

 

Anexo V _A 

 

 

(apresentação obrigatória) 

 

 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras 

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES  

 

 

                            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório, sob a modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018, instaurado por 

esse(a)_________(órgão ou entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do 

objeto: 

a) Manteremos na obra, na qualidade de co-responsável na gerência dos serviços, o 

Engenheiro Civil, Senhor ____________, inscrito junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA sob nº _________. 

 

                                              Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

                                                       _______, em ____ de _________ de 2018 

 

 

(Assinatura do representante legal da proponente) 

 

 

Bater o Carimbo do CNPJ 
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço 

 

 

Edital  de  Licitação na Modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018 

 

Anexo V _B 

 

 

(apresentação obrigatória) 

 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras 

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES.  

 

 

                            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório, sob a modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018, instaurado por 

esse(a)_________(órgão ou entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do 

objeto: 

 

 

a) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto contratual. 

 

 

                                              Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

                                                       _______, em ____ de _________ de  2018. 

 

 

(Assinatura do representante legal da proponente) 

 

 

Bater o Carimbo do CNPJ 
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço 

 

 

Edital  de  Licitação na Modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018 

 

 

Anexo V _C 

 

(apresentação obrigatória) 

 

 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras 

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE OBRIGACOES  

 

 

                            Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente de procedimento 

licitatório, sob a modalidade Concorrência Publica nº 003/2018, instaurado por 

esse(a)_________(órgão ou entidade licitante), que se nossa empresa por declarada adjudicatária do 

objeto: 

 

a) Disporemos dos equipamentos necessários à execução do objeto do contrato. 

 

 

                                              Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

                                                       _______, em ____ de _________ de 2018. 

 

 

(Assinatura do representante legal da proponente) 

 

 

Bater o Carimbo do CNPJ 
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço 

 

 

 

Edital  de  Licitação na Modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018 

 

 

Anexo VI 

 

 

 

(apresentação obrigatória) 

 

 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras 

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

MODELO DE DECLARACAO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À 

DOCUMENTACÃO 

 

 

      Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob 

a modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018, instaurado por esse(a) _________ (órgão ou 

entidade licitante), que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objetos da licitação. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

_________, em  ____ de __________ de 2018 

 

 

(Assinatura do representante legal da proponente) 

 

 

Bater o Carimbo do CNPJ 
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Papel timbrado da empresa com CNPJ e Endereço 

 

 

Anexo VII 

 

 

(apresentação obrigatória) 

 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras 

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Ref.: Edital  de  Licitação na Modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018 

 

A empresa ___________________  , estabelecida à __________________, nº _________, 

Cidade,______________Estado_____________, CNPJ sob nº ____________________, apresenta a 

sua proposta comercial relativa a licitação  modalidade Concorrência Publica  nº _003/2018, para a 

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para a 

execução de sistema de macrodrenagem do Bairro Santa Luzia , localizado no município de Barreiras 

/BA , conforme contrato de repasse Caixa Econômica Federal  nº 0310522-69/2009,  conforme  edital 

de licitação e seus anexos , nas condições : 

 

a) Cronograma físico-financeiro : 20 (vinte ) meses  

b) Orçamento descriminado em preços unitários conforme planilha, bem como seus totais 

e somatórios.    

c) Valor Global da Obra R$         ( _______   ). 

 

 

A Proposta  tem prazo de validade de sessenta dias , a contar da data da entrega da 

presente. 

 

 

____________em ____ de _________de 2018. 

 

(Assinatura do representante legal da proponente) 

 

 

Bater o Carimbo do CNPJ 
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ANEXO X 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N° ___/___ (NÚMERO/ ANO) 

 

Processo Administrativo nº 0800/2018 

 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 

BARREIRAS  E A EMPRESA _________. 

 

Pelo presente Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, celebrado entre o MUNICIPIO DE 

BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede Rua Edgard de Deus Pitta,  nº 914, 

Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914 , inscrito no CNPJ sob o nº  13.654.405/0001-95, 

neste ato representada por seu Prefeito, Sr. João Barbosa de Souza Sobrinho , Brasileiro, Casado, 

Engenheiro Civil , CPF/ MF nº 176.219.505-44, portador da carteira de identidade  nº 2.091.375 / SSP-

BA, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE, a seguir 

denominada CONTRTANTE, e a Empresa ___________, pessoa jurídica de direito privado, sita na 

Rua __________, n° ___, Cidade ___________, Estado __________, inscrita no CNPJ sob n° 

________, neste ato representada por seu (ua) diretor(a), Senhor (a) _________ (ou  representante 

legal), a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos 

termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente, assim como 

pelas condições do Edital de Licitação na modalidade de Concorrência Publica  nº 003/2018, Processo 

Administrativo nº ______/2018, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada de ____ de 

______ de 2018  , e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes. 

 

Cláusula Primeira – Objeto (art. 55, I e XI)  

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 

especializados de engenharia para a execução de sistema de macrodrenagem do Bairro Santa Luzia , 

localizado no município de Barreiras /BA , conforme contrato de repasse Caixa Econômica Federal  nº 

0310522-69/2009, de  acordo  especificações  gerais  em planilha. 

 

Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no edital  de licitação na 

modalidade de Concorrência Publica  nº 003/2018, juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

 

Cláusula Segunda – Regime de Execução (art. 55, II) 

 A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de execução indireta, em regime de  

Empreitada por Preço Global. 

 

Cláusula Terceira – Valor Contratual (art. 55, III) 

 Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o Valor  

Total da Obra  R$______________ (em moeda corrente nacional), conforme cronograma físico-

financeiro constante na proposta. 
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Cláusula Quarta – Condições de Pagamento (art. 55, III) 

 Parágrafo Primeiro – O município de  Barreiras – BA juntamente  com   representante da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura  , especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a 

execução do contrato efetuará medições entre os dias 10 a 20 de  cada mês, e analisará o avanço físico 

real dos serviços e cronograma e verificará o exato cumprimento das obrigações do contrato no 

período da medição, quanto à quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execução. Medida e 

atestada a execução dos serviços, e Contratada entregará a correspondente nota fiscal no 05 (quinto ) 

dia após , na Secretaria Municipal de Infraestrutura Obras, Transportes e Serviços Públicos para a 

entrega da nota fiscais . 

 Parágrafo Segundo – Os pagamentos serão mensais, de acordo com o cronograma físico-

financeiro, e serão efetuados até 05 dias após o adimplemento de cada parcela, referente à medição 

previamente realizada pelo fiscal da obra. 

 Parágrafo Terceiro – Em havendo atraso de pagamento dos créditos resultantes da execução 

de cada parcela da obra, será acrescido ao valor da respectiva nota fiscal o equivalente a 0,05 % por dia 

útil de atraso, limitada a 2% da parcela em atraso, a título de compensação e penalização.  

 Parágrafo Quarto  – Em havendo possibilidade de antecipação de pagamento, somente 

aplicável à obrigações adimplidas, a CONTRATANTE fará jus a desconto na mesma proporção 

prevista no parágrafo anterior. 

 Parágrafo Quinto  – A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato 

estiver em total conformidade com as especificações exigidas pela (nome da entidade constante ). 

Parágrafo Sexto  – A nota fiscal deverá ser protocolada em três vias, na Secretaria Responsável, 

conforme artigo 31 da Lei Federal n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n° 9.711/98, regulamentada 

pela Ordem de Serviço de INSS/DAF n° 209/99, e demais determinações do INSS referentes à 

retenção de 11% (onze por centos) do valor bruto da Nota Fiscal, a título de indenização compensável 

das contribuições previdenciárias devidas pela contratada, referente ao contrato ; e visada pelo servidor 

designado. (no caso de prestação de serviços). 

Paragrafo Sétimo – A nota fiscal deverá ser acompanhada de documentação comprobatória de 

regularidade perante o INSS, constituída de: 

I. Cópia autenticada da Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

informações à Previdência Social, específicas deste contrato, com preenchimento dos campos 15 e 16 

com nome do ( nome da entidade constante), tomador dos serviços referentes à presente contratação; 

II. Cópia autenticada da Guia da Previdência Social; 

III. Comprovante de entrega ao INSS e quitação das guias indicadas nos incisos I e II supra, 

conforme determinação do INSS. 

Paragrafo Oitavo – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com a parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação das  

penalidades. 

Paragrafo Novo -  A contatada devera apresentar  a matricula da CEI da obra junto ao INSS no 

inicio das atividades  de acordo com a Instrução Normativa  nº 971 de 13.11.2009 –RFB.  

 

Cláusula Quinta – Recurso Financeiro ( art, 55, V) 

As despesas decorrentes do presente Contratos serão efetuadas à conta do seguinte recurso 

financeiro da dotação orçamentária :  

Unidade –  
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Públicos Atividade/Projeto:  

Elemento de Despesa:  

  

 

Cláusula Sexta – Critério de Reajuste (art. 55, III) 

  O preço estabelecido no presente Contrato não será reajustado. 

 

Cláusula Sétima – Prazos (art. 55, IV) 

 O prazo máximo para a execução do objeto do presente Contrato é de 20 (vinte) meses   e será 

contado a partir da publicação do extrato contratual. 

Parágrafo Primeiro – O prazo máximo para o início da primeira etapa de execução da obra é 

de 03 dias, e será contado a partir da expedição da Ordem de Execução dos Serviços. 

Parágrafo Segundo – O prazo máximo para conclusão e entrega do objeto do presente 

Contrato é de 20 ( vinte ) meses , e será contado a partir da publicação do extrato contratual. 

Parágrafo Terceiro – Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, 

inciso I, alíneas “a” e “b” e §§ 2º,3º e 4º e art. 76 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Quarto – O objeto contratual será recebido definitivamente, nos termos do art. 73, 

I, alínea “b” após o decurso do prazo de observação ou vistoria que será de até 30 (trinta ) dias, 

contados a partir de recebimento provisório. 

Parágrafo Quinto – Os prazos estabelecidos nos parágrafos primeiros e segundos desta 

Cláusula poderão ser prorrogados nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

 

Cláusula Oitava – Garantia da Obra (art. 618 e parágrafo único do Código Civil) 

 Executado o objeto contratual, a CONTRTADA responderá pela solidez e segurança da obra, 

durante o prazo de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

 

Cláusula  Nona – Direitos e Responsabilidades das Partes (art. 55, VII e XIII) 

  Parágrafo Primeiro – Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse 

Contrato nas condições avençadas e da CONTRTADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionados. 

 Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado e,  

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato. 

Parágrafo Terceiro – Constituem obrigações da CONTRATADA:  

a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 

execução do presente Contrato; 

c) manter durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

d) apresentar; sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 

comerciais; 

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 

Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais tais como: 

Uniformes indicando o nome da empresa ( ou empreiteiro)  , botas , luvas, etc. ; 
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f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no inicio da execução do 

Contrato;   

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do presente Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados; 

h) responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRTANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do presente Contrato; 

i) manter preposto, aceito pela CONTRTANTE, no local da obra; 

 

Cláusula Décima  – Sanções Administrativas (art.55, VII) 

 Parágrafo Primeiro – Em caso de atraso injustificado no cumprimento do cronograma dos 

serviços, será aplicada à CONTRATADA multa moratória equivalente a 0,05 % sobre o valor total em 

atraso, por dia útil excedente ao respectivo prazo, limitada a 2% do valor total da etapa de atraso. 

 Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei nº 

8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 0,05 % sobre o valor total do Contrato. 

 

Cláusula Décima Primeira – Rescisão (art. 55, VII e IX) 

 O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 

78 nos termos dos arts. 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77,da Lei nº 8.666/93. 

 

Cláusula Décima Segunda  – Legislação Aplicável (art. 55, XII); 

 O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, suas alterações e legislação pertinente e pelos preceitos de direito público, 

aplicando-se lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 

 

Cláusula Décima Terceira – Duração (art. 55, IV e art. 57) 

 O presente Contrato terá prazo de duração de 20 ( vinte ) meses , contados a partir da 

publicação do extrato contratual, podendo ser prorrogado nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei nº 

8.666/93. 

 

Cláusula Décima Quarta – Casos Omissos (art. 55, XII) 

 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, suas alterações e legislação 

pertinente e dos princípios gerais do direito. 

 

Cláusula Décima Quinta – Foro (art. 55, § 2º) 

  

Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras  – BA , para dirimir dúvidas ou questões oriundas do 

presente Contrato. 

  

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 2 (duas) 

vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 
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______, em ___de _____de 2018. 

 

CONTRATA                                                                  

CONTRATANTE 

Testemunhas: 

 

1-                                                                       2- 

    (assinatura e nº do CPF)                                      (assinatura e nº do CPF)  
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ANEXO XI 

 

 

 

MODELO -  ATESTADO DE VISITA 

 

  

 

Atestamos que a Empresa _________________ , pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 

........................ , situada  A ........................./ Cidade  Estado  CEP ,  através de seu Eng. 

.......................... , inscrito junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA sob nº .........................,   visitou o local onde serão executados os serviços,  objeto do Edital  de  

Licitação na Modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018. 

 

 

 

 

Barreiras /BA – ------/-------/2018. 

 

 

 

 

 

Engenheiro Municipal 

 

 

 

 

 

 

Eng . ............................  

 CREA sob nº ....................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
Estado da Bahia 

 

Rua Edgard de Deus Pitta,  nº 914, Loteamento Aratu, Barreiras /BA CEP  47.803.914. 

Fone: (77) 3614-7100 CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Site: www.barreiras.ba.gov.ba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII 

 

Termo de Referencia 

 

 

PLANTAS 

 

 

 

MEMORIAS  
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO) 

 

ANEXO – XIV 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras   

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Ref.: Edital  de  Licitação na Modalidade Concorrência Publica  nº 003/2018 

 

DECLARAÇÃO DANDO O CONHECIMENTO E ENQUADRAMENTO    

 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 

123/06 e lei  147/2014, declaramos: 

 

(     )  Que  não possuímos a condições de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

 

(      )  Que estamos enquadrados , na data designada para o inicio da sessão pública , na condição de 

microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

(      )  Que estamos enquadrados , na data designada para inicio da sessão pública, na condições de 

pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

(    ) Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06 e Lei 147/2014, haver restrição 

na comprovação da nossa regularidade fiscal , a cuja regularização procedemos no prazo de 5 ( cinco) 

dias uteis , cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, 

prorrogáveis por igual período , a critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularidade 

da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 , especialmente a definida no art. 81.  

 

 

RAZÃO SOCIAL 

Carimbo do CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA 

 

OBS. Assinale com um ( X ) na opção de enquadramento  

Envelope  C 
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(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA COM O CNPJ E ENDEREÇO) 

 

 

ANEXO XIII 

A 

Prefeitura Municipal de Barreiras  

Att. Comissão Permanente de Licitação 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa apresenta os seguintes 

Índices de Qualificação Financeira: 

a) ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:  .................. 

ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo    .  

  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

j.1.2) SOLVÊNCIA GERAL:  ....................... 

SG =                            Ativo Total                                   .                                                           

              Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo    

 

   

j.1.3) ILC – ÍNDICE DE  LIQUIDEZ CORRENTE :   ......................... 

ILC =  Ativo Circulante   . 

  Passivo Circulante 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração, 

 

____________________________, ____de ________________de 2018. 

(local) uf                         (dia)                (mês) 

                    

(RAZÃO SOCIAL 

Carimbo do CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA 

 

Nome e Assinatura Contador   CRC___     

Envelope  B 

Certidão do CRC 
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ANEXO XV    

  Papel Timbrado a Entidade 

 

Concorrência Publica n.º 003/2018 

MODELO  DA GARANTIA DE PROPOSTA //CONTRATO 

 

 (FIANÇA BANCARIA) 

 

[O banco comercial deve completar este documento de Garantia Bancaria, ou providenciar outro seguro 

aceitável pelo contraente]. 

 

CONSIDERANDO que [nome do CONCORRENTE] (doravante denominado “O CONCORRENTE”) 

apresentou sua proposta datada de [data] para a execução das Obras [nome do Contrato especificando a obra, 

os materiais e serviços a serem fornecidos e prestados] (doravante denominada “Licitação”); 

 

SAIBAM TODOS; pelo presente que o [Nome do Banco] com sede em (doravante denominado “O Banco”) 

está obrigado junto ao [nome do CONTRATANTE] (doravante denominado “CONTRATANTE”) PELO 

VALOR DE [valor] por cujo pagamento o Banco, seus sucessores e prepostos comprometem-se perante o 

CONTRATANTE.   

 

Aos ______ dias de _______________de _______ . 

 

Esta garantia poderá ser exigida pelo CONTRATANTE: 

 

1)   Se o CONCORRENTE retira sua proposta durante o prazo de validade; ou 

 

2)  Se o CONCORRENTE, tendo sido notificado da aceitação de sua proposta pelo CONTRATANTE 

durante o prazo de validade da proposta: 

 

a)  Omitir-se na formalização ou recusar-se a assinar o Contrato de acordo com o  Item “7.4” do Edital; 

ou 

 

b)  Omitir-se ou recusar-se ao fornecimento da Garantia de Execução de acordo com o Item “7.4” do 

Edital. 

 

Comprometemo-nos a pagar ao CONTRATANTE o valor acima, no recebimento de sua primeira solicitação 

por escrito, desobrigado o CONTRATANTE de apresentar justificativas para a solicitação, contanto que na 

solicitação o CONTRATANTE especifique qual(is) condições acima indicadas se verificou e que o valor 

reivindicado lhe é devido em face de tal ocorrência. 

 

Esta garantia vigorará pelo prazo de até [quantidade] dias contados do prazo para apresentação das propostas 

mencionando no Edital de Licitação. Poderão Vs. Sas. Solicitar prorrogação desta garantia por meio de 

Notificação enviada ao CONCORRENTE e desde que haja concordância do Banco. Qualquer demanda 

referente a esta Garantia deve ser feita ao Banco dentro do prazo acima mencionado.  

DATA_______________ASSSINATURA DO BANCO________________________ 

 

TESTEMUNHAS_____________________CARIMBO________________________ 
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ANEXO XVI 

  Papel Timbrado a Entidade 

 

Concorrência Publica n.º -----/2018  

MODELO  DA GARANTIA DE PROPOSTA //CONTRATO 

 

 ( SEGURO - GARANTIA ) 
 

 

Seguro-Garantia  n.º _________                           Data:  ____/___/___ 

 

Por  este  Seguro-Garantia  nós ____________________________________ ( nome do proponente ) ( 

doravante denominado  “ O Principal ”) como Principal  e ______________________ ( nome da 

Seguradora ), autorizados a praticar transações comerciais no Brasil, 

______________________________ declaramo-nos segura e firmemente comprometidos junto ao ( 

doravante denominado “O Contratante” ) como Beneficiário, pela soma de R$ _____________ ( 

_______________________________ ), pelo pagamento da qual a ser bem e verdadeiramente feito, 

nós os ditos Principal e Seguradora, por este documento obrigamo-nos e aos nossos sucessores e 

continuadores em conjunto e separadamente firmemente pelos termos presentes. 

 

Considerando que o Principal apresentou uma Proposta por escrito ao Contratante datada de 

_______________, objeto do Edital n.º _________________, ( doravante denominada “A Proposta” ). 

 

Agora, consequentemente, as condições  de execução desta obrigação são: 

 

2)   Se o Principal retira a sua Proposta durante o período de validade da mesma especificado na 

Proposta; ou 

 

3)  Se o Principal, tendo sido notificado da aceitação da sua Proposta pelo Contratante durante o 

período de validade da mesma: 

 

b)  Deixa de ou recusa-se a cumprir os termos do acordo, se solicitado para tal em consonância com 

o Edital de Licitação n.º ______________. 

 

c)  Deixa de ou recusa-se a cumprir  a fornecer a Caução de Garantia de Execução do contrato de 

acordo com o Edital de Licitação n.º _______________ . 

 

c)  Deixa de ou recusa-se a assinar  o contrato decorrente da licitação. 

 

     Contudo, desde que a Seguradora não venha ser: 

 

a)  responsável por uma importância maior que o limite da penalidade pela qual responde este 

Seguro-Garantia, nem 
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b)  responsável por uma importância maior do que a diferença entre o montante da Proposta do 

dito Principal e o montante da Proposta que é aceita pelo Contratante. 

 

       A seguradora lavrando este instrumento, por este meio, concorda que a sua obrigação vigorará até 

e, inclusive, a data correspondente a  (             ) dias após a data estabelecida para apresentação da 

Proposta, conforme está consignado no Edital de Licitação, ou conforme possa ser prorrogado pelo 

Contratante, fato este cuja notificação  a Seguradora dispensa. 

 

 

 

 

 

 

Principal______________________________ 

Seguradora ____________________________ 

Assinatura _____________________________ 

Nome(s) e Título(s)______________________ 

Nome: ________________________________ 

Carimbo  ______________________________ 
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I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,93% - 3,43% 4,93% 6,71%

SG 0,49% - 0,28% 0,49% 0,75%

R 1,39% - 1,00% 1,39% 1,74%

DF 0,99% - 0,94% 0,99% 1,17%

L 8,04% - 6,74% 8,04% 9,40%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 24,18% OK 20,76% 24,18% 26,44%

BDI DES 30,43% OK

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 
de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

BARREIRAS/BA

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto Sim

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0310522-69/2009 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

OBJETO

URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTA LUZIA

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Local

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

quarta-feira, 16 de maio de 2018

Responsável Técnico Responsável Tomador
HÉLIO MACHADO BAPTISTA JOÃO BARBOSA SOUZA SOBRINHO
ENG. CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v006   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IMPLANTAÇÃO DE MOCRODRENAGEM E MACRODRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO DE SANTA LUZIA
1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 13,44 13,44 

1.0.2.
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 60,00 60,00 

1.0.3.
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

M2 60,00 60,00 

1.0.4.
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 
40A EM POSTE MADEIRA

UN 1,00 1,00 

1.0.5.
 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, 
PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM

unid. 1,00 1,00 

1.0.6.
PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, 
PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO

UN 1,00 1,00 

1.0.7.
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 
3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 
CLASSE 250

M 240,00 240,00 

1.0.8.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 54.495,00 54.495,00 

1.0.9.
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM 
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2 30,00 30,00 

1.0.10.
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H 
= 70 / 76 CM

UM 30,00 30,00 

1.0.11.
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM 
E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2 400,00 400,00 

1.0.12. SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 60,00 60,00 
2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - - 

2.0.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 10,00 10,00 

2.0.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 20,00 20,00 
2.0.3. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 10,00 
2.0.4. AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 10,00 
2.0.5. VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 10,00 
2.0.6. ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 10,00 
3. TRECHO 1 (LANÇAMENTO A RUA AMÉLIA PRADO ) - 
3.1. MICRODRENAGEM - 

3.1.1.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 1.200,00 1.200,00 

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

Salvador / BA

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

SANTA LUZIA

LOCALIDADE DO SINAPI

0310522-69/2009

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS BARREIRAS/BA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

IMPLANTAÇÃO DE MOCRODRENAGEM E MACRODRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO DE SANTA LUZIA

MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROGRAMA
PPIFAV-ASSPRECH

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
30,43% 19,58% 30,43%

AÇÃO / MODALIDADE

SANTA LUZIA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

IMPLANTAÇÃO DE MOCRODRENAGEM E MACRODRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO DE SANTA LUZIA

CANAL DA SANTA LUZIA

OBJETO
URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTA LUZIA

Frente de Obra:

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v006   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

3.1.2.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 1.375,28 1.375,28 

3.1.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 1.576,00 1.576,00 

3.1.4.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 895,00 895,00 

3.1.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 562,00 562,00 

3.1.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 113,00 113,00 

3.1.7.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 101,00 101,00 

3.1.8.
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,4 M, PARTE FIXA 
C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 

UN 31,00 31,00 

3.1.9.
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE 
FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

UN 37,00 37,00 

3.1.10.
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE 
FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

UN 11,00 11,00 

3.1.11.
POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE 
FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

UN 4,00 4,00 

3.1.12.
ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA 
REDE D=0,40 M

M 57,20 57,20 

3.1.13.
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA 
DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 1.119,19 1.119,19 

3.1.14.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 4.987,67 4.987,67 

3.1.15.
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA 
DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 4.071,24 4.071,24 

3.1.16.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 3.243,38 3.243,38 

3.1.17.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA 
ATERRO. AF_05/2016

M3 3.243,38 3.243,38 

3.1.18. CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 2.158,17 2.158,17 

227.476 v006   micro
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3.1.19. ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 5.442,00 5.442,00 

3.1.20.
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 6.934,72 6.934,72 

3.1.21.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM 31.552,97 31.552,97 

3.1.22.
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA 
CRAVADA

M2 4.144,80 4.144,80 

3.1.23.
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 261,00 261,00 

3.2. GALERIA DE CONCRETO - 

3.2.1.
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

M3 1.545,48 1.545,48 

3.2.2.
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES

M3 1.545,48 1.545,48 

3.2.3.
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 142.461,88 142.461,88 

3.2.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 7.324,69 7.324,69 

3.2.5.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E 
FILTROS   MM

M3 537,59 537,59 

3.2.6. FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 806,39 806,39 

3.2.7.
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016

M3 188,16 188,16 

3.2.8.
TUBO PVC D=2  COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 3.135,95 3.135,95 

3.2.9. EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2 125,44 125,44 
3.2.10. ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 2.921,18 2.921,18 

3.2.11.
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), 
PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M.

M3 822,10 822,10 

3.2.12.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 7.718,20 7.718,20 

3.2.13.
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA 
DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 5.693,53 5.693,53 

3.2.14.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.547,36 1.547,36 

3.2.15.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA 
ATERRO. AF_05/2016

M3 3.610,52 3.610,52 

3.2.16.
CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO 
E ANEL

M 20,00 20,00 

327.476 v006   micro
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3.2.17.

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE 
CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 10,00 10,00 

3.2.18.
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 12.686,47 12.686,47 

3.2.19.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM 57.723,42 57.723,42 

3.2.20.
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA 
CRAVADA

M2 4.534,00 4.534,00 

3.2.21. ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 2.748,00 2.748,00 
3.3. CONDUTO SECUNDÁRIO - 

3.3.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 97,00 97,00 

3.3.2.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 61,00 61,00 

3.3.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 80,80 80,80 

3.3.4.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 180,00 180,00 

3.3.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 55,00 55,00 

3.3.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 98,40 98,40 

3.3.7.
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), 
PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M.

M3 892,07 892,07 

3.3.8.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 594,71 594,71 

3.3.9.
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA 
DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 991,19 991,19 

3.3.10. FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 253,18 253,18 
3.3.11. CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 168,79 168,79 

3.3.12.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 310,73 310,73 

427.476 v006   micro
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3.3.13.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA 
ATERRO. AF_05/2016

M3 310,73 310,73 

3.3.14.
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA 
CRAVADA

M2 4.764,03 4.764,03 

3.3.15.
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR 
D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG 
CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS

UN 4,00 4,00 

3.3.16.
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR 
D=1,10M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG 
CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS

UN 5,00 5,00 

3.3.17.

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR 
D=1,20M          PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST 
C/ARG CIM/AREIA 1:4          DEGRAUS FF INCL FORN TODOS 
MATERIAIS

UN 2,00 2,00 

3.3.18.
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 2.695,25 2.695,25 

3.3.19.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM 12.263,39 12.263,39 

3.3.20.
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS 
FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE 
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA

m 1.144,40 1.144,40 

3.3.21. CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 752,04 752,04 
4. TRECHO 2 ( DA AV. CASTELO BRANCO À RUA AMÉLIA PRADO) - 
4.1. GALERIA TUBULAR EM CONCRETO - 

4.1.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 121,00 121,00 

4.1.2.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 121,00 121,00 

4.1.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 302,00 302,00 

4.1.4.
ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), 
PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M.

M3 1.318,85 1.318,85 

4.1.5.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 1.044,57 1.044,57 

4.1.6.
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA 
DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 1.575,62 1.575,62 

4.1.7. FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 313,68 313,68 
4.1.8. CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 209,12 209,12 

4.1.9.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 586,75 586,75 

527.476 v006   micro
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4.1.10.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA 
ATERRO. AF_05/2016

M3 586,75 586,75 

4.1.11.
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA 
CRAVADA

M2 5.608,32 5.608,32 

4.1.12.

POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR 
D=1,20M          PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST 
C/ARG CIM/AREIA 1:4          DEGRAUS FF INCL FORN TODOS 
MATERIAIS

UN 10,00 10,00 

4.1.13.
CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO 
E ANEL

M 14,70 14,70 

4.1.14.
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3

M3 3.939,04 3.939,04 

4.1.15.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM 17.922,63 17.922,63 

4.1.16.
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS 
FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO SIMPLES, CRAVACAO DE 
PONTEIRA C/ JATEAMENTO DE AGUA

m 1.088,00 1.088,00 

4.1.17. ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 954,38 954,38 
4.2. MICRODRENAGEM - 

4.2.1.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 195,00 195,00 

4.2.2.
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 39,00 39,00 

4.2.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 219,39 219,39 

4.2.4.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA 
ATERRO. AF_05/2016

M3 159,83 159,83 

4.2.5. CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 45,76 45,76 
5. RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ÁGUA - 

5.0.1.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 5.304,00 5.304,00 

5.0.2. TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) m 5.304,00 5.304,00 
5.0.3. LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM uni 308,00 308,00 
5.0.4. CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL uni 470,00 470,00 

5.0.5.

CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE 
CONCRETO PRE MOLDADO  DN=0,40m, e=7cm, EM PROFUND. ATE 
0,40m, INCL. TAMPA DE CONCR. ARMADO C/ e=0,07m (CLP TIPO IV) 
DP1003-06

uni 156,00 156,00 

5.0.6.
ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA 
ESGOTO PREDIAL

uni 617,00 617,00 

5.0.7.
SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS,  DN 150 X 100 MM, PARA 
REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

uni 470,00 470,00 

627.476 v006   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

5.0.8.

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 
EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 662,00 662,00 

5.0.9.

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 
EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 397,00 397,00 

5.0.10.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 265,00 265,00 

5.0.11. TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) m 265,00 265,00 

5.0.12.
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 
20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL 
(NBR 15561)

m 6.228,00 6.228,00 

5.0.13. LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL uni 1.557,00 1.557,00 

5.0.14.
JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

uni 234,00 234,00 

5.0.15.
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA 
(NBR 5647)

m 530,00 530,00 

5.0.16.
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA 
(NBR 5647)

m 530,00 530,00 

5.0.17.
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA 
(NBR 5647)

m 265,00 265,00 

5.0.18.
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM 
X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

uni 159,00 159,00 

5.0.19.
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM 
X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

uni 159,00 159,00 

5.0.20.
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 
MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

uni 79,00 79,00 

5.0.21.
LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

uni 159,00 159,00 

5.0.22.
LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA 
(NBR 10351)

uni 159,00 159,00 

5.0.23.
LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE 
AGUA (NBR 10351)

uni 79,00 79,00 

Local

Data

BARREIRAS/BA

16 de maio de 2018

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

MAURÍCIO SAMPAIO
ENG. CIVIL
HÉLIO MACHADO BAPTISTA

ENGENHEIRO CIVIL

727.476 v006   micro
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

0
IMPLANTAÇÃO DE MOCRODRENAGEM E MACRODRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO DE 

SANTA LUZIA
11.527.190,95 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 - 141.017,95 
1.0.1. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 13,44                  279,14 BDI 1 364,08 4.893,24 
1.0.2. SINAPI 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 60,00                  581,10 BDI 1 757,93 45.475,80 
1.0.3. SINAPI 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 60,00                  442,74 BDI 1 577,47 34.648,20 
1.0.4. SINAPI 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE UN 1,00               1.338,93 BDI 1 1.746,37 1.746,37 
1.0.5. ORSE ORSE 06096  LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, unid. 1,00                  405,54 BDI 1 528,95 528,95 
1.0.6. SINAPI 85188 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, UN 1,00                  670,12 BDI 1 874,04 874,04 
1.0.7. SINAPI 74142/1 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, M 240,00                    41,60 BDI 1 54,26 13.022,40 
1.0.8. SINAPI 78472 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 54.495,00                      0,36 BDI 1 0,47 25.612,65 
1.0.9. SINAPI 74220/1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E M2 30,00                    50,56 BDI 1 65,95 1.978,50 
1.0.10. SINAPI INS 13244 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UM 30,00                    42,00 BDI 1 54,78 1.643,40 
1.0.11. SINAPI 85424 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE M2 400,00                    19,98 BDI 1 26,06 10.424,00 
1.0.12. SINAPI 74221/1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 60,00                      2,18 BDI 1 2,84 170,40 
2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA -                                -   - 543.963,60 
2.0.1. SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00             12.946,12 BDI 1 16.885,62 168.856,20 
2.0.2. SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 20,00               6.474,98 BDI 1 8.445,32 168.906,40 
2.0.3. SINAPI 94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00               5.222,72 BDI 1 6.811,99 68.119,90 
2.0.4. SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00               4.262,72 BDI 1 5.559,87 55.598,70 
2.0.5. SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00               2.217,60 BDI 1 2.892,42 28.924,20 
2.0.6. SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00               4.106,28 BDI 1 5.355,82 53.558,20 
3. TRECHO 1 (LANÇAMENTO A RUA AMÉLIA PRADO ) -                                -   - 8.996.729,29 
3.1. MICRODRENAGEM -                                -   - 3.363.582,23 
3.1.1. SINAPI 95570 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, M 1.200,00                    71,10 BDI 1 92,74 111.288,00 
3.1.2. SINAPI 92219 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M 1.375,28                  134,87 BDI 1 175,91 241.925,50 
3.1.3. SINAPI 92221 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 M 1.576,00                  222,63 BDI 1 290,38 457.638,88 
3.1.4. SINAPI 92222 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 M 895,00                  297,00 BDI 1 387,38 346.705,10 
3.1.5. SINAPI 92223 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 M 562,00                  338,17 BDI 1 441,08 247.886,96 
3.1.6. SINAPI 92226 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 M 113,00                  457,82 BDI 1 597,13 67.475,69 
3.1.7. SINAPI 92829 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 M 101,00                  629,48 BDI 1 821,03 82.924,03 
3.1.8. SINAPI 83708 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,4 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA UN 31,00               1.126,11 BDI 1 1.468,79 45.532,49 
3.1.9. SINAPI 83710 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA UN 37,00               2.914,95 BDI 1 3.801,97 140.672,89 
3.1.10. SINAPI 83711 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA UN 11,00               3.374,60 BDI 1 4.401,49 48.416,39 
3.1.11. SINAPI 83712 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA UN 4,00               4.430,33 BDI 1 5.778,48 23.113,92 
3.1.12. SINAPI 83714 ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M M 57,20                  587,70 BDI 1 766,54 43.846,09 
3.1.13. SINAPI 72917 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE M3 1.119,19                    11,58 BDI 1 15,10 16.899,77 
3.1.14. SINAPI 90082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E M3 4.987,67                    12,57 BDI 1 16,40 81.797,79 
3.1.15. SINAPI 72917 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE M3 4.071,24                    11,58 BDI 1 15,10 61.475,72 
3.1.16. SINAPI 93360 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 3.243,38                    15,41 BDI 1 20,10 65.191,94 
3.1.17. SINAPI 94327 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 3.243,38                    76,09 BDI 1 99,24 321.873,03 
3.1.18. SINAPI 83667 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 2.158,17                  105,06 BDI 1 137,03 295.734,04 
3.1.19. SINAPI 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 5.442,00                      5,12 BDI 1 6,68 36.352,56 
3.1.20. SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6.934,72                      3,65 BDI 1 4,76 33.009,27 
3.1.21. SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 31.552,97                      1,05 BDI 1 1,37 43.227,57 
3.1.22. SINAPI 73877/1 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA M2 4.144,80                    57,80 BDI 1 75,39 312.476,47 
3.1.23. SINAPI 83659 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO UN 261,00                  699,48 BDI 1 912,33 238.118,13 
3.2. GALERIA DE CONCRETO - - 4.624.774,99 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
Sim 30,43% 19,58% 30,43%

AÇÃO / MODALIDADE

Salvador / BA

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

SANTA LUZIA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

0310522-69/2009

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS BARREIRAS/BA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

IMPLANTAÇÃO DE MOCRODRENAGEM E MACRODRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO DE SANTA LUZIA

CANAL DA SANTA LUZIA

MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROGRAMA
PPIFAV-ASSPRECH

OBJETO
URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTA LUZIA

127.476 v006   micro
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(R$)
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Preço Unitário 
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(R$)

3.2.1. SINAPI 94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO M3 1.545,48                  338,12 BDI 1 441,01 681.572,13 
3.2.2. SINAPI 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 1.545,48                    94,23 BDI 1 122,90 189.939,49 
3.2.3. SINAPI 92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E KG 142.461,88                      8,14 BDI 1 10,62 1.512.945,17 
3.2.4. SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 7.324,69                    52,77 BDI 1 68,83 504.158,41 
3.2.5. SINAPI 88549 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM M3 537,59                    71,84 BDI 1 93,70 50.372,18 
3.2.6. SINAPI 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 806,39                  145,89 BDI 1 190,28 153.439,89 
3.2.7. SINAPI 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - M3 188,16                  258,22 BDI 1 336,80 63.372,29 
3.2.8. SINAPI 83679 TUBO PVC D=2  COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E M 3.135,95                    11,94 BDI 1 15,57 48.826,74 
3.2.9. SINAPI 73881/3 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 M2 125,44                    10,67 BDI 1 13,92 1.746,12 
3.2.10. SINAPI 79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 2.921,18                    70,34 BDI 1 91,74 267.989,05 
3.2.11. SINAPI 83343 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M3 822,10                    12,67 BDI 1 16,53 13.589,31 
3.2.12. SINAPI 90082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E M3 7.718,20                    12,57 BDI 1 16,40 126.578,48 
3.2.13. SINAPI 72918 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE M3 5.693,53                    13,51 BDI 1 17,62 100.320,00 
3.2.14. SINAPI 93360 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 1.547,36                    15,41 BDI 1 20,10 31.101,94 
3.2.15. SINAPI 94327 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 3.610,52                    76,09 BDI 1 99,24 358.308,00 
3.2.16. SINAPI 83715 CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL M 20,00                  587,48 BDI 1 766,25 15.325,00 
3.2.17. SINAPI 83627 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 UN 10,00                  425,30 BDI 1 554,72 5.547,20 
3.2.18. SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12.686,47                      3,65 BDI 1 4,76 60.387,60 
3.2.19. SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 57.723,42                      1,05 BDI 1 1,37 79.081,09 
3.2.20. SINAPI 73877/1 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA M2 4.534,00                    57,80 BDI 1 75,39 341.818,26 
3.2.21. SINAPI 73891/1 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 2.748,00                      5,12 BDI 1 6,68 18.356,64 
3.3. CONDUTO SECUNDÁRIO - - 1.008.372,07 
3.3.1. SINAPI 92221 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 M 97,00                  222,63 BDI 1 290,38 28.166,86 
3.3.2. SINAPI 92222 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 M 61,00                  297,00 BDI 1 387,38 23.630,18 
3.3.3. SINAPI 92223 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 M 80,80                  338,17 BDI 1 441,08 35.639,26 
3.3.4. SINAPI 92224 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 M 180,00                  409,34 BDI 1 533,90 96.102,00 
3.3.5. SINAPI 92226 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 M 55,00                  457,82 BDI 1 597,13 32.842,15 
3.3.6. SINAPI 92829 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 M 98,40                  629,48 BDI 1 821,03 80.789,35 
3.3.7. SINAPI 83343 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M3 892,07                    12,67 BDI 1 16,53 14.745,92 
3.3.8. SINAPI 90082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E M3 594,71                    12,57 BDI 1 16,40 9.753,24 
3.3.9. SINAPI 72917 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE M3 991,19                    11,58 BDI 1 15,10 14.966,97 
3.3.10. SINAPI 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 253,18                  145,89 BDI 1 190,28 48.175,09 
3.3.11. SINAPI 73902/1 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 168,79                    95,16 BDI 1 124,12 20.950,21 
3.3.12. SINAPI 93360 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 310,73                    15,41 BDI 1 20,10 6.245,67 
3.3.13. SINAPI 94327 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 310,73                    76,09 BDI 1 99,24 30.836,85 
3.3.14. SINAPI 73877/1 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA M2 4.764,03                    57,80 BDI 1 75,39 359.160,22 
3.3.15. SINAPI 74124/6 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM UN 4,00               4.152,09 BDI 1 5.415,57 21.662,28 
3.3.16. SINAPI 74124/7 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E=15CM UN 5,00               4.518,86 BDI 1 5.893,95 29.469,75 
3.3.17. SINAPI 74124/8 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M          PAREDE UN 2,00               4.844,05 BDI 1 6.318,09 12.636,18 
3.3.18. SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2.695,25                      3,65 BDI 1 4,76 12.829,39 
3.3.19. SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 12.263,39                      1,05 BDI 1 1,37 16.800,84 
3.3.20. EMBASA 80201 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO m 1.144,40                    13,15 BDI 1 17,15 19.626,46 
3.3.21. SINAPI 73902/1 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 752,04                    95,16 BDI 1 124,12 93.343,20 
4. TRECHO 2 ( DA AV. CASTELO BRANCO À RUA AMÉLIA PRADO) -                                -   - 1.476.511,03 
4.1. GALERIA TUBULAR EM CONCRETO - - 1.397.115,84 
4.1.1. SINAPI 92226 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 M 121,00                  457,82 BDI 1 597,13 72.252,73 
4.1.2. SINAPI 92829 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 M 121,00                  629,48 BDI 1 821,03 99.344,63 
4.1.3. SINAPI 92831 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 M 302,00                  914,84 BDI 1 1.193,23 360.355,46 
4.1.4. SINAPI 83343 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M3 1.318,85                    12,67 BDI 1 16,53 21.800,59 
4.1.5. SINAPI 90082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E M3 1.044,57                    12,57 BDI 1 16,40 17.130,95 
4.1.6. SINAPI 72917 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE M3 1.575,62                    11,58 BDI 1 15,10 23.791,86 
4.1.7. SINAPI 6454 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO M3 313,68                  145,89 BDI 1 190,28 59.687,03 
4.1.8. SINAPI 73902/1 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 M3 209,12                    95,16 BDI 1 124,12 25.955,97 
4.1.9. SINAPI 93360 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 586,75                    15,41 BDI 1 20,10 11.793,68 
4.1.10. SINAPI 94327 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 586,75                    76,09 BDI 1 99,24 58.229,07 
4.1.11. SINAPI 73877/1 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA M2 5.608,32                    57,80 BDI 1 75,39 422.811,24 
4.1.12. SINAPI 74124/8 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M          PAREDE UN 10,00               4.844,05 BDI 1 6.318,09 63.180,90 
4.1.13. SINAPI 83715 CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL M 14,70                  587,48 BDI 1 766,25 11.263,88 
4.1.14. SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3.939,04                      3,65 BDI 1 4,76 18.749,83 
4.1.15. SINAPI 72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 17.922,63                      1,05 BDI 1 1,37 24.554,00 
4.1.16. EMBASA 80201 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS, ESTAGIO m 1.088,00                    13,15 BDI 1 17,15 18.659,20 
4.1.17. SINAPI 79482 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 954,38                    70,34 BDI 1 91,74 87.554,82 

227.476 v006   micro
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
BDI
(%)

Preço Unitário 
(R$)

Preço Total
(R$)

4.2. MICRODRENAGEM - - 79.395,19 
4.2.1. SINAPI 95570 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, M 195,00                    71,10 BDI 1 92,74 18.084,30 
4.2.2. SINAPI 83659 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO UN 39,00                  699,48 BDI 1 912,33 35.580,87 
4.2.3. SINAPI 90082 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E M3 219,39                    12,57 BDI 1 16,40 3.598,00 
4.2.4. SINAPI 94327 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA M3 159,83                    76,09 BDI 1 99,24 15.861,53 
4.2.5. SINAPI 83667 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 45,76                  105,06 BDI 1 137,03 6.270,49 
5. RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ÁGUA -                                -   - 368.969,08 
5.0.1. SINAPI 90733 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M 5.304,00                      2,06 BDI 1 2,69 14.267,76 
5.0.2. SINAPI INS 36365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) m 5.304,00                    16,48 BDI 1 21,49 113.982,96 
5.0.3. SINAPI INS 3840 LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM uni 308,00                    28,33 BDI 1 36,95 11.380,60 
5.0.4. SINAPI INS 1965 CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL uni 470,00                    32,56 BDI 1 42,47 19.960,90 
5.0.5. EMBASA 100327 CAIXA P/LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE uni 156,00                    79,63 BDI 1 103,86 16.202,16 
5.0.6. SINAPI INS 299 ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL uni 617,00                      1,49 BDI 1 1,94 1.196,98 
5.0.7. SINAPI INS 37953 SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS,  DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA uni 470,00                      4,23 BDI 1 5,52 2.594,40 
5.0.8. SINAPI 90716 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN M 662,00                    35,19 BDI 1 45,90 30.385,80 
5.0.9. SINAPI 90717 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN M 397,00                    51,82 BDI 1 67,59 26.833,23 
5.0.10. SINAPI 90752 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M 265,00                      5,52 BDI 1 7,20 1.908,00 
5.0.11. SINAPI INS 41932 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) m 265,00                  152,04 BDI 1 198,31 52.552,15 
5.0.12. SINAPI INS 9813 TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE m 6.228,00                      3,05 BDI 1 3,98 24.787,44 
5.0.13. SINAPI INS 3883 LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL uni 1.557,00                      0,83 BDI 1 1,08 1.681,56 
5.0.14. SINAPI INS 3521 JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA uni 234,00                      1,37 BDI 1 1,79 418,86 
5.0.15. SINAPI INS 36084 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) m 530,00                    11,07 BDI 1 14,44 7.653,20 
5.0.16. SINAPI INS 36373 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) m 530,00                    17,80 BDI 1 23,22 12.306,60 
5.0.17. SINAPI INS 36374 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) m 265,00                    29,09 BDI 1 37,94 10.054,10 
5.0.18. SINAPI INS  1414 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X uni 159,00                    12,21 BDI 1 15,93 2.532,87 
5.0.19. SINAPI INS 1412 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X uni 159,00                    15,33 BDI 1 19,99 3.178,41 
5.0.20. SINAPI INS 1427 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X uni 79,00                    18,34 BDI 1 23,92 1.889,68 
5.0.21. SINAPI INS 3845 LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) uni 159,00                    13,29 BDI 1 17,33 2.755,47 
5.0.22. SINAPI INS 11045 LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) uni 159,00                    27,69 BDI 1 36,12 5.743,08 
5.0.23. SINAPI INS 3837 LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) uni 79,00                    45,64 BDI 1 59,53 4.702,87 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data
16 de maio de 2018

BARREIRAS/BA

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

MAURÍCIO SAMPAIO
ENG. CIVIL
HÉLIO MACHADO BAPTISTA

ENGENHEIRO CIVIL

327.476 v006   micro
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela 9

out/00
Parcela 10

nov/00
Parcela 11

dez/00
Parcela (%) 9,42% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 1,68%
Parcela (R$) 1.086.337,51 945.319,57 945.319,56 945.319,57 945.319,57 945.319,54 945.319,57 945.319,56 945.319,57 945.319,56 193.297,73

Acumulado (%) 9,42% 17,62% 25,83% 34,03% 42,23% 50,43% 58,63% 66,83% 75,03% 83,23% 84,91%
Acumulado (R$) 1.086.337,51 2.031.657,08 2.976.976,64 3.922.296,21 4.867.615,78 5.812.935,32 6.758.254,89 7.703.574,45 8.648.894,02 9.594.213,58 9.787.511,31

Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95

Parcela (%) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Acumulado (%) 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00%
Acumulado (R$) 27.198,18 54.396,36 81.594,54 108.792,72 135.990,90 163.189,08 190.387,26 217.585,44 244.783,62 271.981,80 299.179,98

Parcela (%) 100,00% 50,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00% 50,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 899.672,93 1.799.345,86 2.699.018,79 3.598.691,72 4.498.364,66 5.398.037,57 6.297.710,50 7.197.383,43 8.097.056,36 8.996.729,29 8.996.729,29

Parcela (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 336.358,22 672.716,45 1.009.074,67 1.345.432,89 1.681.791,12 2.018.149,34 2.354.507,56 2.690.865,78 3.027.224,01 3.363.582,23 3.363.582,23

Parcela (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 462.477,50 924.955,00 1.387.432,50 1.849.910,00 2.312.387,50 2.774.864,99 3.237.342,49 3.699.819,99 4.162.297,49 4.624.774,99 4.624.774,99

Parcela (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 100.837,21 201.674,41 302.511,62 403.348,83 504.186,04 605.023,24 705.860,45 806.697,66 907.534,86 1.008.372,07 1.008.372,07

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.651,10

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.711,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.939,52

Parcela (%) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Acumulado (%) 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00%
Acumulado (R$) 18.448,45 36.896,91 55.345,36 73.793,82 92.242,27 110.690,72 129.139,18 147.587,63 166.036,09 184.484,54 202.932,99

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 141.017,95

16 de maio de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 11.527.190,95

1.

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 543.963,60

3.
TRECHO 1 (LANÇAMENTO A RUA 

AMÉLIA PRADO )
8.996.729,29

3.1. MICRODRENAGEM 3.363.582,23

3.2. GALERIA DE CONCRETO 4.624.774,99

4.1. GALERIA TUBULAR EM CONCRETO 1.397.115,84

3.3. CONDUTO SECUNDÁRIO 1.008.372,07

4.
TRECHO 2 ( DA AV. CASTELO BRANCO À 

RUA AMÉLIA PRADO)
1.476.511,03

4.2. MICRODRENAGEM 79.395,19

5.
RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO 

E ÁGUA
368.969,08

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
30,43% 19,58% 30,43%

AÇÃO / MODALIDADE

SANTA LUZIA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

IMPLANTAÇÃO DE MOCRODRENAGEM E MACRODRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO DE SANTA LUZIA

CANAL DA SANTA LUZIA

OBJETO
URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTA LUZIA

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

Salvador / BA

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

0310522-69/2009

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS BARREIRAS/BA

IMPLANTAÇÃO DE MOCRODRENAGEM E MACRODRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO DE SANTA LUZIA

MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROGRAMA
PPIFAV-ASSPRECH

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

MAURÍCIO SAMPAIO
ENG. CIVIL
HÉLIO MACHADO BAPTISTA

ENGENHEIRO CIVIL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome:
Título:
CREA/CAU:
ART/RRT:

ENG. CIVIL
HÉLIO MACHADO BAPTISTA

127.476 v006   micro
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    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 141.017,95

16 de maio de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 11.527.190,95

1.

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 543.963,60

3.
TRECHO 1 (LANÇAMENTO A RUA 

AMÉLIA PRADO )
8.996.729,29

3.1. MICRODRENAGEM 3.363.582,23

3.2. GALERIA DE CONCRETO 4.624.774,99

4.1. GALERIA TUBULAR EM CONCRETO 1.397.115,84

3.3. CONDUTO SECUNDÁRIO 1.008.372,07

4.
TRECHO 2 ( DA AV. CASTELO BRANCO À 

RUA AMÉLIA PRADO)
1.476.511,03

4.2. MICRODRENAGEM 79.395,19

5.
RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO 

E ÁGUA
368.969,08

AÇÃO / MODALIDADE

IMPLANTAÇÃO DE MOCRODRENAGEM E MACRODRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO DE SANTA LUZIA
DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

Salvador / BA

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

0310522-69/2009

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS BARREIRAS/BA

IMPLANTAÇÃO DE MOCRODRENAGEM E MACRODRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO DE SANTA LUZIA

MINISTÉRIO DAS CIDADES
PROGRAMA
PPIFAV-ASSPRECH

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Parcela 12
jan/01

Parcela 13
fev/01

Parcela 14
mar/01

Parcela 15
abr/01

Parcela 16
mai/01

Parcela 17
jun/01

Parcela 18
jul/01

Parcela 19
ago/01

Parcela 20
set/01

Parcela 21
out/01

Parcela 22
nov/01

1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 1,68% 0,00% 0,00%
193.297,75 193.297,73 193.297,75 193.297,73 193.297,72 193.297,75 193.297,73 193.297,75 193.297,73 0,00 0,00

86,58% 88,26% 89,94% 91,62% 93,29% 94,97% 96,65% 98,32% 100,00% 100,00% 100,00%
9.980.809,06 10.174.106,79 10.367.404,54 10.560.702,27 10.753.999,99 10.947.297,74 11.140.595,47 11.333.893,22 11.527.190,95 11.527.190,95 11.527.190,95

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95 141.017,95
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%

60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00%
326.378,16 353.576,34 380.774,52 407.972,70 435.170,88 462.369,06 489.567,24 516.765,42 543.963,60 543.963,60 543.963,60

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.996.729,29 8.996.729,29 8.996.729,29 8.996.729,29 8.996.729,29 8.996.729,29 8.996.729,29 8.996.729,29 8.996.729,29 8.996.729,29 8.996.729,29
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3.363.582,23 3.363.582,23 3.363.582,23 3.363.582,23 3.363.582,23 3.363.582,23 3.363.582,23 3.363.582,23 3.363.582,23 3.363.582,23 3.363.582,23

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.624.774,99 4.624.774,99 4.624.774,99 4.624.774,99 4.624.774,99 4.624.774,99 4.624.774,99 4.624.774,99 4.624.774,99 4.624.774,99 4.624.774,99
70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1.008.372,07 1.008.372,07 1.008.372,07 1.008.372,07 1.008.372,07 1.008.372,07 1.008.372,07 1.008.372,07 1.008.372,07 1.008.372,07 1.008.372,07

0,00% 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

295.302,21 442.953,31 590.604,42 738.255,52 885.906,61 1.033.557,72 1.181.208,82 1.328.859,93 1.476.511,03 1.476.511,03 1.476.511,03
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

279.423,17 419.134,75 558.846,34 698.557,92 838.269,50 977.981,09 1.117.692,67 1.257.404,26 1.397.115,84 1.397.115,84 1.397.115,84
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%
20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15.879,04 23.818,56 31.758,08 39.697,60 47.637,11 55.576,63 63.516,15 71.455,67 79.395,19 79.395,19 79.395,19
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%

60,00% 65,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00%
221.381,45 239.829,90 258.278,36 276.726,81 295.175,26 313.623,72 332.072,17 350.520,63 368.969,08 368.969,08 368.969,08

Nome:
Título:
CREA/CAU:
ART/RRT:

MAURÍCIO SAMPAIOHÉLIO MACHADO BAPTISTA
ENGENHEIRO CIVIL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

MAURÍCIO SAMPAIO
ENG. CIVIL
HÉLIO MACHADO BAPTISTA

ENGENHEIRO CIVIL

BDI 1 BDI 2
30,43% 19,58%

AÇÃO / MODALIDADE

SANTA LUZIA
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

IMPLANTAÇÃO DE MOCRODRENAGEM E MACRODRENAGEM EM RUAS DO BAIRRO DE SANTA LUZIA

CANAL DA SANTA LUZIA

OBJETO
URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SANTA LUZIA

227.476 v006   micro
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 

ENGENHARIA PARA SISTEMA DE MACRODRENAGEM DO BAIRRO DE SANTA LUZIA, LOCALIZADO NO 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS – BA. 

 

2. JUSTIFICATIVA E DESCRIÇÃO DO OBJETO 

A presente licitação tem o objetivo a melhoria do Sistema de Drenagem da Bacia do bairro Santa Luzia. 

Descrição das obras a serem executadas: 

 

2.1.  CONDUTO PRINCIPAL 

O conduto principal de macrodrenagem se iniciará no cruzamento entre a Avenida Castelo Branco e a 

Rua Presidente Dutra, se desenvolverá por cerca de 480 metros de extensão, ao longo da Rua Presidente 

Dutra, com condutos circulares em concreto, que se inicia com diâmetro de 1,0m e no final deste trecho 

terá dois metros de diâmetro.  

Na altura do cruzamento com a Rua Almeida Prado o conduto de dois metros de diâmetro deságua 

numa galeria de seção retangular, em concreto armado, com base de 2,00 m e altura de 2,0 m 

(dimensões internas). A galeria terá um trecho com declividades entre 0,5 e 0,6%, em seguida terá um 

trecho em degraus, de cerca de 60 metros de extensão e depois se desenvolverá com declividade 

constante de 0,4% até o canal de concreto já existente fora da área, também com seções internas de 2,0 

x 2,0m, que conduzirá o fluxo até o Rio Grande.  

A vazão de dimensionamento no início do conduto é de 2,1 m³/s, correspondente à vazão efluente do 

Reservatório de Amortecimento mais a contribuição da área entre o reservatório e o início do canal. No 

final do conduto, a vazão de dimensionamento atinge 10,27 m³/s, já incluindo a contribuição do conduto 

secundário, que também deságua na galeria de concreto projetada. 
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2.2.  CONDUTO SECUNDÁRIO 

O conduto secundário se desenvolve ao longo da Rua Diamantina e deságua no conduto principal no 

cruzamento com a Rua Daniela Nascimento, no trecho em que o conduto principal tem formato de 

galeria retangular. Tem extensão total de aproximadamente 570 metros, com diâmetros variando entre 

0,60 m e 1,20 m. A vazão de dimensionamento no início do conduto é de 0,34 m³/s e no final do conduto 

atinge 3,06 m³/s. 

 

2.3. MICRO DRENAGEM 

A rede de Micro drenagem está sendo prevista para ser implantada na poligonal entra as ruas Raposo 

Tavares, Estrada do Angical, Joaquim Mucambo e Travessa Itacarambi, com um trecho iniciando na 

Travessa Euclides da Cunha. No total são cerca de 5.800m de rede. 

A tubulação será de concreto e terá diâmetro variando entre 300 e 1.200mm. Ao longo da rede as bocas-

de-lobo captarão o deflúvio das ruas e através dos tubos de 300 mm encaminharão às caixas de 

passagens e à rede da microdrenagem, que responsável por direcionar a água à rede de Macro-

drenagem. 

De modo a reduzir a vazão encaminhada ao conduto principal e a galeria, possibilitando o 

dimensionamento da galeria nas mesmas dimensões da galeria de concreto já existente (2,0 x 2,0m), o 

deflúvio captado entre as ruas Célia Rocha e Raposo Tavares será lançado diretamente ao Rio Grande 

através de uma galeria de concreto auxiliar de 1,0 x 2,0m.  

 

3. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

3.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, da empresa 

licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados. 

3.2. Comprovação de CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL para o desempenho de atividades 

compatíveis em características e quantidades como objeto licitado, comprovada através de atestado(s) 
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devidamente registrado(s)no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia– CREA ou Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo- CAU, cuja contratada seja a Empresa licitante, onde se comprove 

a execução em obras de macrodrenagem, sendo o objeto principal: 

 

OBRAS DE MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA: 336,65 m. 

 

3.3 - Comprovação de CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIOANL para o desempenho de atividade 

compatível em características e quantidades como objeto licitado, comprovada através de atestado(s) 

devidamente registrado(s)no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia– CREA ou Conselho 

Regional de Arquitetura e Urbanismo- CAU, onde se comprove, que tenha em seu quadro permanente, 

profissional que tenha capacidade comprovada para a execução em obras de macrodrenagem das 

parcelas relevantes abaixo indicadas: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO SERVIÇO 

 

UND 

 

QUANTIDADE 

TOTAL 

 

QUANTIDADE 

EXIGIDA 50% 

1 OBRAS DE MACRODRENAGEM EM ÁREA URBANA EM CONCRETO M 673,29 336,65 

2 CONCRETO ESTRUTURAL, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO E 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

M3 1.545,48 772,74 

3 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS M 289,00 144,50 

4 RECUPERAÇÃO E/OU  EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO M 6.628,00 3.314,00 

5 RECUPERAÇÃO E/ OU EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA M 6.228,00 3.114,00 

NOTA: Os quantitativos mínimos exigidos em cada item relevante acima especificado, deverão constar em atestado(s), e serão admitidos 

somatórios das quantidades de até 02 (dois) atestados, para efeito de comprovação de capacitação técnica profissional. Para o item 01 da 

planilha admite-se que o mesmo atestado atenda tanto à capacidade técnica profissional e operacional. 

 

3.4. Apresentação de Certidões de Registro e Quitação, do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo– CAU, do profissionais com 
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formação em Engenharia civil, devidamente registrados no CREA, e com vínculo com a empresa através 

de Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física e a natureza da relação profissional com a empresa 

licitante (sócio, empregado, contratado ou declaração de contratação futura do profissional que será 

responsável pelos serviços objeto desta licitação). 

3.5. Apresentação de Certidões de Registro e Quitação, do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo– CAU, da empresa licitante, que 

tenha seu objeto declarado compatível com o objeto. 

 

4. DA VISITA TÉCNICA  

 

4.1. É necessária a realização de visita técnica para conhecimento das obras e deverá ser agendada 

previamente com a Secretaria de Infraestrutura que emitirá um atestado de vista e anexado a 

Documentação de Habilitação. A VISITA aos LOCAIS da obra deverá ser agendada com o Engenheiro: Sr. 

Wecslei Duarte de Souza, na Secretaria Municipal de Infraestrutura, obras, serviços públicos e 

transportes, situada na Av. Cleriston Andrade, 729 – Centro, Barreiras/Ba, Telefone: (77) 3614 7163, em 

até 03 (três) dias úteis antes da data de recebimento das Propostas, quando será emitido um Atestado 

de Visita. A solicitação deverá ser feita por e-mail através do endereço: 

infraestrutura@barreiras.ba.gov.br, no qual as datas e horários de visitas serão retornados no prazo 

máximo de 24 horas a contar do seu recebimento. 

 

5.   DA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

5.1. A Contratante colocará à disposição da empresa contratada todos os dados e informações 

disponíveis para realização dos serviços em cada local, inclusive especificações. 

A aprovação por parte da Contratante dos trabalhos realizados não exime a empresa contratada das 

responsabilidades legais. 

5.2 Para os serviços a serem executados pela Contratada, a Contratante emitirá previamente 
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“Autorização de Serviços” para cada unidade onde serão realizados, descrevendo sumariamente os 

serviços e prazos. 

5.3. Para cada “Autorização de Serviços” corresponderá uma “Ordem de Serviços” contendo sua 

descrição prazo e valor. 

5.4. A Contratada terá um prazo de máximo de 72 (setenta e duas) horas, para o início da execução dos 

serviços, objeto de cada “Ordem de Serviço” emitida pelo Contratante. 

 

6. DO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

 

6.1. Os serviços objeto deste termo de referência têm o valor total de contrato de R$ 11.527.190,95, 

(onze milhões quinhentos vinte sete mil, cento noventa reais e noventa cinco centavos). 

6.2. Os preços unitários propostos deverão incluir todas as despesas diretas e indiretas necessárias a 

completa prestação dos serviços, a exemplo de materiais, força de trabalho, equipamentos, 

instrumentos, taxas, impostos, seguros e contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias, etc. 

6.3. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis por todo o decorrer do contrato, salvo alterações 

que venham, a ser procedidas pelo Governo federal na legislação específica que rege a matéria, as quais 

serão aditadas aos termos do contrato original, tendo como base aplanilha abaixo. 

 

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

7.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência serão prestados na vigência do contrato, que será de 

20 (vinte) meses a contar da assinatura da Ordem de Serviço, conforme cronogramas descritos no 

ANEXO, podendo ser renovado mediante acordo entre as partes e de acordo com legislação pertinente. 

 

8. VISTORIA TÉCNICA E AS REGRAS PERTINENTES 

As obras serão acompanhadas por Responsável Técnico indicado pela Secretaria de Infraestrutura 

que seguirá as normas referentes aos serviços pertinentes ao objeto do contrato.  
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O Responsável Técnico fará o acompanhamento da obra, comparando-a com os termos de medições 

que forem emitidos pela empresa contratada. 

 

Barreiras/Ba, 17 de maio de 2018. 

 

_____________________________________________ 
Wecslei Duarte de Souza  
Técnico em Edificações 

Engenheiro Civil 
CREA BA 050833702-0 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO 

SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE SANTA 

LUZIA 

BARREIRAS / BA 

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 
INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE 

OBRAS 

OBJETIVO E DEFINIÇÕES 

a) Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados 

nos principais serviços que constituem a mobilização, a desmobilização e as instalações de 

canteiro de obras. 

b) Definições: para fins desta Especificação foram adotadas as seguintes definições: 

 Canteiro de Obras: conjunto de recursos organizados destinados ao desenvolvimento 

das atividades de execução de uma obra ou construção, compreendendo: 

o Terreno ou espaço de implantação; 

o Equipamentos disponíveis (tratores, caminhões, escavadeiras, motoniveladores, 

rolos compactadores, compressores, bate-estacas, etc.); 

o Centrais industriais (forma, armação, embutidos, etc.); 

o Centrais de produção de materiais (usina de solos, dosadora de concreto, silos 

de cimento, conjunto de britagem, separadores de agregados, etc.); 

o Centrais de utilidades (água, energia, ar comprimido, vapor, gelo, etc.); 

o Centrais de serviços (oficinas de manutenção, posto de combustível, estoque de 

peças de reposição, etc.); 

o Instalações (escritórios, almoxarifados, refeitório, posto médico, laboratórios, 

etc.); 

o Sistemas organizados de serviços de apoio (engenharia, administração, 

alimentação, ambulatório, ambulância, higiene, segurança, vigilância, 

transporte, suprimentos, assistência social, laboratório, comunicação, 

hospedaria, etc.); 

o Serviços regionais disponíveis (transporte urbano, transporte rodoviário, rede 

hospitalar, policiamento, fornecimentos de água/esgoto/energia, habitação, 

hotelaria, restaurante, copiadora, comércio, locação de veículos, etc.); 

o Infraestrutura de apoio (vias de acesso, subestação elétrica, captação de água, 

adutora, rede elétrica, rede de iluminação, etc.); 

o Estoques estratégicos de materiais. 

 

 Mobilização e Instalação de Canteiro de Obras: atividades que resultam na 

disponibilização dos recursos que vão integrar o canteiro de obras. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO 

SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE SANTA 

LUZIA 

BARREIRAS / BA 

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 
INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE 

OBRAS 

Tratando-se de equipamentos, estas atividades envolvem: o diligenciamento da 

locação/aquisição, desmontagem, embarque, translado, desembarque, montagem, testes, ajustes, 

reparos e construções auxiliares (bases, caixas, tubulações, telheiros, reservatórios, paredes, 

elementos estruturais, circuitos elétricos, chaves, comando elétricos, etc). 

Tratando-se de instalações, estas atividades envolvem: o fornecimento dos materiais e a 

execução dos serviços necessários às materializações das edificações provisórias dotadas de 

paredes, forro, cobertura, esquadrias, ferragens, pisos, instalações de água e elétrica, aparelhos 

sanitários e de iluminação, passeios, calhas, tubos de queda, etc. Não estão inclusos aqui 

mobiliário, utensílios e equipamentos funcionais. 

Tratando-se de infra-estruturas, estas atividades envolvem: o fornecimento de materiais e a 

execução dos serviços para a construção destes dispositivos provisórios de rede elétrica, rede de 

iluminação, subestação elétrica, captação de água, adutora, etc. Estão aqui incluídos os serviços 

de terraplanagem, pavimentação, urbanização e drenagem para a construção de vias de acesso, 

dos pátios de estocagem e da área de implantação do canteiro. 

 Desmobilização do Canteiro de Obras: consiste nas atividades de retirada das 

instalações do canteiro, no retorno dos equipamentos às suas origens e na reconstituição da área 

utilizada, recompondo a sua condição original, quer se trate de área verde "in natura" ou de 

áreas do âmbito urbano como praças e logadouros públicos. Podem abranger serviços de: 

demolições, desmontagens, transportes de materiais e equipamentos, revegetação, 

reflorestamento, repavimentação e reurbanização. 

 Administração, Operação e Manutenção do Canteiro: estas atividades são 

organizadas em serviços de apoio, que viabilizam o desenvolvimento das atividades de 

execução da obra. Sob este título estão reunidos recursos materiais e pessoal alocados às 

seguintes funções: engenharia, administração de pessoal, suprimento, segurança do trabalho, 

vigilância, transporte, comunicação, higiene e limpeza, atendimentos médicos ambulatoriais e 

de emergência, hospedagem, alimentação, assistência social, relações públicas e empresariais, 

etc. 

GENERALIDADES 

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da mobilização, instalação, manutenção e 

desmobilização do Canteiro de Obras, incluindo o fornecimento de todo o material necessário, 

além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados nos serviços. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO 

SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE SANTA 

LUZIA 

BARREIRAS / BA 

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 
INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE 

OBRAS 

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como manejo ambiental, tratamento e 

recuperações de área, destino final de esgotos sanitários, etc, serão de responsabilidade do 

Construtor e serão executados com seu próprio material. 

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS 

O Canteiro de Obras deve ser projetado e executado levando-se em consideração as proporções 

e características das obras. 

Na escolha do local para instalação do Canteiro de Obras deve-se levar em conta os seguintes 

fatores: 

 Condições de acesso; 

 Distância ao escritório central; 

 Distância ao local das obras e aos centros fornecedores de mão-de-obra e material; 

 Redes de energia elétrica, de água e de esgoto; 

 Meios de comunicação disponíveis. 

O local escolhido e o projeto das instalações do Canteiro de Obras deverão ser aprovados pela 

Fiscalização antes do início dos trabalhos, quando o Construtor deverá apresentar uma planta 

geral com as seguintes indicações: 

 Acessos existentes e localizações do terreno; 

 Suprimento de água, energia e telefone; 

 Esgotamento sanitário previsto; 

 Dimensões e locação das edificações e áreas a serem utilizadas para o Canteiro de 

Obras. 

O escritório da obra deverá conter instalações para a Fiscalização, sendo de responsabilidade do 

Construtor, o fornecimento do mobiliário, a limpeza do local e a reposição do material de 

consumo. 

Caberá ao Construtor, a responsabilidade da obtenção do terreno para o Canteiro de Obras, 

mobilização, limpeza inicial do terreno, locação, manutenção da área e dos acessos e 

desmobilização do Canteiro de Obras, deixando a área em condições idênticas à encontrada 

anteriormente sem que isto venha acarretar ônus à Contratante. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO 

SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE SANTA 

LUZIA 

BARREIRAS / BA 

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 
INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE 

OBRAS 

Opcionalmente, a critério da Fiscalização, o Construtor poderá alugar um imóvel que poderá ser 

utilizado como Canteiro de Obras, desde que mantenha, no mínimo, as áreas e instalações 

necessárias previstas para a obra. 

A seguir são especificados os principais serviços a serem executados nesta fase de instalação do 

Canteiro de Obras. 

LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO 

O preparo do terreno com vegetação na superfície será executado de modo a deixar a área da 

obra livre de tocos, raízes e galhos. 

O material retirado será queimado ou removido para local apropriado, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, devendo- se tomar todos os cuidados necessários à segurança e higiene 

pessoal e do meio ambiente. 

Deverão ser preservadas todas as árvores, vegetação de qualidade e grama existentes na área. 

Caso , por força do Projeto, seja necessária a remoção das mesmas, o Construtor só deverá fazê-

lo com autorização, por escrito, da Fiscalização. 

Será atribuição do Construtor a obtenção de autorização junto ao órgão competente para o 

desmatamento, principalmente no caso de árvores de porte. 

Os serviços de terraplenagem na área de instalação do Canteiro de Obras, se necessários, bem 

como a limpeza final da mesma, após todo o preparo do terreno, serão de responsabilidade do 

Construtor. 

LOCAÇÃO DO ARRANJO 

O local de implantação do Canteiro de Obras deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

A escolha do local deverá seguir os critérios estabelecidos no item 2 desta especificação. 

ACESSOS 

Os acessos aqui especificados, constituem-se em vias de tráfego construídas para permitir o 

trânsito de equipamentos e veículos em operação, do Canteiro de Obras até os locais das Obras, 

das áreas de jazidas e das áreas de bota-fora. Os acessos somente serão executados mediante 

autorização prévia da Fiscalização. 
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Deverão ser executados com equipamentos adequados e possuir condições de rampa, de 

desenvolvimento e de drenagem tão somente necessárias à utilização racional dos equipamentos 

e veículos. 

Os serviços relativos à execução dos acessos abrangem: cortes, aterros, retirada de material para 

bota-fora, destocamento quando necessário, e eventualmente, o transporte de material de outras 

jazidas para complementação de aterros, implantação de obras de arte, tais como bueiros, 

drenos, sarjetas, etc. 

O material utilizado no revestimento dos acessos ficará a critério do Construtor, desde que 

apresente boas condições de suporte e de tráfego, principalmente na época das chuvas. 

Os serviços de manutenção dos referidos acessos serão de responsabilidade do Construtor. 

EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

a) Escritório em Alvenaria de Bloco 

Somente será construído no Canteiro de Obras nas situações em que o mesmo venha a ser 

utilizado como instalação definitiva do sistema a ser implantado. Assim sendo, os serviços e 

materiais necessários para a construção do escritório serão regulamentados pelas especificações 

técnicas relativas à execução de edificações, constantes neste caderno de encargos. 

Os serviços compreendem o fornecimento e execução de barracão em alvenaria de bloco 

cerâmico com seis furos, incluindo pintura, cobertura com telha de fibrocimento ondulada, 

esquadrias de madeira e piso cimentado. 

b) Escritório em Madeira 

Compreende o fornecimento, montagem e execução de barracão em estrutura de madeira 

serrada, paredes em tábuas comuns ou em chapas compensadas, coberto com telhas de 

fibrocimento onduladas de 6 mm e piso cimentado. 

EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS 

a) Barracão Aberto 

Destina-se basicamente a serviço de carpintaria, dobragem de armadura, guarda de tubos, entre 

outros. 
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Será executado com dimensões compatíveis com o seu uso, coberto com telhas onduladas de 

fibrocimento duas águas, e desprovido de paredes laterais; o piso será em terra batida. 

A estrutura vertical para sustentação será executada com madeiras serradas devidamente 

fincadas ao chão e contraventadas. 

b) Barracão Fechado para Depósito 

Compreende o fornecimento, montagem e execução de barracão em estrutura de madeira 

serrada, paredes em tábuas comuns ou em chapas compensadas, cobertas com telha ondulada de 

fibrocimento de e piso cimentado. 

Os barracões para guarda de produtos perecíveis com a umidade deverão ser providos de 

estrados de madeira. 

c) Barracão Fechado para Refeitório 

Os refeitórios deverão ser  construídos em estrutura de madeira serrada, piso em cimentado 

desempenado, paredes em chapas compensadas e cobertura com telhas de fibrocimento 

onduladas. 

Deverá o mesmo ser provido de mesas e bancos. Quando houver cozinha para preparo ou 

aquecimento de refeições, esta deverá ser em alvenaria de bloco cerâmico com seis furos, 

revestida com argamassa de cimento e areia e pintura a base de cal. O dimensionamento de suas 

dependências obedecerá os índices abaixo relacionados: 

 1,20 m² de área por operário; 

 0,20 m² de ventilação e iluminação por operário; 

 0,30 m² de mesa por operário; 

 01 banco para cada operário. 

ALOJAMENTOS 

a) Barracão Fechado para Alojamento 

Os alojamentos deverão ser  projetados e construídos em estrutura de madeira serrada, paredes  

em chapas compensadas, coberto com telhas de fibrocimento onduladas e piso em cimentado 

desempenado. 
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Deverá o mesmo obedecer aos índices abaixo relacionados: 

 4 m² de área por operário; 

 0,5 m² de ventilação e iluminação por operário. 

b) Sanitários e Chuveiros 

Os sanitários e chuveiros serão executados em estrutura de madeira serrada, paredes e pisos em 

tábuas cobertura em telhas de fibrocimento ondulada. 

A necessidade e quantidade dos mesmos será definida pela Fiscalização, em função das 

condições locais de cada obra, podendo-se tomar como base os seguintes índices: 

 1 (um) chuveiro para cada grupo de 05 operários; 

 1 (um) sanitário e um lavatório para cada grupo de 15 operários. 

FECHAMENTO DA ÁREA DO CANTEIRO DE OBRAS 

A proteção da área do Canteiro de Obras tem por finalidade assegurar o isolamento do local, a 

fim de evitar eventuais acidentes causados por acesso indevido de animais e pessoas estranhas. 

Poderão ser utilizados como proteção cerca ou tapume, a critério da Fiscalização, devendo-se 

apresentar-se contínuos ao longo do toda a área a ser cercada e provida de portões de acesso em 

madeira, para veículos e pedestres. 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

O armazenamento e distribuição de água deverão ser dimensionados levando-se em conta a 

execução simultânea das operações que envolvam seu uso e os períodos mais desfavoráveis do 

seu abastecimento. 

A entrada provisória de água deverá ser executada dentro dos padrões estabelecidos pela 

concessionária local de distribuição de água. Caberá ao Construtor tomas todas as providências 

junto à respectiva concessionária para o fornecimento de água. 

Todos os materiais necessários à execução da derivação serão fornecidos pela concessionária, 

desde a rede de distribuição até a testada do lote onde se situar o Canteiro de Obras, ficando a 

cargo do Construtor a execução dos serviços internos. 
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Nos locais onde não houver serviços de abastecimento de água, o Construtor deverá executar 

poço freático para suprir as necessidades da obra, garantir o abastecimento através de caminhões 

pipa, ou construir sistema provisório de captação, adução e tratamento simplificado. 

As instalações provisórias de esgoto serão executadas de acordo com as normas da 

concessionária local. 

Todos os materiais necessários à execução das derivações serão fornecidos pela concessionária, 

desde a rede de esgoto até a testada do lote onde se situa o Canteiro de Obras, ficando a cargo 

do Construtor a execução dos serviços internos. 

Toda a tubulação necessária à coleta de esgoto na área do Canteiro de Obras será fornecida pelo 

Construtor, assim como os serviços para sua implantação. 

Nos locais onde não houver serviços de coleta de esgoto, ao Construtor deverá executar fossas e 

sumidouros. O destino final dos efluentes deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A entrada de energia, em baixa ou alta, deverá ser executada de acordo com as exigências da 

concessionária local. Cabem ao Construtor todas as providências junto à concessionária para o 

fornecimento de energia. 

Nos locais onde não se disponha desse serviço, deve o Construtor providenciar a instalação de 

sistema de geração de energia, com capacidade compatível com as necessidades para operação 

dos equipamentos e iluminação durante a execução da obra. 

Na saída do dispositivo de medição ou do gerador, deverá ser instalada uma chave geral em 

caixa blindada com acionamento externo. Esta chave servirá para desligar todas as linhas que 

estarão ligadas a ela em caso de acidente. 

Todas as despesas, desde a entrada de energia, passando pela rede de alimentação e de 

distribuição no Canteiro de Obras até as instalações prediais serão de responsabilidade do 

Construtor. 

Toda fiação das instalações deverá ter isolação compatível com a classe de tensão, não sendo 

admitida a utilização de fios nus. A fiação só poderá ser estendida diretamente sobre o solo em 

casos especiais e com autorização prévia da Fiscalização, nos demais casos deverão ser 

instaladas em condutores (mangueiras), com diâmetros compatíveis com as bitolas dos cabos, e 
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enterradas no solo. Quando a fiação for aérea, deverá ser distribuída em postes de madeira com 

altura mínima de 7,00 m, devendo a fiação ficar no mínimo a 5,50 m do solo. 

As chaves de operação dos equipamentos elétricos deverão ser blindadas, com componentes 

externos e instaladas a 1,20 m do solo, no mínimo. 

Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétricos deverão ser feitas com conectores 

terminais e isoladas com fita de alta tensão (alta-fusão), por mão-de-obra especializada, 

utilizando-se equipamentos de segurança, ferramental adequado e com rede elétrica 

alimentadora desenergizada. Fiações submersas em água não poderão ter emendas nestes 

pontos. 

Todo equipamento deverá ter sinalização com placas ou lâmpadas, indicando que este se 

encontra em operação. Os acionamentos das chaves de operação deverão ser sinalizados nas 

posições “Ligado” e “Desligado” e possibilitar manobras rápidas em casos de emergência. Os 

locais onde estarão instalados as chaves, deverão ser de fácil acesso, não podendo ser obstruídos 

por entulhos de qualquer natureza ou mesmo materiais e equipamentos. Equipamentos especiais 

e de grande porte deverão possuir alarmes sonoros (sirenes) que alertem quando do início da 

operação dos mesmos. 

TELEFONE OU RÁDIO-TRANSMISSOR 

O Construtor deverá providenciar instalações de telefones, não só para o seu uso, com também 

para a Fiscalização. Em locais onde não existir rede telefônica, o Construtor deverá 

providenciar, quando solicitado pela Fiscalização, instalação de rádio-transmissor. 

UNIDADE GERADORA DE ENERGIA 

O Construtor deverá estar aparelhado para eventuais faltas de suprimento de energia elétrica 

pela rede pública, mantendo uma unidade geradora de energia no Canteiro de Obras, compatível 

com as suas necessidades. 

O equipamento também será utilizado quando não existirem no local da obra, o abastecimento 

de força e luz por parte da concessionária local ou quando esta não tiver capacidade para atender 

à demanda requerida pela obra. 
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A unidade geradora, independente do tipo de combustível a ser utilizado, deverá ter potência 

suficiente para gerar e abastecer todo o maquinário e iluminação instalados no Canteiro de 

Obras da obra. 

SINALIZAÇÃO 

a) Placas de Identificação da Obra 

Tanto a placa da Contratante quanto a do Órgão Financiador, será executada de acordo com 

modelo definido pela Contratante e serão instaladas no local estipulado pela Fiscalização. 

b) Placas do Construtor 

As placas relativas à responsabilidade técnica pela execução dos serviços, exigidas pelos órgãos 

competentes, serão confeccionadas e instaladas pelo Construtor, sem ônus para a Contratante. 

No Canteiro de Obras só poderão ser colocadas outras placas ou tabuletas do Construtor, 

eventuais subcontratadas ou fornecedores de materiais e/ou equipamentos após prévio 

consentimento da Fiscalização. 

c) Placas e Setas Indicativas 

As placas e setas indicativas serão instaladas no Canteiro de Obras, para indicação de acessos, 

obras, sistemas, para proteção contra riscos de acidentes e para identificação dos diversos 

setores dentro do próprio Canteiro de Obras. 

MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 

MANUTENÇÃO DA ÁREA, DAS EDIFICAÇÕES E DAS INSTALAÇÕES 

A área do Canteiro de Obras deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de pedestres e 

veículos desobstruídos. 

Além da limpeza do interior das edificações, deve-se atentar para a manutenção da pintura e da 

estrutura dos prédios, seus equipamentos, e as instalações elétricas e hidráulicas, inclusive da 

área externa. 

A sinalização deverá ser mantida permanentemente em bom estado de conservação pelo 

Construtor, devendo ser pintadas sempre que necessário, a critério da Fiscalização. 
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O Construtor será responsável pelo fornecimento, ao longo de todo o período de execução da 

obra, de todo o material de consumo, em geral, do Canteiro de Obras, e dos serviços, 

equipamentos e materiais de consumo de xerox, heliográfica ou plotagem, fax, malote, etc., 

extensivo à Fiscalização. 

Caso o local da obra não disponha de serviço público de coleta de lixo, o Construtor será 

responsável pelo transporte do lixo gerado no Canteiro de Obras, diariamente, até local 

apropriado, aprovado pela Fiscalização. 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA 

O Construtor deverá cumprir a Legislação Nacional que rege a Segurança e Higiene do 

Trabalho, além de obedecer às normas específicas de segurança de cada serviço, objetivando a 

plena proteção contra riscos de acidentes com os funcionários e com terceiros. 

O Construtor deverá manter no Canteiro de Obras medicamentos e pessoal treinado para 

primeiros-socorros. Além de prestar socorro imediato às vítimas, em caso de acidente, o 

Construtor deverá paralisar imediatamente a obra no local do acidente e comunicar a 

Fiscalização. 

O acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos de combate a fogo no Canteiro de 

Obras deverá ser livre. 

Serão de responsabilidade do Construtor a segurança, guarda e manutenção de todos os 

materiais, ferramentais, equipamentos e instalações da obra. 

DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 

Após a conclusão da obra, o Construtor deverá retirar do local, às suas expensas, todo o pessoal, 

materiais, equipamentos e quaisquer sucatas e detritos provenientes da obra, deixando a área 

completamente limpa, de forma a restabelecer o bom aspecto local. 

As edificações serão demolidas, salvo indicação em contrário da Fiscalização. O expurgo será 

transportado pelo Construtor, para local apropriado e aprovado pela Fiscalização, sem ônus para 

a Contratante. 

Os materiais remanescentes das unidades do Canteiro de Obras, após a desmontagem, serão de 

propriedade da Contratante, devendo ser removidos, sem ônus para esta, até o local indicado 

pela Fiscalização. 



 
 
 

 

 

 
12

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO 

SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE SANTA 

LUZIA 

BARREIRAS / BA 

MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E 
INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE 

OBRAS 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 Todas as despesas com instalação e mobilização do Canteiro de Obras, quando 

integralmente cumpridas, serão 

 Cobertas por preço global, pagos no início do contrato 40% do preço global e o restante 

em parcelas mensais proporcionais à execução da obra, segundo o cronograma físico 

financeiro, incluídas na medição mensal 

 O concorrente deverá apresentar a composição do preço de forma detalhada, destacando 

todos os custos; 

 O limite máximo do preço global a ser pago pelo item não será superior à 3% do valor 

total do contrato. 

O pagamento compreende todas as despesas diretas e indiretas com fornecimento de materiais, 

utilização de equipamentos, mão e obra e outras relacionadas com a mobilização e instalação do 

canteiro.  
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LOCAÇÃO DAS OBRAS 

OBJETIVO 

Estas especificações objetivam o estabelecimento de meios, normas e condições básicas 
a serem observadas nos serviços de locação de todas as obras previstas.  

EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos, ferramentas, utensílios, etc., a serem adotados pela CONTRATADA 
para esses serviços, deverão ser compatíveis com: 

 O cronograma proposto pela contratada; 

 As dificuldades inerentes do projeto, local das obras e clima; 

 A obediência aos requisitos de projeto e especificações técnicas; 

 A aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

EXECUÇÃO 

A locação das obras será realizada a partir dos elementos fornecidos pelo Projeto e pela 
FISCALIZAÇÃO, que servirão de referência para a implantação dos marcos 
topográficos, realização dos estaqueamentos, marcação de eixos e cotas e 
acompanhamento gradativo durante a evolução das obras em todas as suas fases até a 
sua conclusão final. 

Antes da locação a CONTRATADA deve conferir as informações indicadas em projeto 
e informar possíveis erros e desvios, para que possam ser corrigidas pela 
CONTRATANTE. 

Quaisquer erros de locação cometidos pela CONTRATADA e que possam ocasionar 
desvios irregulares na obra, obrigarão a CONTRATADA a demolir e a construir a parte 
afetada da obra, sem quaisquer ônus adicionais para a CONTRATANTE. 

CONTROLE 

Serão verificados pela FISCALIZAÇÃO, quando se fizer necessário, os marcos 
topográficos estabelecidos pela CONTRATANTE, os estaqueamentos, as cotas, as 
marcações dos eixos, bem como os demais detalhes geométricos estabelecidos pelo 
Projeto. 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os itens objeto desta especificação serão medidos e pagos, devendo seus custos constar 
no item “Serviços Preliminares” da planilha de preços propostos pela CONTRATADA.  
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ESCAVAÇÃO DE VALAS 

OBJETIVO E DEFINIÇÕES 

OBJETIVO:  esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para a classificação dos materiais 

escavados e para a execução de escavação para serviços de drenagem. 

DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições: 

 Escavação de Valas: a escavação de valas compreende a remoção de solos ou rochas de qualquer 

natureza, para assentamento de tubulações ou para outras finalidades, desde a superfície natural do 

terreno até a cota especificada no projeto, e com a largura especificada. 

 Solos de Primeira Categoria: são classificados como de primeira categoria pedregulhos, areias e solos 

siltosos e arenosos sem coesão, solos com alguma coesão mas em estado solto (argilosos, siltosos, 

arenosos ou suas combinações), turfas, com ou sem componentes orgânicos. 

Os materiais de primeira categoria caracterizam-se por: 

o Em escavação manual, poderem ser escavados com pás, sem a necessidade de corte prévio ou 

desagregação com enxadas ou picaretas; 

o Em escavação mecânica, poderem ser escavados com retro-escavadeiras  de  forma  contínua,  

com operações sucessivas de enchimento e descarga da concha. 

 

 Solos de Segunda Categoria: são classificados como de segunda categoria os solos com coesão e 

consistência rija, com ou sem componentes orgânicos, pedregulhos, ou blocos de material pétreo de 

diâmetro até 25 cm. 

Os materiais de segunda categoria caracterizam-se por: 

o Em escavação manual, só poderem ser escavados com o corte prévio ou desagregação com 

enxadas ou picaretas; 

o Em escavação mecânica, exigir sucessivas operações de desagregação com o uso dos dentes da 

concha da retroescavadeira, até ser possível a operação de enchimento da concha. 

 

 Lama: são classificados como lama os solos predominantemente argilosos, com ou sem componentes 

orgânicos, saturados e com teor de umidade acima do limite de liquidez. 
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Caracterizam-se pela dificuldade de escavação com pás, pelo seu escoamento fácil, exigindo o uso de baldes, em 

operação manual, e caçambas estanques, no caso de escavação mecânica. 

MATERIAIS 

Os materiais que poderão ser utilizados para a execução dos serviços, constituem-se em: 

 Materiais para perfuratrizes: brocas, hastes, punhos, luvas, bits, mangueiras etc.; 

 Materiais para rompedores: ponteiros, mangueiras, etc.; 

 Materiais para detonação: cordel, espoletas, gelatinas explosivos, etc.; 

 Materiais para desmonte a frio: produtos químicos, interagentes e expansivos. 

EQUIPAMENTOS 

Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir e dimensionar os equipamentos a serem mobilizados para 

atender aos requisitos do projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a mobilização dos 

equipamentos propostos, ou alteração nesse plano caso se mostre necessário para atender ao prazo estabelecido. 

Os equipamentos e as ferramentas a serem utilizados deverão ser adequados às condições de escavação, 

considerando: 

 As características do material a escavar; 

 A largura e profundidade da vala; 

 A profundidade do nível d’água; 

 O volume de serviço a realizar; 

 O prazo disponível; 

 A localização da vala (facilidade de acesso, área para estoque de material escavado, condições de tráfego 

etc.); 

 As interferências identificadas. 

EXECUÇÃO 

A Fiscalização deverá ser informada com antecedência pelo Construtor, sobre o início de escavação de cada 

trecho de vala, devendo definir o destino a ser dado ao material escavado. 

Antes de iniciar a escavação, o Construtor fará a pesquisa de interferências existentes no local para que não sejam 

danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima 
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à mesma. Existindo interferências com instalações de outros serviços públicos, tais serviços não deverão ser 

interrompidos até que sejam autorizados e efetuados os respectivos remanejamentos. 

Se a escavação interferir com galerias ou tubulações, o Construtor executará o escoramento e a sustentação das 

mesmas. 

O processo a ser adotado nas escavações, manual ou mecanizada, dependerá da natureza do solo, sua topografia, 

dimensões, interferências e volume de material a remover ou aterrar, devendo ser definido pelo Construtor, de 

comum acordo com a Fiscalização. As escavações manuais serão utilizadas, a princípio, apenas em trechos onde a 

escavação mecânica não possa ser utilizada, a critério da Fiscalização. 

As escavações deverão ser executadas com a cautela e segurança indispensáveis à preservação da vala. 

Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios ou edifícios, vias públicas ou servidões, deverão ser 

empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de 

deslocamento, tais como: 

 Escoamento ou ruptura das fundações; 

 Descompressão do terreno da fundação; 

 Recalques devidos a rebaixamento do nível d’água; 

 Fugas de materiais da área de fundação (carreamento de solos pelo fluxo de água). 

Quando necessários, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por processo que assegure 

proteção adequada. 

O Construtor deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas de lobo das redes dos serviços públicos, junto às 

valas, não devendo aqueles componentes serem danificados ou entupidos. 

Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,25 m, devem ter sua estabilidade garantida por 

meio de estruturas dimensionadas para este fim, conforme a Portaria no 4, de 04.07.95, item 18.6.5, do Ministério 

do Trabalho 

As áreas sujeitas a escavações permanentes deverão ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das 

camadas adjacentes. 

A extensão máxima da abertura da vala deve observar as imposições do local do trabalho, principalmente ao que 

concerne ao trânsito. 



 
 
 
 
 

 

  4

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO 

SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE SANTA 

LUZIA 

BARREIRAS / BA 

ESCAVAÇÃO DE VALAS 

A profundidade mínima das valas será determinada de modo a que se atenda o recobrimento mínimo das 

tubulações, especificado pelo Projeto, o qual deverá obedecer aos critérios estabelecidos pelas normas pertinentes 

da ABNT.  

A profundidade e largura das valas serão conforme os Quadros I e II apresentados anexo, salvo justificativa em 

contrário do Projeto. 

 
 

QUADRO I – DIMENSÕES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 
DE FºF E PVC PARA ESGOTO E DRENAGEM

 
 
 

DN 
(mm) 

 
 
 

PROFUND.
(m) 

LARGURA MÁXIMA DA VALA EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE E TIPO 
DE ESCORAMENTO (m)

 
 

SEM 
ESCORAM. 

DESCONTÍNUO 
 

CONTÍNUO 

MAD. 
PONTALET.

MAD. 
ABERTO

MAD. 
CANÇOEIRA

EST. PRANCHA 
MAD./MET 

TRENCH 
BOX 

 
 

100 
a 

150 

até 1,25 0,75 -- -- -- -- --
até 1,50 -- 0,80 0,85 -- 0,85 -- 

1,51-2,00 -- --  0,90 0,90 1,30 
2,01-3,00 -- -- -- 1,00 1,00 1,45 
3,01-4,00 -- -- -- -- 1,10 1,45 

4,01-6,00 -- -- -- -- 1,20 1,45 
 
 
 

200 

até 1,25 0,80 -- -- -- -- --
até 1,50 -- 0,90 0,95 -- 0,95 -- 

1,51-2,00 -- -- -- 1,00 1,00 1,30 
2,01-3,00 -- -- -- 1,10 1,10 1,50 
3,01-4,00 -- -- -- -- 1,20 1,50 
4,01-6,00 -- -- -- -- 1,30 1,50 

 
 
 

250 

até 1,25 0,95 -- -- -- -- --
até 1,50 -- 1,00 1,05 -- 1,05 -- 

1,51-2,00 -- -- -- 1,10 1,10 1,30 

2,01-3,00 -- -- -- 1,20 1,20 1,50 
3,01-4,00 -- -- -- -- 1,30 1,65 
4,01-6,00 -- -- -- -- 1,40 1,65 

 
 
 

300 

até 1,25 0,95 -- -- -- -- --
até 1,50 -- 1,05 1,10 -- 1,10 -- 

1,51-2,00 -- -- -- 1,20 1,20 1,35 
2,01-3,00 -- -- -- 1,30 1,30 1,50 

3,01-4,00 -- -- -- -- 1,40 1,70 
4,01-6,00 -- -- -- -- 1,50 1,70 

 
 
 

350 

até 1,25 1,00 -- -- -- -- --
até 1,50 -- 1,05 1,10 -- 1,10 -- 

1,51-2,00 -- -- -- 1,20 1,20 1,35 
2,01-3,00 -- -- -- 1,30 1,30 1,50 
3,01-4,00 -- -- -- -- 1,40 1,70 

4,01-6,00 -- -- -- -- 1,50 1,70 
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QUADRO II – DIMENSÕES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO
DE  CONCRETO E DE TUBULAÇÃO FºFº A PARTIR DE 500MM PARA ESGOTO E DRENAGEM
 
 
 

DN 
(mm) 

 
 
 

PROFUND.
(m) 

LARGURA MÁXIMA DA VALA EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE E TIPO 
DE ESCORAMENTO (m)

 
 

SEM 
ESCORAM. 

DESCONTÍNUO 
 

CONTÍNUO 

MAD. 
PONTALET.

MAD. 
ABERTO

MAD. 
CANÇOEIRA

EST. PRANCHA 
MAD./MET 

TRENCH 
BOX 

 
 
 

400 

até 1,25 1,05 -- -- -- -- --
até 1,50 -- 1,10 1,15 -- 1,15 -- 

1,51-2,00 -- -- -- 1,20 1,20 1,50 
2,01-3,00 -- -- -- 1,30 1,30 1,70 
3,01-4,00 -- -- -- -- 1,40 1,70 

4,01-6,00 -- -- -- -- 1,50 1,70 
 
 
 

500 

até 1,25 1,15 -- -- -- -- --
até 1,50 -- 1,20 1,25 -- 1,25 -- 

1,51-2,00 -- -- -- 1,30 1,30 1,75 
2,01-3,00 -- -- -- 1,40 1,40 1,95 
3,01-4,00 -- -- -- -- 1,45 1,95 
4,01-6,00 -- -- -- -- 1,50 1,95 

 
 
 

600 

até 1,25 1,25 -- -- -- -- --
até 1,50 -- 1,30 1,35 -- 1,35 -- 

1,51-2,00 -- -- -- 1,40 1,40 1,90 

2,01-3,00 -- -- -- 1,50 1,50 2,15 
3,01-4,00 -- -- -- -- 1,65 2,15 
4,01-6,00 -- -- -- -- 1,65 2,15 

 
 
 

700 

até 1,25 1,35 -- -- -- -- --
até 1,50 -- 1,40 1,45 -- 1,50 -- 

1,51-2,00 -- -- -- 1,50 1,50 2,10 
2,01-3,00 -- -- -- 1,70 1,90 2,50 

3,01-4,00 -- -- -- -- 1,90 2,50 
4,01-6,00 -- -- -- -- 1,90 2,50 
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QUADRO II – DIMENSÕES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE 
TUBULAÇÃO DE CONCRETO PARA ESGOTO E DRENAGEM

 
 
 

DN 
(mm) 

 
 
 

PROFUND.
(m) 

LARGURA MÁXIMA DA VALA EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE E TIPO 
DE ESCORAMENTO (m)

 
 

SEM 
ESCORAM. 

DESCONTÍNUO 
 

CONTÍNUO 

MAD. 
PONTALET.

MAD. 
ABERTO

MAD. 
CANÇOEIRA

EST. PRANCHA 
MAD./MET 

TRENCH 
BOX 

 
 
 

800 

até 1,50 -- 1,40 1,60 -- 1,70 --
1,51-2,00 -- -- -- 1,60 1,70 2,20 
2,01-3,00 -- -- -- 1,80 2,00 2,50 
3,01-4,00 -- -- -- -- 2,00 2,50 
4,01-6,00 -- -- -- -- 2,00 2,50 

 
 
 

900 

até 1,50 -- 1,50 1,90 -- 2,05 --
1,51-2,00 -- -- -- 1,90 2,05 2,65 
2,01-3,00 -- -- -- 1,90 2,05 2,65 
3,01-4,00 -- -- -- -- 2,05 2,65 
4,01-6,00 -- -- -- -- 2,05 2,65 

 
 

1000 

1,51-2,00 -- -- -- 2,00 2,10 2,70
2,01-3,00 -- -- -- 2,00 2,10 2,70 

3,01-4,00 -- -- -- -- 2,10 2,70 
4,01-6,00 -- -- -- -- 2,10 2,70 

 
1200 

2,01-3,00 -- -- -- -- 2,20 2,80
3,01-4,00 -- -- -- -- 2,20 2,80
4,01-6,00 -- -- -- -- 2,20 2,80

 
1500 

2,01-3,00 -- -- -- -- 2,70 3,30
3,01-4,00 -- -- -- -- 2,80 3,40 
4,01-6,00 -- -- -- -- 2,80 3,40 

 

Obs.: 

1 - Para profundidades acima de 6 m, a largura da vala e definição do escoramento será de acordo 

com projeto específico. 

2 - Para profundidades até 1,25 m, considerar largura da vala de 0,70 m para tubos de diâmetro 

menor que 100 mm. 

Quando e escavação em terreno de boa qualidade, tiver atingido a cota indicada no Projeto, serão 

feitas a regularização e a limpeza do funda da vala. Caso ocorra a presença de água, a escavação 

deverá ser ampliada para execução do lastro. 

Essas operações só poderão ser executadas com a vala seca ou com a água do lençol freática 

totalmente deslocada para drenos laterais, junto ao escoramento. 
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Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno cuja pressão admissível não for 

suficiente para servir como fundação direta, a escavação deverá ser rebaixada o suficiente para 

comportar um colchão de brita corrida, pedra britada e pedra de mão compactado em camadas, com 

acabamento em brita 1 a ser determinada, de acordo com o terreno, pela Fiscalização. Havendo 

necessidade ou por imposição do projeto, poderão ser usados lastro, laje e berço. Em ambos os casos, 

o greide final será o definido em projeto. 

No caso do fundo da vala apresentar-se em rocha ou material indeformável, será necessário 

aprofundar a vala e estabelecer o embasamento com material desagregado, de boa qualidade, 

normalmente areia ou solo, em camada de espessura não inferior a 0,10 m. 

Quando o material escavado for, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no aterro, será, 

em princípio, depositado ao lado ou perto da vala, aguardando o aproveitamento. 

Em qualquer caso, o material deverá ser depositado fora das bordas da vala, a distância equivalente à 

profundidade da vala. 

Nos casos dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, deverão ser distribuídos em montes 

separados. Qualquer excesso de escavação por desacordo com as tabelas de largura de valas, 

desmoronamento de material, ruptura hidráulica de fundo de cava, deficiência de escoramento ou 

ficha inadequada, será de responsabilidade do Construtor, devendo ser feito o preenchimento até a 

cota do projeto com areia, pó de pedra ou outro material aprovado pela Fiscalização. 

Na execução de escavações com uso de explosivos, devem ser seguidas as normas e regulamentações 

do Ministério do Exército. 

Os casos que não se enquadrem nas situações de execução acima descritas serão definidos a partir de 

critérios usuais na engenharia e aprovados pela fiscalização. 

 

CONTROLE 

Listam-se a seguir alguns dos controles a serem exercidos e cuidados a serem tomados quando da 

escavação de valas. 

 Controles geométricos: 

o Verificação da locação em planta; 

o Verificação da cota do fundo da vala ao longo do trecho escavado; 



 
 
 
 
 

 

  8

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO 

SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE SANTA 

LUZIA 

BARREIRAS / BA 

ESCAVAÇÃO DE VALAS 

o Verificação da largura da vala ao longo do trecho escavado. 

 Controles geotécnicos: 

o Verificação da natureza dos materiais escavados, pela avaliação tátil e visual, 

objetivando definir o seu destino (se pode ser aproveitado no reaterro da vala ou 

não); 

o Avaliação das condições de estabilidade da vala e de deformação da massa de solo 

nas laterais, considerando a possibilidade de danos a edificações adjacentes; 

o Acompanhamento continuo das deformações na vala e edificações próximas. 

 Controle dos desmontes de rocha com uso de explosivos: 

o Análise prévia dos planos de fogo, inclusive das medidas de proteção contra 

lançamento de blocos e das cargas por espera, tendo em vista as vibrações e 

considerando a situação específica e as edificações e utilidades próximas; 

o Verificação das atividades de segurança antes de cada detonação; 

o Controle do carregamento dos furos com explosivos; 

o Avaliação dos resultados após cada detonação, objetivando fazer ajustes nos 

desmontes seguintes, caso necessário. 

 Controle das interferências: 

o Verificação da realização de pesquisa de interferências; 

o Verificação da autorização e da execução prévia dos remanejamentos de 

interferências identificadas, quando cabível; 

o Verificação do escoramento de estruturas que interferem. 

 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 Será feita em metro cúbico (m³), pelo volume escavado, medido no corte, de acordo com as 

faixas estabelecidas na “descrição” acima; não serão medidos os volumes além da seção 

teórica de projeto ou definida na tabela correspondente do item 4 desta Especificação, no 

caso do Projeto não definir as dimensões da vala. 

 A carga, o transporte e a descarga do material escavado, quando necessários, serão 

remunerados separadamente. 

 O fundo da vala deverá ser escavado e nivelado, com acompanhamento contínuo da 

topografia, estabelecendo-se de forma precisa as declividades e cotas de fundo projetadas 

para cada trecho entre órgãos acessórios (PV’s, caixas de inspeção, etc.). 

O pagamento compreende: 
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 Escavação manual do material da vala; 

 Regularização do fundo da vala; 

 Acomodação do material escavado ao longo da vala; 

 Controles geométricos, geotécnicos e das interferências; 

 Conservação até o final da obra 

 Reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelas escavações; 

 Aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação 

das ferramentas utilizadas; 

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (ferramentas, 

peças, etc...); 

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta 

Especificação. 
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DEFINIÇÃO 

Os lastros e berços constituem, juntamente com a regularização manual ou mecânica do fundo 

da vala, os serviços necessários à estabilidade da fundação das tubulações. 

A regularização manual ou mecânica do fundo das valas de assentamento de tubulação de 

esgotos é feita para propiciar um leito uniforme e nivelado de acordo com as cotas de projeto. 

Isto é possível em terreno seco e onde não haja a incidência de rocha. 

Quando não for possível fazer o rebaixamento no terreno natural, deverá ser executado um 

colchão ou lastro de material granular, normalmente areia, brita ou pó de pedra, perfeitamente 

adensado, na espessura mínima abaixo da geratriz externa inferior do tubo de 10 cm ou de 20 

cm no caso de o leito apresentar-se, respectivamente, em solo ou rocha 

Quando os esforços sobre a tubulação assentada, provenientes do peso próprio do aterro e 

cargas fixas ou acidentais diversas, forem superiores aos que pode suportar o solo de fundação e 

à resistência à flexão da tubulação, utilizam-se fundações especiais como laje e berço ou 

"envelope" de concreto 

A laje e o berço de concreto constituem um conjunto de fundação em que a tubulação é apoiada 

diretamente sobre uma laje armada e envolvida lateralmente até determinada altura por um 

berço de concreto que distribui uniformemente os esforços solicitantes. 

O "envelope" de concreto envolve completamente a tubulação em um maciço de concreto, 

servindo de apoio ou fundação e ao mesmo tempo protegendo-a da ação de agentes agressivos à 

sua integridade. 

EXECUÇÃO 

 Lastro de Areia ou Brita 

É retirada uma camada do fundo da vala com altura suficiente para se atingir áreas mais estáveis 

do maciço e largura correspondente, no mínimo, ao diâmetro externo do tubo acrescido de 0,30 

m, para substituição por uma equivalente de areia ou brita, que deverá ser vigorosamente 

compactada e regularizada de forma que a tubulação possa ser assentada sobre ela 

uniformemente, obedecendo às cotas de projeto. 

 



 
 
 
 
 

 

  2

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO 

SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE SANTA 

LUZIA 

BARREIRAS / BA 

LASTRO LAJES E BERÇOS PARA 
SISTEMA DE DRENAGEM 

 Lastro, Laje e Berço de Concreto 

É retirada uma camada do fundo da vala necessária à moldagem da laje e do berço de concreto, 

com largura superior em 30 cm em relação à laje, para cada lado. 

É colocada uma camada de brita 3 e 4 a 50 %, com altura média de 10 cm. 

São colocadas as formas laterais da laje e do berço, a armação em malha de aço soldada 

convenientemente dimensionada ou aço CA-50 conforme projeto e é feita a concretagem apenas 

da laje, de acordo com os critérios estabelecidos nas especificações da obra. A superfície 

superior da laje deverá corresponder ao alinhamento da geratriz inferior do tubo a ser assentado. 

Colocada a tubulação sobre a laje, é complementada a concretagem do berço, que deverá 

envolver a tubulação de acordo com o estabelecido em projeto, de maneira que a distribuição 

dos esforços solicitantes aos tubos seja feita uniformemente, de forma radial, sobre a laje. 

Posteriormente são retiradas as formas laterais da laje e do berço de concreto. 

 Envelope de Concreto 

O processo de execução é semelhante ao da laje e berço de concreto, apenas com o acréscimo da 

laje superior, que é concretada juntamente com o berço até envolver completamente a 

tubulação. 

 Disposições Gerais 

O concreto utilizado nos lastros simples de concreto deverá ter resistência mínima à compressão 

de 8 MPa. 

Nas fundações em lajes e berços de concreto, deverá ser utilizado concreto com resistência 

mínima à compressão de 15 MPa e armadura de aço CA-50 ou CA-60. 

CONTROLE 

O controle geométrico consistirá na conferência, por métodos topográficos correntes, do 

alinhamento e declividade da tubulação assentada. Os testes de estanqueidade convencionais 

deverão ser utilizados para verificar a funcionalidade do sistema. 

O reaterro das valas somente será executado quando o endurecimento do concreto garantir a 

estabilidade do conjunto. 
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MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A regularização manual ou mecânica do fundo das valas será objeto de medição por metro 

quadrado de área regularizada, tendo-se como parâmetro de largura de vala a tabela específica, 

de acordo com o tipo de tubo, o diâmetro, o uso ou não de escoramento e a profundidade da 

vala. 

Os lastros de concreto, brita e areia serão medidos por metro cúbico de material utilizado, no 

local de assentamento, após a compactação, observando o mesmo parâmetro no que se refere à 

largura da vala. 

As lajes, os berços e os envelopes de concreto serão medidos por metro linear, de acordo com o 

diâmetro da tubulação e tabela de dimensões específica. 

A regularização do fundo da vala será remunerada, de acordo com item específico na planilha 

de preços da obra, por metro quadrado de terreno regularizado manual ou mecanicamente, 

estando incluídos no preço todos os custos com materiais, equipamentos, ferramentas, mão de 

obra e encargos sociais, tributos e tarifas. 

Os lastros de concreto, brita ou areia serão remunerados, de acordo com item específico na 

planilha de preços da obra, por metro cúbico de lastro executado, estando incluídos no preço do 

serviço todos os custos com materiais, mão de obra e encargos sociais, ferramentas e 

equipamentos, tributos e taxas diversos. 

Os lastros e berços de concreto serão remunerados, de acordo com item específico na planilha 

de preços da obra, por metro linear de lastro e berço executados, estando incluídos no preço dos 

serviços todos os custos com materiais, mão de obra e encargos sociais, ferramentas e 

equipamentos, tributos e taxas diversos. Os serviços complementares de escavação, 

assentamento de tubulação, escoramento, esgotamento, reaterro etc. serão remunerados 

separadamente, de acordo com os respectivos itens da planilha de preços da obra. 
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TUBOS DE CONCRETO 

OBJETIVO E DEFINIÇÕES 

OBJETIVO: Esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para o fornecimento e a 

execução de serviços de assentamento de tubos de concreto com junta argamassada. 

DEFINÇÕES: para uso desta Especificação, será adotada a seguinte definição: 

 Tubos de Concreto Para Águas Pluviais: tubos em concreto simples ou armados, a 

serem acoplados através de rejuntamento com argamassa, para utilização na condução 

de águas de drenagem superficial ao seu destino final. 

MATERIAIS 

Para a execução dos serviços especificados serão utilizados os seguintes materiais: 

 Tubos de concreto simples C-1 macho e fêmea; 

 Tubos de concreto armado CA-1 com ponta e bolsa; 

 Tubos de concreto armado CA-2 com ponta e bolsa; 

 Tubos de concreto armado CA-3 com ponta e bolsa; 

 Cimento; 

 Areia; 

 Água. 

Não serão aceitos tubos quebrados, rachados ou fora das especificações do Projeto. 

Os tubos deverão ser fornecidos segundo aos critérios estabelecidos nesta Especificação e nas 

seguintes normas da ABNT: 

 NBR 6583; 

 NBR 6586; 

 NBR 9793; 

 NBR 9794; 

 NBR 9795; 

 NBR 9796. 

EQUIPAMENTOS 

Para a execução dos serviços especificados poderão ser utilizados os seguintes equipamentos: 
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 Betoneira; 

 Guindaste; 

 Caminhão "munck"; 

 Equipamentos manuais utilizados na construção civil. 

EXECUÇÃO 

ASSENTAMENTO 

Na execução dos serviços deverão ser observadas, além destas Especificações, as instruções dos 

fabricantes, normas da ABNT e outras aplicáveis. 

Deverão ser observados os aspectos relativos à segurança dos transeuntes e veículos; bem como 

os locais de trabalho deverão ser sinalizados, de modo a preservar a integridade dos próprios 

operários e equipamentos utilizados. 

Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrução de 

passagem de pedestres e/ou veículos. 

O assentamento da tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala, e a bolsa, 

preferencialmente, deve ficar voltada contra o fluxo do líquido. 

Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado deverá ser tamponado, a fim 

de evitar a entrada de elementos estranhos. 

A descida dos tubos na vala deverá ser feita manualmente ou com auxílio de equipamento 

mecânico, cuidadosamente, estando os mesmos limpos, desimpedidos e inteiramente sem 

defeitos. Cuidado especial deverá ser tomado com as partes de conexões (ponta, bolsa), contra 

possíveis danos na utilização de cabos e/ou tesouras. 

O fundo da vala deverá ser uniformizado a fim de que a tubulação se assente alinhada e nivelada 

em todo o seu comprimento. Para preparar a base de assentamento, se o fundo for constituído de 

solo coeso, interpor uma camada de terra, areia ou pó de pedra, isenta de corpos estranhos e que 

tenha uma espessura não inferior a 10 cm. Se for constituído de rocha ou rocha decomposta, esta 

camada deverá ser não inferior a 15 cm. Havendo necessidades de calçar os tubos, fazê-lo 

somente com terra, nunca com pedras. 

A critério da FISCALIZAÇÃO serão empregados sistemas de ancoragem nos trechos de 

tubulação fortemente inclinados e em pontos singulares. Serão utilizados também sistemas de 
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apoio nos trechos onde a tubulação fique acima do terreno ou em travessias de cursos de água, 

alagadiços e zonas pantanosas. Os sistemas de ancoragem e de apoio poderão ser de concreto, 

alvenaria ou tubulares. 

Tais sistemas deverão ser definidos em projetos específicos. 

Especial atenção será dada à necessidade de escoramento da vala, bem como à sua drenagem. 

Os tubos deverão ser assentados alinhados. No caso de deflexões verticais e horizontais no 

ponto de conexão dos tubos, deverão ser respeitadas as tolerâncias admitidas pelo fabricante. 

Os tubos poderão ser assentados utilizando-se vários processos: cruzetas, gabaritos ou raio laser. 

REJUNTAMENTO 

Os tubos de concreto para drenagem serão rejuntados com argamassa de cimento e areia, no 

traço 1:4 em volume. Esta junta não permite movimentos posteriores à tubulação, devendo ser 

perfeitamente executada e acabada para não permitir quaisquer vazamentos. Para sua execução 

observar os seguintes procedimentos: 

 Antes de baixar os tubos à vala, verificá-los cuidadosamente quanto à limpeza e 

defeitos; 

 Colocar argamassa na bolsa, recobrindo o máximo possível da sua superfície, e em 

quantidade suficiente para centrar os tubos; 

 Introduzir a ponta do tubo a ser montado, manualmente ou com o auxílio de alavanca 

simples, dependendo do diâmetro da tubulação. Antes desta operação, nos diâmetros 

pequenos, deve estar introduzido, no interior do tubo já assentado, o rodo que servirá 

para retirar a argamassa que extravasar para o interior da tubulação; 

 Dar o arremate da junta e avaliar o nivelamento da geratriz inferior interna dos tubos; 

 Centrar perfeitamente a ponta em relação à bolsa; 

 Preencher completamente com argamassa os vazios ainda existentes entre a ponta e a 

bolsa: 

 Com o uso do rodo, retirar o material de enchimento que porventura tenha penetrado no 

interior da tubulação e dar o acabamento interno da junta; 

 Respaldar externamente a argamassa, deixando uma inclinação de 45º em relação à 

superfície do tubo e a partir da aresta externa da extremidade da bolsa. 
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As juntas feitas nos lugares em que o subsolo contenha água, após perfeitamente acabadas, 

deverão ser protegidas por um capeamento de argamassa de cimento e tabatinha (argila 

orgânica) no traço 1:1 em volume. 

Nas tubulações de diâmetro igual ou superior a 300 mm, as juntas de cimento e areia, depois de 

perfeitamente arrematadas, deverão ser pintadas externa e internamente, com tinta betuminosa, 

salvo determinação em contrário da FISCALIZAÇÃO. 

Eventuais deflexões devem ser realizadas após a montagem coaxial dos tubos, respeitando-se os 

limites máximos especificados pelos fabricantes. 

Para deflexões de 3% a 5% por bolsa poderá ser utilizado, a critério da fiscalização, o artifício 

denominado “Mudança de Direção Vertical – MDV” ou “Mudança de Direção Horizontal – 

MDH”, que consiste em envolver a bolsa e a junta de argamassa já executada, com concreto 

magro no traço 1:3 em volume. 

Uma MDV ou MDH só poderá ocorrer se estiver compreendida entre dois poços de visita. 

Somente será permitida a execução de duas, sem inspeção intermediária, se ocorrerem em 

bolsas contíguas. 

Os pontos que sofrem deflexões tipo MDV ou MDH deverão ficar bem caracterizados no 

Cadastro das Obras. 

CONTROLE 

Além dos cuidados com o encaixe, devem-se controlar topograficamente as cotas para garantir a 

declividade de Projeto. 

Especial cuidado deve haver com a argamassa de rejuntamento para que não haja utilização de 

material após a pega. É recomendável o uso de aditivo retardador. 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 Será feita pela extensão, em metro linear (m), de tubulação assentada, conforme 

dimensões do Projeto, com aprovação da Fiscalização. 

 Os custos de locação serão inclusos nas despesas indiretas; 

 Serviços como cadastro de interferências, ruptura de pavimento, escavação em vala, 

escoramento de vala, esgotamento de água ou rebaixamento de lençol freático, 
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execução de berços especiais, remoção de tubulações, execução de poços de visita, 

reaterro de vala e repavimentação serão pagos por itens específicos de planilha. 

O pagamento compreende: 

 Fornecimento das tubulações, posto obra; 

 Execução de rejuntamento, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra; 

 Fornecimento de recursos humanos, materiais e equipamentos para desfile dos tubos 

junto às valas, para descida dos tubos e o seu alinhamento, para o assentamento da 

tubulação e para os ensaios de estanqueidade das juntas; 

 fornecimento de recursos humanos e de equipamentos para fazer o controle geométrico 

das obras; 

 Aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados; 

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais 

(combustíveis, peças, etc.); 

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto 

desta especificação. 
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DEFINIÇÃO 

Estes serviços compreendem a execução de aterros de solos compactados em valas abertas para 

implantação de redes de drenagem.                                                                                                                                 

EXECUÇÃO 

 As operações de execução de aterros ou reaterros compreendem a descarga, 

espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação 

quando prevista em projeto, do material selecionado procedente de empréstimo de 

outras escavações, de empréstimos de jazidas ou da própria escavação. 

 Sua execução obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela 

Fiscalização e constantes das notas de serviço apresentadas no projeto executivo. 

 A operação será precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do 

fundo da escavação. Deverá ser feita a determinação da umidade do solo, para definir a 

necessidade de aeração ou umedecimento. 

 Quando necessária, deverá ser procedida, também, a escarificação e ou umedecimento 

da camada existente, visando-se sua boa aderência à camada de aterro. 

 O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da 

seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e compactação, 

quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) não deverá 

ultrapassar 0,30 m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,20 m. 

 A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de torrões 

secos, remoção de material conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha alterada e 

de matéria orgânica. Em caso de aterro e reaterro compactado, todas as camadas do solo 

deverão sofrer compactação de maneira conveniente até se obter, na umidade ótima, a 

massa específica aparente seca correspondente ao Grau de Compactação de projeto - 

95% ou 100% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal) - 

mais ou menos 3% de tolerância.  

 Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 

escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente 

compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida. 

 Em regiões onde houver ocorrência predominante de materiais rochosos será admitida a 

execução de aterros com o emprego destes, desde que previsto em projeto. Deverá ser 

obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. O diâmetro máximo das 
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pedras será limitado pela espessura da camada. O tamanho admitido para a maior 

dimensão da pedra será de 2/3 da espessura da camada. Em regiões onde houver 

ocorrência predominante de areia será admitida a execução de aterros com o emprego 

da mesma, desde que previsto em projeto. 

Estruturas de Concreto 

Junto a estruturas em concreto, os aterros ou reaterros só poderão ser iniciados após decorrido o 

prazo previsto para o desenvolvimento de sua resistência de projeto, devendo ser executados 

após ou em paralelo com a remoção dos escoramentos. 

Valas e Tubulações 

As tubulações deverão ser envoltas por material isento de pedras e corpos estranhos, devendo a 

compactação, caso ocorra, ser procedida com soquetes manuais ou equipamento de pequeno 

porte apropriado; atingida a geratriz superior do tubo deverá ser utilizado, de preferência, 

material do mesmo tipo do existente na escavação, em camadas não superiores a 0,20 m. 

A profundidade mínima das valas será determinada de modo que o recobrimento das tubulações 

atenda aos mínimos a seguir: 

Tipo de Pavimento             Recobrimento (m) 

Valas sob passeio com guia ou meio-fio definido     0,60 

Valas sob passeio sem guia ou meio-fio definido     0,80 

Valas sob via pavimentada ou com greide definido por guias, meio-fio e sarjetas  0,90 

Valas sob via de terra ou com greide indefinido      1,10 

 

Aterros com Areia 

Em casos que requeiram reaterro especial com utilização de areia, deverão ser observadas as 

seguintes considerações: 

 A execução deverá obedecer rigorosamente às indicações de projeto específico. 
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 A areia deverá ser limpa, destituída de detritos, com o máximo de 5% de material 

passante na peneira 100 e permeabilidade da ordem de 1 X 10-2 . 

 O material deverá ser lançado em camadas horizontais de espessuras não superiores a 

40cm. 

 O adensamento poderá ser mecânico ou hidráulico, ou uma combinação de ambos os 

métodos, a critério da Fiscalização. 

 Deverá ser dada especial atenção ao método e à energia de adensamento a ser 

empregado caso exista alguma estrutura sob o aterro, visando não danificá-la. 

 Em se tratando de reaterro de tubulações, os tubos deverão estar lastreados e travados 

de modo a impedir seu deslocamento durante a operação. 

 

EQUIPAMENTOS 

Na execução dos serviços deverá ser prevista a utilização de equipamentos apropriados, de 

acordo com as condições locais e as produtividades exigidas para o cumprimento dos prazos. 

Em aterros e reaterros de valas, cavas, fundações ou escavações de pequenos volumes, serão 

usados soquetes manuais, compactadores pneumáticos, placas vibratórias ou rolos 

compactadores de pequeno porte, com dimensões apropriadas a se obter as características de 

compactação definidas em projeto. 

Em se tratando de grandes áreas ou escavações, poderão ser empregados tratores de lâmina, 

escavo-transportadores, moto-escavotransportadores, caminhões basculantes, motoniveladoras, 

rolos de compactação (lisos, de pneus, pés-de-carneiro, estáticos ou vibratórios), rebocados por 

tratores agrícolas ou auto propulsores, grade de discos para homogeneização e caminhões-pipa 

para umedecimento. 

CONTROLE 

Os solos para os aterros e reaterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas, 

diatomáceas, tocos ou raízes. Turfas e argilas orgânicas não deverão ser utilizadas. 

Os controles e ensaios de compactação serão feitos baseando-se nos critérios estabelecidos pela 

NBR 7182. 
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Poderão ser utilizados métodos expeditos para a verificação de umidade no campo, tais como 

“frigideira”, “álcool” ou “Speedy”, permitindo o avanço do serviço. Entretanto, a aceitação dos 

resultados ficará na dependência da confirmação, por laboratório, sendo o serviço recusado nos 

casos em que se verificarem discrepâncias superiores a 2%. 

Em regiões onde houver ocorrência de materiais rochosos e na falta de materiais de 1ª ou 2ª 

categorias, admite-se o seu emprego, desde que haja Especificação Complementar apropriada. 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 Os serviços de aterros, reaterros e compactação de valas, cavas e fundações serão 

medidos pelo seu volume geométrico, em metros cúbicos, de acordo com a seção 

transversal e o Grau de Compactação definidos em projeto. Será utilizado, para o 

cálculo do volume, o processo da "média das áreas", independentemente da 

classificação do material (1ª ou 2ª categoria). Será subtraído, do volume escavado, o 

volume das peças ou estruturas enterradas. 

 Não existindo projeto, o volume será medido no local. 

 Para grandes áreas, os volumes serão determinados pela diferença, fornecida por 

levantamento topográfico, entre as cotas do aterro compactado concluído e as cotas do 

terreno primitivo. 

 Estão consideradas nestes preços as operações de descarga, espalhamento, 

homogeneização, umedecimento ou aeração e apiloamento ou compactação do material. 

 Quando não for atingido o grau de compactação estabelecido, os serviços necessários à 

recompactação do material estão incluídos também nos preços unitários. 

 Não serão pagos aterros ou reaterros em excesso, que ultrapassem as dimensões 

previstas em projeto, sem que sejam absolutamente necessários. 

 O mesmo critério caberá à recomposição desnecessárias de pavimentos. 

Excepcionalmente, quando o aterro for executado com materiais de 3ª categoria, o 

Critério de Medição será específico para este caso, sendo definido em Especificação 

Complementar apropriada. 

 Os serviços de escavação, carga e transporte dos materiais para os aterros serão medidos 

de acordo com Especificações próprias, sendo calculados pelo volume geométrico 

escavado. 

 Os serviços serão pagos de acordo com os volumes medidos e aprovados pela 

Fiscalização, aos preços unitários contratuais, estando incluídos todos os custos com 
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equipamentos, material, transporte, mão-de-obra e encargos necessários à execução do 

serviço. 
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OBJETIVO E DEFINIÇÕES 

OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos a serem obedecidos na 

execução de poços de visita para utilização na rede de coleta de águas pluviais em sistemas de 

drenagem. 

DEFINIÇÕES: para efeito desta Especificação serão adotadas as seguintes definições: 

 Poços de Visita (PV): constituem-se em câmaras visitáveis, construídas para permitir a 

inspeção e limpeza das redes de coleta de esgotos sanitários ou de coleta de águas 

pluviais; 

 Câmara de Trabalho: a câmara de trabalho ou simplesmente câmara, constitui-se na 

parte do poço de visita onde se situam a laje de fundo, a calha e as almofadas; 

 Laje de Fundo: é a laje que se situa abaixo da geratriz inferior do tubo efluente; 

 Calha: é a continuação do coletor dentro do poço de visita e se situa entre maciços de 

concreto denominados “almofadas”. Em planta, a calha pode ser reta ou curva, 

destinando-se a guiar o fluxo afluente em direção ao ponto de saída do poço. Quando 

reta, o próprio meio tubo poderá fazer-se às vezes de fundo de calha. A curva é utilizada 

quando o poço serve para mudar o alinhamento da canalização. As calhas deverão 

concordar em forma e declividade com os coletores que com ele façam junção e 

deverão ter altura coincidente com a geratriz superior do tubo de saída. Quando os 

coletores convergentes em um mesmo poço de visita forem de diâmetros diferentes, as 

canaletas para a transição de um para o outro terão sempre formas arredondadas sem 

cantos ou saliências propícias ao depósito dos materiais sólidos. 

 Almofada: é o enchimento da área do fundo não ocupada pelas calhas, cujo plano 

superior forma uma declividade constante de 10% no sentido das calhas; 

 Câmara de Acesso: a câmara de acesso ou chaminé é a parte localizada sobre a câmara 

de trabalho com seção circular e dimensão em planta inferior ou igual à da câmara de 

trabalho. Quando a dimensão for inferior à da câmara de trabalho, situar-se-á 

geralmente em posição excêntrica; 

 Laje de Redução Intermediária: a laje de redução intermediária é a laje que é utilizada 

quando ocorre diferença de diâmetro entre a câmara de trabalho e a de acesso, servindo 

de transição entre elas; 
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 Laje de Redução Superior: a laje de redução superior é localizada sobre o último anel da 

câmara de acesso, reduzindo o diâmetro da abertura de 80cm ou 110cm para 60 cm, 

sobre a qual será assentado o tampão; 

 Tubos de Queda: os tubos de queda são dispositivos instalados no poço de visita, 

interligando o coletor afluente ao fundo do poço, quando a diferença de nível entre 

estes, for superior ou igual a 50 cm, para evitar que as águas afluentes caiam de grande 

altura, caso contrário, além de prejudicar o trabalho e os próprios operários 

encarregados de manutenção, podem causar danos no fundo do poço; 

 

CONDICIONANTES E PARÂMETROS 

A norma NBR 9649 da ABNT, estabelece os critérios a serem adotados no projeto e 

implantação de poços de visitas (PV), os padrões e medidas devem ser seguidos de acordo com 

o que foi especificado em projeto. 

A seguir são relacionados os principais condicionantes e parâmetros a serem adotados para os 

referidos órgãos acessórios, segundo a referida norma: 

a) Utilização de Poços de Visita 

 Início de coletores; 

 Mudança de direção; 

 Mudança de declividades; 

 Mudança de diâmetro; 

 Mudança de material; 

 Locais de reunião de coletores; 

 Locais onde há ocorrência de degraus. 

b) Obrigatoriedade de Utilização de Poços de Visita 

 Em locais de reunião de mais de dois trechos ao coletor de saída; 

 Em locais de reunião que exijam colocação de tubos de queda (degrau com altura maior 

ou igual a 0,50m); 

 Em extremidades de montante e jusante dos sifões invertidos e passagens forçadas; 

 Quando a profundidade do trecho for maior ou igual a 3,00m. 
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c) Dimensões Mínimas dos Poços de Visita 

A NBR 9649 da ABNT fixa as seguintes dimensões mínimas para os poços de visita: 

 Tampão: diâmetro mínimo de 0,60m; 

 Câmara de trabalho: diâmetro mínimo em planta de 0,80m. 

Para fins desta Especificação, os poços com diâmetros da câmara de trabalho de 0,60m, terão 

alturas limitadas em 1,20m, para permitir os serviços usuais de manutenção. 

As distâncias entre PV's ou poços de inspeção e limpeza, deverão ser limitadas pelo alcance dos 

equipamentos de limpeza utilizados pela Concessionária responsável pela manutenção do 

Sistema. 

As distâncias máximas entre as unidades deverão ser de: 

 100m para trecho coletor com acesso de caminhão pelos dois lados do dispositivo; 

 40m para trecho coletor sem acesso de caminhão (vielas sanitárias) à unidade. 

O fundo interno dos PV's e dos poços de inspeção e limpeza deverão ser constituídos de calhas, 

destinadas a conduzir e ordenar o fluxo afluente em direção à tubulação de saída. 

A calha é a continuação do coletor dentro do poço de visita e deverá ser construída entre 

maciços de concreto denominados almofadas. Em planta pode ser reta ou curva. Quando reta, o 

próprio meio tubo poderá fazer as vezes do fundo de calha. A curva é utilizada quando o poço 

serve para mudar o alinhamento da canalização. 

As almofadas serão constituídas por maciço de concreto no traço 1:3:5 e terão as características 

dos desenhos do Projeto. A superfície da calha, deve ser lisa. As calhas deverão concordar em 

forma e declividade com os coletores que com ele façam junção. Quando os coletores 

convergentes em um mesmo poço de visita forem de diâmetros diferentes, as canaletas para a 

transição de um coletor para o outro terão sempre formas arredondadas sem cantos ou 

saliências. 

O angulo mínimo entre os eixos dos coletores de entrada e de saída será de 90º. 

TIPOS DE POÇOS 

Os poços de visita podem ser de três tipos: 
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 Em anéis pré-moldados de concreto; 

 Em concreto armado moldado no local; 

 Em alvenaria de tijolo maciço revestida interna e externamente. 

MATERIAIS 

MATERIAIS PARA POÇOS DE VISITA 

a) Materiais Para Poços de Visita Executados Integralmente Com Anéis de Concreto Pré-

moldados 

Os materiais usados em poços de visita para execução com anéis de concreto armado, além de 

atenderem o disposto nos condicionantes e parâmetros do item 3 e às normas pertinentes da 

ABNT, devem atender o disposto a seguir: 

 Os anéis ou aduelas que constituirão a parede circular do poço de visita deverão ser 

isentos de fraturas, trincas largas ou profundas e falhas. Poderão ser admitidos reparos, 

a critério de Fiscalização, desde que efetuadas de forma a repor a peça em concordância 

com as características desejadas. Os planos extremos dos anéis serão perpendiculares ao 

eixo, tolerando-se desvios entre seus centros, a prumo, não superiores a 1% da altura do 

anel. Os anéis para composição da câmara serão em concreto armado, terão diâmetro 

interno de 60cm, 80cm, 90cm ou 110cm, com e =7,5 cm, junta tipo macho e fêmea, 

podendo eventualmente, ser admitido o tipo ponta e bolsa para junta rígida. A altura de 

anel mais comumente utilizada é de 30 cm (classe CA-1, neles serão impressos ou 

pintados o nº. do PV, o nome do fabricante e a data de fabricação. Serão exigidos 

ensaios de absorção em cilindros “standard”, em número igual a 2% dos anéis 

encomendados e, no mínimo, 80% deverão satisfazer à NBR 08892. Na confecção dos 

elementos pré-moldados do concreto para os poços de visita, serão adotados critérios, 

no que couber, calcados nas normas pertinentes da ABNT e especificações a seguir 

discriminadas: 

 Resistência mínima à compressão fck = 15 MPa e fc28 = 22 MPa; 

 Deverão ser utilizadas as seguintes espessuras das paredes e anéis, salvo indicação em 

contrário do Projeto ou da Fiscalização: ø 600 mm  – e  = 7,5 cm; ø 800 mm  – e =9,5 

cm; ø 900 mm   – e =10 cm; ø 1100 mm – e= 12 cm; 
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POÇOS DE VISITA 

Obs: a Construtora deverá confirmar a situação de carga de tráfego, reaterro e profundidade do 

local das obras, para utilização das espessuras de paredes dos anéis especificadas acima. Os 

anéis pré-moldados de concreto utilizados nos poços de visita, serão medidos e pagos segundo 

os preços estabelecidos na tabela da EMBASA, conforme o seu diâmetro, ou seja, não haverá 

variação de preço caso sejam utilizadas espessuras maiores que os limites estabelecidos acima; 

 Tolerâncias para dimensões – diâmetro: mais ou menos 1%; espessura da parede: mais 

ou menos 5%; posição de ferragem: mais ou menos 10% da espessura da parede; 

 Cimento e areia para confecção de argamassa para assentamento dos anéis e para 

acabamento das calhas e almofadas; 

 Concreto com cimento, areia e brita para confecção das lajes de fundo e de transição e 

tampas; 

 Brita para lastro de assentamento ou execução de laje de fundo; 

 Tampões de FoFo. 

b) Materiais Para Poços de Visita Executados Com Concreto Moldado no Local 

Os poços de visita que serão executados no local, além de atenderem ao disposto nos 

condicionantes e parâmetros do item 3, obedecerão às seguintes normas brasileiras: 

 Projeto e Execução de Fundações – NBR 6122; 

 Cimento Portland Comum – NBR 5732; 

 Cimento Portland de Alta Resistência Inicial – NBR 5733; 

 Cimento Portland de Alto Forro – NBR 5735; 

 Cimento Portland Pozolâmico – NBR 5736; 

 Cimento Portland de Moderada Resistência e Sulfatos e Moderado Calor de Hidratação 

(RMS) e Cimento Portland de Alta Resistência e Sulfatos (ARS) – NBR 5737; 

 Agregados para Concreto – NBR 7211; 

 Especificação de Concreto Pré-misturado – NBR 7212; 

 Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado – NBR 7480; 

 Telas de Aço Soldadas para Armadura de Concreto – NBR 7481; 

 Calda de Cimento para Injeção – NBR 7681; 

 Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado – NBR – 6118; 

 Projeto e Execução de Obras de Concreto Simples – MB 49/73; 
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POÇOS DE VISITA 

E ao disposto a seguir: 

 Concreto para execução das lajes de fundo e de transição e das paredes do poço, com 

traço que conduza a um consumo de cimento nunca inferior a 350 kg/m3 de concreto e 

ao fator água/cimento sempre inferior a 0,5; 

 Armadura de aço CA 50 ou CA 60; 

 Anéis pré-moldados de concreto, conforme especificado no subitem 4.1 “a’, da presente 

Especificação; 

 Concreto magro para regularizar o leito para execução de laje de fundo; 

 Brita para execução do lastro de fundo para a execução de concreto magro de 

regularização; 

 Cimento e areia para confecção de argamassa para assentamento dos anéis da capoeira 

(se houver) e para acabamento das calhas e almofadas; 

 Tampões de FoFo. 

c) Materiais Para Poços de Visita Com Execução em Alvenaria de Tijolos ou Blocos 

Os materiais que serão utilizados na execução dos poços de visita previstos para execução em 

alvenaria são os seguintes: 

 Tijolos maciços de barro bem cozidos ou blocos maciços de concreto, obedecendo às 

prescrições da ABNT; 

 Anéis de concreto armado para confecção de chaminés de entrada, se houver; 

 Cimento e areia para confecção de argamassa para execução da alvenaria das paredes 

dos poços, para assentamento dos anéis (se houver), para revestimento interno e externo 

do poço e para acabamento das calhas e almofadas; 

 Concreto para execução das lajes de fundo e de transição, com traço que obedeça a um 

consumo mínimo de cimento de 350 kg/m3 e ao fator água/cimento máximo de 0,5; 

 Armadura de aço CA 50 ou CA 60; 

 Concreto magro para regularizar o leito para execução do concreto da laje de fundo; 

 Brita para execução de lastro de fundo para a execução do concreto magro de 

regularização; 

 Tinta betuminosa para pintura de impermeabilização da face externa, se especificado no 

Projeto. 
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EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos necessários para execução dos serviços aqui especificados são: 

 Caminhão com “munck”; 

 Guincho; 

 Talha; 

 Betoneira; 

 Carrinhos-de-mão; 

 Equipamentos manuais (ferramentas) utilizados na construção civil. 

EXECUÇÃO 

Os poços de visita serão executados em obediência ao tipo escolhido em Projeto ou sugerido 

pela Contratada, com a aprovação da Contratante. 

EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA COM ANÉIS DE CONCRETO 

 Escavação adicional: atingida a cota correspondente à geratriz inferior interna da 

tubulação efluente do PV (altura nominal), o terreno será ainda cuidadosamente 

escavado no mínimo mais 22 cm, para execução da laje de fundo e base do PV; 

 Parte inferior do PV: preliminarmente, será executada uma camada de 10 cm de brita 2; 

sobre essa brita será fundida uma base de concreto não estrutural, com 12 cm de 

espessura, cuja superfície será nivelada e constituirá a laje de fundo do PV, 

correspondente a altura nominal. Após 24 horas de concretagem, será iniciada a 

execução da câmara em anéis pré-moldados; 

 Câmara executada com anéis pré-moldados: os anéis serão assentados sucessivamente, 

na vertical, com juntas de argamassa de cimento e areia, traço 1:3 em volume. Os anéis 

rompidos para receber tubulação deverão ter o furo com diâmetro estritamente 

necessário para a introdução do tubo. Não serão permitidas ferragem expostas na parede 

do PV, será assentada a tubulação; em volta da junta formada pela tubulação e a parede 

do poço, será feito um cordão de argamassa de cimento, no traço 1:3, em volume, a 45º; 

 Calhas e almofadas: após a execução da câmara, serão executadas as calhas de fundo do 

PV, com auxílio de gabaritos, obedecendo a conformação indicada no Projeto para cada 

caso. Concluída a confecção da forma, será lançado concreto não estrutural, formando a 

almofada até a altura correspondente ao diâmetro da tubulação de saída do PV, com 
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uma inclinação de até 10% no sentido da calha principal, alisando-se a superfície com 

colher de pedreiro. Após 24 horas da concretagem da almofada, as calhas serão 

moldadas na forma circular definitiva, com argamassa de cimento e areia fina, traço 1:3 

em volume, a qual, também, será utilizada para o acabamento da superfície da 

almofada; 

 Anel ou caixilho moldado in loco para receber o tampão: atingida a altura pré-

estabelecida para a câmara, um anel, com 10 cm de espessura, será moldado in loco em 

concreto estrutural fck = 15 MPa, com dois anéis superpostos em aço CA – 50, 

diâmetro 6.3 mm. Em torno deste anel, acima e abaixo, será executado um cordão de 

argamassa de areia e cimento, traço 1:3, em volume; 

 Tampão: será assentado com a base do caixilho diretamente sobre o anel moldado "in 

loco”; quando necessário será feito um cordão de argamassa de cimento, e areia traço 

1:3 em volume, destinado a regularizar a altura do conjunto. A superfície circular 

externa do caixilho receberá um cordão da mesma argamassa até a altura do tampão e 

até igualar o diâmetro externo dos anéis da chaminé. Quando o tampão for de ferro 

fundido, o topo do anel moldado "in loco" deverá distar um mínimo de 14 cm da cota 

estabelecida para o topo do tampão, no PV localizado na rua, e de 12 cm no caso de PV 

localizado no passeio; se o tampão for de concreto armado, a distância será mínima de 

12 cm em qualquer situação; 

 Os poços executados integralmente com anéis pré-moldadas de concreto armado serão 

usados nas tubulações até 400 mm de diâmetro inclusive, e, seus detalhes obedecerão às 

normas fixadas nesta Especificação e aos detalhes específicos nos desenhos de Projeto. 

EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 

Os poços de concreto armado moldados no local serão usados para canalizações de diâmetros 

superiores a 400mm e deverão ter as dimensões internas mínimas segundo especificações de 

projeto. Suas paredes e calhas deverão ser revestidas com argamassa de cimento e areia fina no 

traço 1:3 em volume, alisada a colher. 

O consumo de cimento no concreto armado deverá ser, no mínimo, de 350 kg/m3 e o fator 

água/cimento não deverá exceder a 0,50. 

Salvo a existência de projeto específico que determine em contrário, os PV's moldados in situ 

serão quadrados. Todas as demais exigências são as mesmas descritas para os poços executados 

com anéis de concreto. 
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EXECUÇÃO DE POÇOS DE VISITA EM ALVENARIA 

Os poços de visita executados em alvenaria serão circulares, construídos com blocos maciços de 

concreto ou com tijolos maciços de barro bem cozido, obedecendo, no seu recebimento, às 

prescrições da ABNT. 

Serão usados em obras de drenagem e esgoto (em casos especiais), e terão diâmetros internos 

variando de 1,00 a 1,50m. A argamassa a ser usada no assentamento dos blocos ou dos tijolos 

será de cimento e areia no traço 1:3 em volume. 

As faces internas das paredes e laje do fundo deverão ser revestidas em argamassa de cimento e 

areia, no traço 1:3 em volume, alisada a colher. A espessura das paredes, “em osso”, será no 

mínimo de 0,20 m. Externamente as paredes poderão ser integralmente chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 em volume e dado revestimento final com 

argamassa, conforme estabelecido no subitem 4.2 da Especificação ET 15/04 do Caderno de 

Encargos. 

Na parte superior da alvenaria será fundida uma laje de concreto armado com 0,12 m de 

espessura e com uma abertura excêntrica e circular, com 0,60 m de diâmetro, que constituirá o 

início da chaminé. 

Os fundos dos PV's serão constituídos de uma laje de concreto simples e deverão, 

preferentemente, ser fundidos com o tubo no local, para que haja perfeita aderência entre 

ambos. As calhas deverão ser construídas obedecendo o alinhamento dos coletores. 

CONTROLE 

A execução dos poços será controlada sob duplo aspecto. 

Um dos aspectos do controle de qualidade dos poços de refere ao controle dos materiais. A 

fabricação dos anéis pré-moldados de concreto deverá ser controlada, por ensaios realizados em 

obediência à NBR 8892 da ABNT. Este controle pode ser feito pela Fiscalização da Contratante 

ou por empresa de consultoria especializada por ela contratada. Os tijolos maciços de barro 

cozido ou os blocos maciços de concreto deverão ser inspecionados na sua recepção na obra. 

O outro aspecto do controle é o que será exercido na obra antes, durante e depois da execução 

dos poços, conforme indicado a seguir: 



 
 
 

 
 
 

 

 
10

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO 

SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE SANTA 

LUZIA 

BARREIRAS / BA 

POÇOS DE VISITA 

 Antes da execução dos poços deve ser feita a verificação das cotas do(s) coletor(es) 

afluente(s) e, principalmente, do coletor efluente para definição da cota da laje do fundo 

e, consequentemente, da escavação adicional necessária; 

 durante a execução das paredes, qualquer que seja o tipo de poço a executar, deve-se 

dar especial atenção ao controle do acabamento do contato inicial entre a parede (o 

início da concretagem das cortinas nos poços com concreto moldado no local, ou o 

assentamento das primeira aduela nos poços com anéis pré-moldados de concreto, ou o 

assentamento da primeira fiada de tijolos ou dos blocos nos poços que serão executados 

em alvenaria) e a laje de fundo, de modo que se exija um acabamento que garanta a 

estanqueidade da junta, pois é neste ponto que reside o principal problema que conduz à 

falta de estanqueidade nos poços. Não menor cuidado deve merecer a execução do 

rejuntamento entre as tubulações e os orifícios deixados nas paredes para sua passagem. 

Este é um outro ponto que permite, quando mal executado, fazer o poço funcionar como 

cisterna coletora de água do lençol freático; 

 Durante a execução das calhas e almofadas, deve-se verificar não só o acabamento 

alisado, como as declividades pedidas para as almofadas em direção às calhas, como ao 

desenvolvimento circular das calhas; 

 Durante a execução deve ser feita uma inspeção visual e, às vezes, com fio de prumo, 

para verificar o acabamento e a verticalidade do poço; 

 Depois da execução, o poço deverá ser inspecionado para verificação visual de sua 

estanqueidade. 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será feita por unidade de poço de visita executado, conforme indicação de Projeto e 

aprovação da Fiscalização. 

 O fornecimento e assentamento do tampão dos poços de vista serão medidos e pagos 

separadamente 

O pagamento compreende: 

 Serviços adicionais de escavação, reaterro, demolição e recomposição de pavimento, 

escoramento, incl. fornecimento dos materiais necessários, posto obra; 

 Execução e/ou assentamento de lastro de fundo com brita, laje de fundo e laje de 

redução (quando houver), incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra; 
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 Execução de câmara de trabalho e de câmara de acesso (quando houver), incluindo o 

fornecimento dos materiais, posto obra; 

 Controle geométrico e tecnológico; 

 Limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização; 

 Aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados; 

 Aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados; 

 Aquisição, carga, transporte ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.), mão-

de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta 

Especificação. 
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DEFINIÇÃO 

Tratam-se de dispositivos em forma de caixas, construídos em alvenaria de tijolos maciços com 

tampa e laje de fundo em concreto, executados ao longo da rede de drenagem ou de esgotos 

sanitários, em pontos de interseção de condutores em áreas urbanizadas, com o objetivo de 

propiciar a manutenção da rede e possibilitar mudanças de diâmetro, de direção e de nível da 

tubulação. 

Possuem dimensões variáveis, de acordo com o diâmetro dos tubos da rede coletora e com a 

profundidade do coletor no local da interseção. 

EXECUÇÃO 

As etapas de construção são as seguintes: 

 Escavação e remoção do material excedente, de forma a comportar a caixa de passagem 

prevista; 

 Durante as escavações para a execução das caixas, caso seja encontrado na cota prevista 

material de baixa capacidade de suporte (argila orgânica etc.), deverá ser feita sua 

remoção e substituição por material adequado, que será compactado em camadas de, no 

máximo, 20 cm de espessura. Essa substituição deverá ser processada até uma 

profundidade a ser definida pela Fiscalização; 

 Regularização do fundo da cava e lançamento de lastro de concreto magro com 

consumo mínimo de cimento de 150 kg/m3; 

 Execução de base de concreto simples com 10 cm de espessura; 

 Execução das paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, assentados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, conectando a caixa à rede 

condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através 

de rejuntamento com a mesma argamassa; 

 Execução da canaleta interna, cuja largura será igual ao maior diâmetro interno da 

tubulação que passará pela caixa, com altura equivalente a 3/4 desse diâmetro. As 

almofadas deverão ter inclinação no sentido das calhas e serão confeccionadas em 

concreto não estrutural. 

 Execução da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, após a aplicação de 

chapisco 1:4 de cimento e areia; 
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 Colocação da tampa em concreto armado com espessura e armação dimensionadas em 

função das cargas a suportar (espessura mínima = 12 cm), consumo mínimo de cimento 

de 210 kg/m3 e armação em aço CA-50 ou CA-60 conforme detalhes do projeto. 

 No caso de existir lençol freático no local de execução, as caixas deverão ser 

herméticas, e tanto o fundo quanto as paredes deverão ser impermeabilizados. Deverão 

ainda dispor de drenos para possibilitar o escoamento das águas subterrâneas porventura 

acumuladas no seu interior. 

CONTROLE 

O controle da execução da caixa será visual, observando todas as etapas da construção e sua 

obediência às especificações e detalhes do projeto. As coordenadas de entrada e saída da 

tubulação serão verificadas topograficamente. 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 A medição será feita por unidade executada, de acordo com o tipo e dimensões das 

caixas. 

 O pagamento será feito de acordo com o respectivo item na planilha orçamentária, por 

unidade medida. Nos preços propostos deverão estar inclusas todas as despesas com 

materiais, mão de obra, máquinas, equipamento e ferramentas, encargos sociais, tarifas 

e tributos, bem como os serviços de escavação, escoramentos, esgotamento e reaterro 

necessários à execução da caixa. Os serviços de retirada e reposição de pavimentações 

serão remunerados separadamente, de acordo com os respectivos itens da planilha 

orçamentária da obra. 
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DEFINIÇÃO 

São dispositivos em forma de caixas coletoras em alvenaria de tijolos maciços, a serem 

executados junto aos meios-fios ou meios-fios com sarjetas, em áreas urbanizadas, com o 

objetivo de captar as águas pluviais e direcioná-las à rede condutora. Na dependência da vazão 

de chegada ao ponto de coleta de água, poderão ser executadas bocas –de-lobo simples ou 

duplas, ambas com grelhas pré-moldadas de concreto ou grelhas de ferro fundido dúctil. 

EXECUÇÃO 

As etapas de construção são as seguintes: 

 Escavação e remoção do material excedente, de forma a comportar a boca-de-lobo 

prevista; 

 Compactação da superfície resultante no fundo da escavação, e execução de base de 

concreto simples com 10 cm de espessura; 

 Execução das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3 em volume, conectando a boca-de-lobo à rede condutora e ajustando 

o(s) tubo(s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através de rejuntamento com a 

mesma argamassa; 

 Execução da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume; 

 Assentamento do meio-fio; 

 Moldagem "in loco" do quadro de concreto simples para assentamento da grelha; 

 Moldagem "in loco" do rebaixo de concreto na área anexa à boca de lobo; 

 Colocação da grelha. 

CONTROLE 

O controle da execução da caixa será visual, observando todas as etapas da construção e sua 

obediência às especificações e detalhes do projeto. As coordenadas de entrada e saída da 

tubulação serão verificadas topograficamente. 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
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 A medição será feita por unidade executada, de acordo com o tipo e dimensões das 

caixas. 

 O pagamento será feito de acordo com o respectivo item na planilha orçamentária, por 

unidade medida, estando incluídos no preço final todas as despesas com materiais, mão 

de obra, tributos e taxas, transportes, encargos sociais etc. 
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OBJETIVO E DEFINIÇÕES 

OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos para a execução dos 

serviços de rebaixamento de lençol freático com conjunto moto-bombas, ponteiras filtrantes em 

valas e em áreas, e poços drenantes. 

DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação, foram adotadas as seguintes definições: 

 Sistema de Rebaixamento de Nível D’água: consiste na instalação e operação de poços 

ou ponteiras filtrantes e de equipamentos para rebaixar o nível do lençol de água para 

uma cota definida, em uma determinada área, durante o período de execução da obra; 

 Rebaixamento com Ponteiras Filtrantes: consiste na cravação de ponteiras ao longo de 

um segmento, na instalação de tubos coletores de passagem da água captada e de um 

sistema composto de bomba de vácuo, cilindro receptor e bomba centrífuga, e operação 

do sistema; 

 Rebaixamento com Poços: consiste na perfuração de poços, instalação de sistema de 

bombeamento e operação do sistema. 

MATERIAIS 

Só serão consumidos materiais na execução do rebaixamento, no caso de uso de pré-filtro, onde 

poderão ser empregados: 

 Pedrisco; 

 Areia; 

 Brita; 

 Tubos de PVC, etc. 

EQUIPAMENTOS 

Os sistemas de rebaixamento usualmente empregados são: 

 Por ponteiras filtrantes; 

 Por poços. 
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Os sistemas de rebaixamento por ponteiras filtrantes são compostos por ponteiras, tubos 

coletores de passagem do fluído captado pelas ponteiras, bomba de vácuo, cilindro receptor e 

bomba centrífuga. 

Nos sistemas de rebaixamento por poços são utilizados equipamentos para perfuração e 

instalação dos poços e bombas para a operação. 

Deverão ser mantidas na Obra, bombas de reserva, aptas a funcionar, assim como deverão estar 

disponíveis geradores em “stand-by”, aptos a compensar a falta ou insuficiência eventual de 

energia elétrica, sem ônus para a EMBASA. 

Em ambos os tipos de rebaixamento, será necessária a instalação, pelo Construtor, de rede 

elétrica alimentadora. 

EXECUÇÃO 

A implantação e operação de sistemas de rebaixamento de lençol de água é necessária em 

escavações abaixo do nível do lençol freático. 

Devem ser captadas e bombeadas as águas do subsolo adjacente às escavações, que deverão ser 

mantidas secas através de sistema adequado de rebaixamento do lençol freático. 

A instalação de sistemas de rebaixamento na Obra, só será feita com a aprovação da 

Fiscalização, com base em sondagens do subsolo local. 

Nos casos em que a escavação for executada em solos arenosos ou siltosos, ou onde tais solos 

constituam a cota de fundo, somente será permitido o uso de rebaixamento do nível d’água 

através de ponteiras ou poços filtrantes, com eventual uso de vácuo. 

A adoção do sistema de rebaixamento do lençol freático, com instalação montada dentro da 

escavação, somente será permitida se este não interferir nos trabalhos de execução das obras, 

nem prejudicar os serviços de reaterro. Este sistema de rebaixamento deve ser executado de 

maneira a poder funcionar com total eficiência até a execução das obras e reaterro acima da cota 

prevista. 

O projeto do sistema de rebaixamento deve ser elaborado pelo Construtor e submetido à 

aprovação da Fiscalização, bem como as adequações necessárias durante o período de instalação 

e de operação. 
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As instalações de bombeamento para o rebaixamento do lençol, uma vez instaladas, funcionarão 

sem interrupção (24 horas por dia) até o término do serviço. Não será permitida a interrupção do 

funcionamento dos sistemas sob a alegação de nenhum motivo, nem nos períodos noturno ou de 

feriados, mesmo que nos respectivos intervalos de tempo nenhum outro serviço seja executado 

na obra. 

Nos locais onde a obra estiver sendo mantida seca através do bombeamento ou rebaixamento do 

lençol freático, as operações de bombeamento cessarão gradativamente, de maneira que o nível 

piezométrico seja sempre mantido, pelo menos, meio metro abaixo da cota superior atingida 

pelo aterro. 

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressão das águas subterrâneas as instalações de 

rebaixamento do nível destas somente poderão ser desligadas após completo aterro das valas. 

A instalação da rede elétrica alimentadora, pontos de força, consumo de energia do combustível 

e a manutenção, operação e guarda dos equipamentos, fornecimento de água junto aos 

equipamentos e fornecimento de materiais para pré-filtro, se necessário, serão de 

responsabilidade do Construtor. Deverão estar disponíveis geradores aptos a compensar a falta 

ou insuficiência eventual de energia elétrica. 

 REBAIXAMENTO COM PONTEIRAS FILTRANTES 

O sistema especificado consiste: 

o Na cravação de ponteiras filtrantes, do tipo “Well-Points”, colocadas no interior 

de poços de pequeno diâmetro ao longo de cada lado das valas; 

o Na instalação de tubos coletores de passagem do fluído captado pelas ponteiras; 

o Na instalação de um sistema composto de bomba de vácuo, cilindro receptor e 

bomba centrífuga. 

Trata-se, portanto, de um conjunto de ponteiras, pouco espaçadas entre si, geralmente ligadas 

por uma única tubulação a um sistema de sucção que deve comprovar eficiência. 

O sistema “WELL-POINT”, consiste, pois, na colocação de ponteira filtrante em profundidade 

adequada no lençol d’água para levá-lo à um nível inferior à zona mais profunda da escavação, 

evitando-se assim, o colapso dos taludes das valas encharcadas. 
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A vantagem deste método é o trabalho realizado a seco, sem ocorrência de carreamento de 

material para dentro das valas, deixando o solo coeso e com as mesmas características 

primitivas de resistência. 

Os lances de 100m de valas são os mais econômicos para rebaixamento de lençol, com 

profundidade máxima em torno de 5m, para um conjunto bem dimensionado. 

As ponteiras serão cravadas dos dois lados da vala, através de jateamento direto de água 

utilizando-se bomba de alta pressão ou por perfuração rotativa, a depender das características do 

solo local. 

Em certos casos torna-se necessário a utilização a execução de um pré-filtro, que consiste na 

cravação de tubos de PVC, encamisando as ponteiras, que, no caso, ficam revestidas com 

cascalho ou brita e areia grossa lavada, devendo ficar as ponteiras 30 cm acima do início do 

encanamento. Essa solução pode ser adotada para melhorar o rendimento do conjunto de 

rebaixamento devido a presença de estratos de argila ou solo de baixa permeabilidade. 

O assentamento e o fornecimento do pré-filtro serão de responsabilidade do Construtor. 

O Construtor deverá evitar irregularidades das operações do rebaixamento, controlando e 

inspecionando o equipamento continuamente. 

O funcionamento do sistema só pode ser desativado quando concluído o assentamento e 

garantido sua fixação através do reaterro, a fim de evitar o levantamento dos tubos. 

O rebaixamento poderá ser realizado em um único estágio ou em vários estágios, a depender da 

profundidade das escavações no local das obras. Utiliza-se mais de um estágio, para os 

rebaixamentos de lençol freático em escavações com profundidades superiores ao alcance 

vertical da ponteira, que equivale a aproximadamente 5,00m. Considerou-se nesta 

Especificação, o rebaixamento em estágio simples e estágio duplo. 

O rebaixamento em duplo estágio significa que o 1o conjunto instalado na superfície do terreno 

natural, rebaixa o lençol freático até determinada altura do nível original. O 2o conjunto do 2o 

estágio; inclusive a tubulação, são colocadas tão abaixo do primeiro conjunto quanto possível. O 

3o estágio, se necessário for, terá o mesmo procedimento. O bombeamento contínuo do 2o 

estágio pode drenar o solo nas adjacências das ponteiras deixando-o seco, ficando paralisado o 

funcionamento do 1o estágio 
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A função deste sistema é de promover a ascensão da água do lençol freático e a disposição em 

um local apropriado, sem contudo acarretar o carreamento de partículas finas de solo, 

impedindo assim eventuais recalques de estruturas próximas à Obra. 

Geralmente, quando há necessidade de instalação de um sistema de duplo estágio, as escavações 

das valas são ampliadas no sentido horizontal, permitindo a formação de uma berma na altura 

intermediária da vala, para o assentamento do 2º conjunto, sem angariar prejuízos nas 

dimensões internas da vala que se quer esgotar. 

Deve ser ressaltado que a proximidade de obras existentes exigirá, em alguns casos, a recarga 

do lençol freático próximo as fundações para evitar recalque do solo e consequentemente às 

suas implicações. 

O nível de rebaixamento deverá ser no mínimo 30 cm abaixo da fundação da obra e deverá ser 

controlado por piezômetros convenientemente instalados, a critério da Fiscalização. 

O Construtor deverá responder pelas consequências das irregularidades ou anomalias ocorridas 

durante o rebaixamento quaisquer que sejam as suas origens. 

A sequência de instalação de um sistema de rebaixamento, após definido o dimensionamento 

preliminar, é a seguinte: 

o Retirada de pavimentação, se houver; 

o Cravação do tubo piezométrico; 

o Após o equilíbrio do lençol verifica-se o nível do lençol no tubo piezométrico 

(indicador) e o nível da fundação da obra, obtendo-se desta forma a necessidade 

de rebaixamento; 

o Cravação das ponteiras filtrantes através de jateamento de água sob pressão 

(caminhão pipa ou reservatório, bomba, mangueira flexível e tubo de cravação) 

ou através de perfuração rotativa; 

o Instalação do coletor geral ou barrilete geral ao qual as ponteiras filtrantes são 

interligadas através de mangotes flexíveis e transparentes; 

o Instalação do conjunto de rebaixamento ao qual o barrilete é interligado; 

o Início de operação do sistema; 

o Verificação visual do eficiente funcionamento de todas as ponteiras. 

O rebaixamento deve ser iniciado aproximadamente três horas antes do começo dos trabalhos. 
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 REBAIXAMENTO COM POÇOS 

Esse sistema consiste na perfuração de poços, instalação de sistema de bombeamento e operação 

do sistema. 

a) Perfuração 

O método de perfuração mais indicado é o rotativo com circulação reversa. Este método permite 

um carregamento maior das partículas do solo originárias da perfuração e evita a formação de 

uma película impermeável ao longo das paredes da perfuração. 

O emprego de outro método, como percussão com trépano ("Strauss") e rotativo com circulação 

de lama só deve ser adotado, caso haja impossibilidade na utilização do método rotativo 

indicado. Estes métodos formam uma película impermeável nas paredes do poço diminuindo a 

eficiência do mesmo. 

O diâmetro da perfuração deverá ser definido no projeto de rebaixamento, ao encargo do 

Construtor. 

Considerando o tipo do solo onde serão instalados os poços, é conveniente que se coloque um 

tubo de revestimento desde o início da perfuração, a fim de evitar o desmoronamento das 

camadas superficiais. 

Durante a perfuração, caso haja problema com colapso das paredes é conveniente o uso do 

revestimento até a cota final. Não deverá ser utilizada lama bentonítica para a contenção das 

paredes. 

Uma vez terminada a perfuração é conveniente que se faça uma limpeza do furo com água 

limpa, retirando todo o material da perfuração. Esta operação deverá ser executada antes da 

descida do tubo-filtro. 

b) Filtros 

Os tubos-filtros deverão ser tubos de aço perfurados com diâmetro adequados; a utilização de 

outro tipo de material, como o PVC, deverá ser aprovada pela Fiscalização. Estes tubos devem 

ter aberturas laterais de 5 x 22 mm de dimensão máxima, protegidos por ressaltos ou venezianas 

com abertura máxima de 1 mm. 
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Deve ser vetada a utilização de tubos perfurados com maçaricos ou por qualquer outro processo 

que prejudique a resistência do tubo e também a eficiência da drenagem da água para dentro do 

mesmo. 

Os tubos-filtros deverão ser ainda envolvidos com uma tela de fibras sintéticas flexíveis, com 

malha de 0,60 mm, enroladas no tubo em espiral. Para prender esta tela deve ser utilizar fio de 

nylon resistente e braçadeiras com fitas de aço grampeados, a cada 50 cm. 

Na extremidade superior deve-se utilizar 1 metro de tubo liso; e na extremidade inferior deve-se 

colocar um tubo liso fechado com cerca de 1,50 m de comprimento, destinado a receber o bico 

injetor ou a bomba submersa e permitir que as pequenas partículas que penetram dentro do tubo, 

sofram um processo de decantação. 

Os tubo-filtros devem ser soldados ou rosqueados, devendo-se garantir uma vedação absoluta. 

Todo o conjunto de tubos deverá ser dotado de alças espaçadoras colocadas a distâncias tais que 

permitam a sua perfeita verticalidade. A fixação destas alças espaçadoras no tubo deverá ser de 

maneira que não prejudique a tela protetora. 

A descida do conjunto de tubos deve ser cuidadosa e pelo seu próprio peso. Não utilizar nenhum 

esforço adicional para colocá-lo na cota definitiva. 

Após a descida do conjunto de tubos na perfuração, deverá ser colocado no espaço anelar entre 

a parede do furo e os tubos, material filtrante natural, constituindo-se de areia grossa e 

pedregulho fino lavado com porcentagens, obedecendo os critérios de filtro. É conveniente que 

este material esteja limpo antes da sua colocação e não entre em contato com o solo da 

superfície, ou seja, não deve ser acumulado na boca do poço sem isolamento com o solo. 

Ainda no espaço entre os tubos e a parede do poço deve-se colocar um indicador de nível 

d’água que ficará envolvido pelo material filtrante. A finalidade desse indicador de nível d’água 

é permitir a avaliação do comportamento e funcionamento do material de filtro. Os tubos dos 

indicadores devem ser de PVC rígido com diâmetro de 1 ½”, tendo na extremidade inferior 1,5 

m de tubo perfurado e envolvido com tela de nylon com malha de 0,60 mm. 

Na extremidade superior do conjunto de tubos, colocar uma tampa metálica ou de madeira com 

orifícios justos para a tubulação dos bicos da bomba e dos cabos de comando. 

c) Caixa de Proteção 
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Na parte superior do poço deve-se alargar a abertura e fixar uma caixa de proteção de madeira 

ou outro material. As paredes da caixa deverão ficar a alguns centímetros acima da superfície, a 

fim de proteger o seu interior contra a entrada das águas pluviais. 

Dentro da caixa de proteção deverão ficar o registro e o hidrômetro, para o caso de poços 

individuais, no caso de. Poços coletivos, este conjunto fará parte do sistema da casa de bombas. 

No fundo deverão ser executados drenos que evitem o acúmulo de água dentro da caixa. Este 

dreno não deve estar em comunicação direta com o material filtrante. 

A caixa deverá ser provida de uma tampa protetora que impeça a penetração de águas 

superficiais e sujeiras, mas facilmente removível para leituras diárias e manutenção das bombas. 

É conveniente cuidar desta proteção superior e evitar que a caixa fique descoberta. 

d) Bombas 

Na extremidade inferior do tubo filtros deverá ser instalada bomba do tipo submersa centrífuga. 

Estas bombas devem ser dotadas de uma válvula de retenção, a fim de não permitir o retorno da 

água bombeada para o poço quando a mesma for desligada. 

O controle de operação das bombas deverá ser automático, com 2 eletrodos distanciados de 1 

metro e ligados a um painel central de comando para os poços, contendo dispositivo de alarme. 

e) Instalação Elétrica 

A instalação elétrica dos poços deverá ser feita de tal forma que cada bomba possa ser ligada e 

desligada separadamente a partir do painel de controle. 

No painel de controle deverão ser previstos mostradores de funcionamento, bem como 

indicadores de consumo de energia. 

Toda a instalação elétrica deverá estar ligada a sistema de alarme do tipo sonoro e óptico, com a 

finalidade de permitir o conhecimento imediato de qualquer irregularidade no sistema elétrico 

ou de bomba. 

Acima do eletrodo superior de cada poço e a uma distância de 1 metro do mesmo deverá ser 

instalado um eletrodo de segurança. Este eletrodo deverá ser ligado ao sistema de alarme do 

painel. 
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Para a segurança do sistema é conveniente manter bombas sobressalentes, tubos, peças do 

sistema elétrico, fusíveis, etc., enfim, todos os elementos necessários a manutenção do sistema 

de rebaixamento. 

Deverá ainda ser instalado um gerador de energia com capacidade suficiente para fornecer 

energia no caso de um colapso da rede elétrica, ou esta apresentar voltagem insuficiente. 

Este gerador deve ficar em lugar abrigado e ser submetido a dois testes semanais de 

funcionamento. A ligação do gerador ao sistema elétrico deverá ser extremamente rápida e 

acessível. 

f) Bombeamento 

Os poços de bombeamento deverão ser ligados a tubos coletores para descarga. A água 

proveniente dos tubos de descarga deverá ser canalizada para uma rede de águas pluviais ou 

para um local fora da área de rebaixamento. 

Após a instalação da  bomba  e  complementadas  as  ligações,  deverá  ser  efetuado  um  

pequeno  teste  de funcionamento do sistema do poço. 

Antes de colocar todo o sistema em funcionamento deverá ser obtido o nível d’água da área 

através de leituras em todos os poços, indicadores de nível d’água e piezômetros instalados. 

O início do bombeamento não deverá ocasionar um abaixamento brusco do nível  d’água,  

devendo ser  a capacidade de bombeamento aumentada gradativa e cuidadosamente. 

Durante o rebaixamento deve ficar assegurado o conserto imediato de qualquer avaria que por 

ventura surja nas partes elétricas ou mecânicas do sistema, mesmo quando ocorrida em horários 

extraordinários (domingos, feriados, etc.). 

CONTROLE 

Serão desenvolvidos os seguintes controles: 

 Controle visual de operação dos equipamentos, de modo a acompanhar o seu 

funcionamento e prevenir interrupções na operação ou incapacidade de efetuar a 

rebaixamento adequado; 

 Controle dos níveis d’água do rebaixamento, nos pontos de implantação de medidores; 
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 Controle visual rotineiro das edificações adjacentes ao rebaixamento, para 

acompanhamento de recalques e trincas; 

 Controle do tempo de operação do sistema de rebaixamento, em cada trecho, com 

anotação em mapas específicos, que devem ser visados diariamente pela Fiscalização, 

no caso de rebaixamento de áreas. 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 Será feita em metro linear (m), pela extensão de vala efetivamente rebaixada. 

 A Fiscalização poderá autorizar o esgotamento simultâneo com bomba submersa, a ser 

medido e pago em separado, devido a contribuições estranhas ao lençol freático, como: 

rede de água e esgoto, águas pluviais, variação de marés e similares; 

 As sondagens do subsolo local serão medidas e pagas em separado. 

O pagamento compreende: 

 Mobilização, instalação (incluindo cravação da ponteira, instalação do conjunto de 

rebaixamento, 

 Remanejamento de coletores e bombas), operação e manutenção de equipamentos de 

rebaixamento de lençol freático, com ponteiras a vácuo, incluindo-se o fornecimento de 

água (se for o caso), energia elétrica, vigilância e todos os materiais necessários e sua 

desmobilização; 

 Projeto de rebaixamento, com aprovação da Fiscalização; 

 Controle, conforme critérios desta Especificação; obtenção de licenças e alvarás; 

 Execução de pré-filtro e caixa de proteção, incl. fornecimento, posto obra; 

 Limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização; 

 Reparos de danos em edificações adjacentes à Obra, causados pelo rebaixamento de 

lençol; 

 Aquisição, carga, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos 

equipamentos e ferramentas utilizados; 

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais 

(combustíveis, peças etc.); 

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto 

desta Especificação. 
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OBJETIVO 

Estas especificações objetivam a compactação de aterros em solos, compreendendo as seguintes 

atividades básicas: 

 Conformação mecanizada da geometria das camadas a compactar; 

 Gradeamento, correção de umidade e homogeneização dos solos, por camada a 

compactar; 

 Acabamento geométrico das camadas a compactar; 

 Compactação mecanizada das camadas. 

MATERIAIS 

Serão utilizados na construção de aterros, os empréstimos de materiais já pesquisados e 

disponíveis. Todos os materiais provenientes das escavações obrigatórias poderão ser usados, 

desde que as suas características de permeabilidade e plasticidade estejam de acordo com o 

especificado em projeto. 

Caso a CONTRATADA deseje utilizar materiais de outros empréstimos, deverá efetuar estudo 

prévio das características geomecânicas dos materiais constituintes. Correrá, neste caso, a 

expensas da CONTRATADA a realização de todos os ensaios de caracterização e especiais 

necessários. Os resultados dos mesmos serão encaminhados à FISCALIZAÇÃO, que se 

pronunciará a respeito da adequação dos materiais. 

As escavações, quer obrigatórias quer de empréstimos, deverão ser consideradas no 

Planejamento, Metodologia e Custos da CONTRATADA 

Os materiais cujas umidades estejam abaixo da faixa de tolerância acima definida, serão 

submetidos à correção de umidade por rega, preferencialmente no local de origem (áreas de 

empréstimo). 

O Controle de Qualidade dos serviços e dos materiais de aterro será de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA executará “pari passo”, durante o desenrolar dos trabalhos, ensaios 

expeditos de determinação dos desvios das umidades naturais em relação às respectivas 

umidades ótimas de compactação Proctor (ensaios Hilf-Proctor), de modo à bem orientar os 

trabalhos. 
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EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos, ferramentas, utensílios etc., a serem adotados pela CONTRATADA para 

esses serviços, deverão ser compatíveis com: 

 O cronograma proposto pela contratada; 

 As dificuldades inerentes ao projeto, local das obras e clima; 

 A obediência aos requisitos de projeto e especificações técnicas; 

 A aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá manter os equipamentos em boas condições de operação e tomará as 

providências para obter a compactação especificada. 

Quando forem utilizados rolos compactadores, em série ou em paralelo, todos deverão possuir 

as mesmas características de operação, dimensões e peso. 

Nos pontos inacessíveis serão utilizados compactadores mecânicos de operação manual. 

Estes compactadores manuais poderão ser acionados por ar comprimido, por motores de 

combustão interna ou, ainda, por motores elétricos e serão empregados nas áreas inacessíveis 

aos equipamentos convencionais de terraplenagem, obedecidos os critérios de compactação com 

a espessura adequada ao equipamento. 

EXECUÇÃO  

A execução de aterros compreenderá as seguintes atividades: 

a) Lançamento 

O material será lançado em camadas horizontais, de espessura máxima a ser definida em aterro 

experimental a ser executado na fase inicial da obra. 

Deverão ser tomadas precauções para garantir que o material seja lançado no aterro isento de 

raízes, grama ou outros materiais perecíveis. Recomenda-se que a remoção desses materiais se 

dê na própria jazida. 

Materiais inadequados lançados no aterro não serão pagos e serão removidos e substituídos, 

correndo as despesas a expensas da CONTRATADA. 
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Para se garantir boa ligação entre as camadas sobrepostas, exigir-se-á escarificação das 

superfícies até uma profundidade de 5 cm das mesmas, antes do lançamento da camada 

superior. 

As camadas serão lançadas paralelamente ao eixo longitudinal do aterro e a superfície inclinada 

transversalmente, de aproximadamente 4%, caindo para montante, com a finalidade de facilitar 

a drenagem superficial de águas pluviais, evitando-se a formação de poças, condição essa, que 

deverá ser mantida durante toda a construção. 

Se os trabalhos forem interrompidos, por determinado período, sob qualquer pretexto, a 

superfície do maciço deverá ser compactada com rolo liso de modo a selá-la. Considerando, 

outrossim, a probabilidade de ocorrência de chuvas, a CONTRATADA deverá deixar todas as 

superfícies seladas, exceto nos trechos onde se esteja procedendo a operação de lançamento e 

compactação. 

b) Correção da Umidade 

Antes do início da compactação, a umidade do material será verificada e as pequenas correções, 

eventualmente necessárias, realizadas por rega ou secagem, conforme o caso. 

Nenhuma grande correção de umidade será permitida na praça de trabalho; as correções devem 

ser realizadas diretamente na área de empréstimo, anteriormente ao transporte, e com 

antecedência de pelo menos 6 horas antes do lançamento. 

Os materiais oriundos das áreas de empréstimo terão um teor de umidade com desvio máximo 

de 1% abaixo ou 2% acima em relação ao teor ótimo de umidade obtido no ensaio Proctor 

Normal, ou de acordo com o especificado nos documentos de projeto. 

As pequenas correções de umidade, eventualmente necessárias na praça de lançamento, serão 

realizadas por escarificação, com grade de disco e secagem ou aspersão por caminhão pipa e 

mistura do material, até que seu teor de umidade seja uniforme e atenda aos limites das 

especificações. 

A CONTRATADA manterá, durante a construção, todas as superfícies de construção 

temporárias dentro dos limites de teor de umidade especificados para a compactação, até que 

seja feito o lançamento da camada subseqüente. 
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As áreas que apresentarem teor de umidade elevado serão arejadas por meio de grades de disco, 

arados ou grades de dentes e recompactadas dentro dos limites especificados. As áreas que 

apresentarem teor de umidade baixo serão retrabalhadas e recompactadas conforme descrito 

anteriormente. 

Eventuais aspersões de água poderão ser necessárias para compensar as perdas por evaporação. 

c) Compactação 

O aterro compactado deverá atingir os seguintes valores de grau de compactação: média igual 

ou superior a 98% do ensaio Proctor Normal, desvio padrão inferior a 2% e valor mínimo de 

97% para rejeição, ou conforme especificado nos documentos de projeto. 

A compactação dos materiais deverá realizar-se de uma maneira sistemática, ordenada e 

contínua. Os materiais devem ser lançados com a umidade especificada, espalhados na 

espessura determinada e compactados. 

Em áreas restritas, em que se deverá processar a compactação manual, a espessura da camada 

lançada não deverá exceder 10 cm. Esta restrição geral deverá ser adotada especificamente no 

contato com o muro de alvenaria de pedra argamassada no canal de acesso e de restituição. 

Todas as passadas dos rolos compactadores serão feitas paralelamente aos eixos longitudinais 

dos aterros, a não ser que seja de outra forma, indicado pela FISCALIZAÇÃO. 

O tráfego dos equipamentos de construção deverá se distribuir uniformemente sobre as áreas do 

maciço, não sendo permitido o tráfego concentrado em faixas, exceto quando isto for inevitável. 

Assim sendo, o tráfego deverá se processar de maneira a evitar supercompactação, bem como 

permitir à FISCALIZAÇÃO, o controle do número de passadas do equipamento compactador e 

da espessura das camadas. 

Em caso de ocorrência de camadas supercompactadas, as mesmas deverão ser revolvidas, 

espalhadas e recompactadas. 

Quando ocorrerem depressões na superfície da camada lançada, estas deverão ser preenchidas 

antes de processada a compactação. 

Deverá ser evitada qualquer interrupção superficial das camadas compactadas, exceto quando 

indicado nos desenhos. 
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Não serão permitidos desníveis que excedam a 3 camadas, a não ser em casos excepcionais 

examinados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, adotando-se então taludes de 1:3 (vertical: 

horizontal). 

Nos casos em que seja permitida pela FISCALIZAÇÃO a construção de juntas temporárias, 

cuidados especiais devem ser tomados pela CONTRATADA quando da execução da 

interligação entre o aterro e a superfície dessas juntas, de modo que sejam conseguidas uma boa 

aderência e união entre as camadas. 

A autorização para o uso de juntas de construção será obtida pela CONTRATADA antes do 

lançamento dos materiais. As juntas de construção, autorizadas pela FISCALIZAÇÃO, serão 

protegidas contra ressecamento por uma camada de material solto de 20 cm de espessura. Por 

ocasião do prosseguimento de construção, o material superficial será removido até que seja 

atingido o material compactado, sendo removido adicionalmente pelo menos 50 cm deste 

material, medido perpendicularmente à superfície da junta de construção. Caso se verifique a 

existência de fissuras de ressecamento, deverá ser removida todas as camadas danificadas. 

As superfícies de contato serão completamente umedecidas com uma suave aspersão, 

escarificadas e preparadas para construção. 

O material será preparado com um teor de umidade aproximadamente 1% a 2% mais alto que o 

médio especificado para a construção. 

Na conclusão dos trabalhos, as camadas finais deverão apresentar bom aspecto, estarem limpas, 

convenientemente drenadas e em boa ordem. 

CONTROLE 

O controle de qualidade dos aterros compactados será executado pela CONTRATADA 

seguindo o prescrito na especificação de projeto. 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 Os serviços de compactação das camadas dos aterros serão medidos em metros cúbicos 

de materiais efetivamente utilizados e aplicados nos locais de destinação, com as 

características geométricas teóricas de Projeto. 

 O volume será determinado considerando-se as médias das áreas, aplicadas em cada par 

de seções, com base nas seções transversais do terreno natural, levantadas a nível, após 
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desmatamento e limpeza, em cada fundação de aterro, combinadas com as seções 

geométricas teóricas de plataformas e taludes projetados, para cada seção, aplicados 

após sua finalização.  

O pagamento será feito pelo preço unitário proposto para o metro cúbico de material 

compactado, e deverá incluir todos os custos a seguir relacionados: 

 Operação mecanizada de conformação, gradeamento, umidificação e compactação dos 

materiais para os aterros; 

 Recuperação de camadas cujas densidades e teores de umidade não se enquadram nas 

especificações; 

 Serviços de controle e acompanhamento das obras; 

 Acabamento manual e mecanizado dos taludes e das plataformas; 

 Drenagem das águas pluviais durante a execução; 

 Conservação até a entrega final da obra; 

 Aquisição, carga, transporte, descarga, operação, depreciação, mobilização, utilização 

manutenção e conservação dos equipamentos; 

 Mão-de-obra para a execução dos serviços complementares de manutenção, controle, 

marcação e outras incidências necessárias à execução dos serviços anteriormente 

descritos e outros inerentes à atividade objeto. 

Os custos dos serviços topográficos de marcação, controle e acompanhamento das atividades de 

compactação já estão sendo considerados no item “Serviços Preliminares” da Planilha 

Orçamentária. 
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OBJETIVO E DEFINIÇÕES 

OBJETIVO: esta Especificação objetiva, a execução de concreto convencional, estabelecendo 

procedimentos e identificando as normas a serem seguidas, para a seleção dos materiais, para o 

proporcionamento e produção do concreto e para a execução das peças. 

Esta Especificação e respectivos Critérios de Medição e Estrutura de Preços são válidos tanto 

para o concreto usinado, como para o fabricado em betoneira. Ficará a cargo do Construtor, a 

definição do processo de produção de concreto a ser utilizado na obra. 

DEFINIÇÕES: para fins de uso nesta Especificação, será adotada a seguinte definição: 

 Concreto Convencional: o concreto, aqui denominado de convencional, é composto de 

cimento, agregados, água e eventualmente aditivos que, quando recém misturados em 

proporções adequadas, resulta em um material plástico que permite operações de 

manuseio indispensáveis ao lançamento nas formas, adquirindo, com o tempo, coesão e 

resistência com o desenvolvimento de reações de hidratação no aglomerante. 

MATERIAIS 

Todos os materiais utilizados na obtenção do concreto serão analisados e aprovados pela 

Fiscalização, que determinará os ajustes eventualmente necessários à obtenção de um concreto 

que se enquadre nas condições impostas nestas Especificações, não tendo o Construtor o direito 

a qualquer reclamação ou reivindicação, tendo em vista esses ajustes. 

Os materiais, equipamentos e serviços referentes ao concreto serão previamente inspecionados e 

aprovados pela Fiscalização. 

A seguir são descritas as características dos materiais que deverão ser utilizados na confecção 

do concreto, seja ele produzido no local das Obras ou adquirido fora deste local. 

 CIMENTO 

O aglomerante a ser utilizado será o Cimento Portland, e deverá ter características que se 

enquadrem em uma das seguintes normas da ABNT: 

o Cimento Portland Comum NBR-05732 

o Cimento Portland de Alta Resistência Inicial NBR-05733 

o Cimento Portland de Alto Forno NBR-05735 
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o Cimento Portland Pozolânico NBR-05736 

o Cimento Portland Resistente a Sulfatos NBR-05737 

O aglomerante mais adequado, considerando os disponíveis a distâncias praticáveis, será 

definido nas Especificações de cada projeto, tendo em vista o tipo de estrutura, a sua função, e 

as condições de exposição. Em concreto massa, a escolha dos gradientes térmicos. 

O Fornecedor e a marca do cimento serão escolhidos pelo Construtor e aprovados pela 

Fiscalização. 

O cimento poderá ser estocado em sacos de papel ou a granel, não sendo admitidos sacos 

rasgados ou molhados. Deverá ser obedecida a ordem cronológica de chegada ao canteiro para a 

utilização dos sacos de cimento que deverão ser estocados em silos de armazéns secos, 

impermeáveis e ventilados. 

As remessas deverão ser estocadas de maneira que possam ser facilmente reconhecidas das 

demais, pela indicação da data de chegada, não sendo permitida a armazenagem em pilhas com 

mais de 10 sacos. 

Os silos onde o material possa vir a ser estocado deverão ser esvaziados e limpos pelo 

Construtor, sempre que necessário, a critério da Fiscalização. 

O Construtor será o responsável pelos cuidados necessários à preservação, fornecimento, 

conservação e armazenamento do cimento, que não poderá ficar estocado por mais de 90 dias. 

Os tipos e as quantidades dos aditivos que eventualmente venham a ser empregados deverão ser 

aprovados, pela Fiscalização. 

 ÁGUA 

A água de amassamento do concreto deverá ser previamente testada em laboratório, para 

avaliação da viabilidade da sua utilização. Deverá ser limpa e praticamente isenta de óleos, 

álcalis, ácidos, sais, matéria orgânica ou outras impurezas, as quais não deverão exceder os 

limites estabelecidos pela NBR-06118. 

Para a utilização de águas diferentes das indicadas em Projeto, o Construtor, deverá demonstrar 

que o concreto resultante atende às Especificações, no que respeita expansibilidade, tempo de 

pega e resistência à compressão, utilizando-se, para comparação, testes em concretos executados 
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com as águas em estudo, relacionado com outros concretos ensaiados com águas de qualidade 

conhecida ou indicada em Projeto. 

Qualquer indicação de expansão, sensível variação do tempo de pega ou uma redução de mais 

de 10% na resistência à compressão, em qualquer idade, serão suficientes para a rejeição da 

água que se pretende utilizar. 

 AGREGADO MIÚDO 

Os agregados miúdos utilizados serão a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da 

britagem de rochas estáveis ou, desde que aprovados, quaisquer outros materiais inertes com 

características semelhantes, de diâmetro máximo igual ou inferior a 4,8 mm. 

Agregados miúdos de procedências diferentes não serão misturados ou postos no mesmo monte, 

nem usados indistintamente numa mesma parte da construção ou numa mesma betoneira, sem 

autorização expressa da Fiscalização 

Efetuado cada fornecimento, ou no decorrer deste, deverá ser procedida, além da inspeção 

visual, a verificação das características do agregado fornecido, realizando os ensaios previstos 

na norma NBR-07211, que fixa as características  

Para cada lote de fornecimento, deverá ser feito o cotejo dos resultados colhidos na inspeção e 

nos ensaios de recebimento, com as exigências da presente Especificação. 

Se todos esses resultados preencherem as exigências, o lote será aceito e se pelo menos 1 

resultado não satisfizer às exigências, o lote será rejeitado 

A granulometria da areia deverá enquadrar-se em uma das zonas utilizáveis fixada na NBR-

07211 assim como deverão ser observadas as demais exigências e normas fixadas nestas 

Especificações. 

 AGREGADO GRAÚDO 

O termo agregado graúdo será usado para designar o agregado razoavelmente bem graduado, 

entre as dimensões limites 4,8 mm e 50 mm, devendo sua curva granulométrica ser aprovada 

pela Fiscalização, dentro do critério de maior economia na execução de um concreto que se 

enquadre nas presentes Especificações. 

Para efeito destas Especificações as britas serão classificadas conforme a numeração que se 

segue: 
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o Pó-de-pedra: material que passa na peneira de 2,4 mm; 

o Brita no 0: material que passa na peneira de 9,5 mm e é retido na peneira de 2,4 

mm; 

o Brita no 1: material que passa na peneira de 19,0 mm e é retido na peneira de 

9,5 mm; 

o Brita no 2: material que passa na peneira de 38,0 mm e é retido na peneira de 

19,0 mm; 

o Brita no 3: material que passa na peneira de 50,0 mm e é retido na peneira de 

25,0 mm. 

Efetuado cada fornecimento, ou no decorrer deste, deverá ser procedida a verificação das 

características do agregado fornecido, realizando os ensaios previstos na norma NBR-07211, 

que fixa as características exigíveis na recepção e produção dos agregados para concreto. 

O agregado graúdo deverá constituir-se de fragmentos de rocha, fortes, duros, densos e 

duráveis, e as percentagens de substâncias deletérias deverão enquadrar-se no especificados pela 

norma NBR-07211. 

Para cada lote de fornecimento deverá ser feito o cotejo dos resultados colhidos na inspeção e 

nos ensaios de recebimento com as exigências da presente Especificação. 

Se todos os resultados preencherem essas exigências, o lote será aceito. Caso um ou mais desses 

resultados não satisfaçam às referidas exigências, o lote será rejeitado. 

A depender da destinação do concreto, poderão ser exigidos outros ensaios de caracterização, 

tais como: 

o Determinação da Abrasão “Los Angeles” NBR-06465 

o Apreciação Petrográfica de Agregados NBR-07389 

EQUIPAMENTOS 

Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir os equipamentos a serem mobilizados para 

atender aos requisitos do Projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a 

mobilização dos equipamentos propostos, ou alterações nesse plano caso se mostre necessário 

para atender ao prazo estabelecido. 

Poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para execução dos serviços: 
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 Betoneira; 

 Vibrador de imersão; 

 Usina dosadora de concreto; 

 Ferramentas manuais; 

 Equipamentos de jato de água; 

 Compressores portáteis de ar; 

 Bombas e mangueiras para esgotamento 

 Reservatórios de água para cura; 

 Torres e guinchos; 

 Guindastes; 

 Bombas para concreto; 

 Equipamento de jato de areia; 

 Carrinhos de mão; 

 Silos para cimento; 

 Caminhão betoneira. 

EXECUÇÃO 

A Fiscalização deverá ser informada pelo Construtor, com razoável antecedência, sobre o início 

das concretagens e sobre a procedência e características do cimento a ser consumido na Obra, 

além de receber amostras do material, antes e durante a execução das Obras, quando requeridas, 

para que sejam feitos ensaios de comprovação e continuidade das características do material. 

 PREPARO DA PEÇA PARA CONCRETAGEM 

O Construtor deverá elaborar Boletim de Liberação para Concretagem, no qual estarão listadas 

as fases de preparo da peça para concretagem e as datas de conclusão de cada fase com as 

assinaturas dos responsáveis. Esse boletim deverá estar sempre à disposição da Fiscalização 

para acompanhar a evolução dos trabalhos e, no final, após sua liberação. 

a) Juntas de Concretagem 

A superfície das juntas de concretagem deverá ser lavada a jato de água e ar comprimido, 

removendo-se a nata de cimento e todo o material solto, de modo a tornar a superfície rugosa e 

apta a ligar-se à camada seguinte. 

Essa lavagem deverá ser feita logo após o enrijecimento do concreto, mas antes que ele se torne 

tão duro que não permita a limpeza por lavagem, ou seja, de 4 a 8 horas após a concretagem, 
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dependendo da temperatura ambiente e de outros fatores que afetem o endurecimento do 

concreto. 

Deverão ser adotadas as disposições necessárias para que o pessoal da limpeza não destrua a 

ligação entre os materiais do concreto fresco, por excessiva lavagem ou por ações mecânicas. A 

rugosidade deve ser ao nível do agregado miúdo - a profundidade do tratamento não precisa 

ultrapassar 5 mm. 

Imediatamente antes do lançamento do novo concreto sobre a junta de concretagem, deverá ser 

repetida a operação de lavagem, de modo a retirar o material solto e as impurezas porventura 

existentes e, depois de enxugadas as poças d’água, a superfície deverá permanecer úmida, 

porém, isenta de água acumulada. 

Caso a rugosidade da superfície da junta não seja satisfatória para garantir a aderência do novo 

concreto, a lavagem final será precedida por um tratamento da junta por jato de areia ou 

apicoamento. 

b) Montagem das Formas 

O Construtor não poderá iniciar a concretagem sem que, previamente, tenha procedido à 

verificação da colocação das formas, armaduras e/ou dispositivos embutidos, ao exame das 

superfícies das juntas de concretagem ou à inspeção da fundação e à vistoria das superfícies e 

resistência das formas. 

As formas deverão sobrepor-se ao trecho anteriormente concretado em não menos que 3 cm e 

serão cuidadosamente vedadas e aderidas contra o concreto pronto, da concretagem anterior, de 

modo a impedir vazamentos de nata durante a concretagem, ou a formação de irregularidades na 

junta ali formada. 

No momento da concretagem, a superfície da forma deverá estar livre de incrustações de nata ou 

outros materiais estranhos, e convenientemente lubrificada, de sorte a evitar a aderência ao 

concreto e a ocorrência de manchas na estrutura. 

c) Montagem das Armaduras 

As superfícies da armadura de aço colocada na posição definitiva e as de quaisquer suportes 

metálicos, espaçadores, ancoragens, etc., deverão estar isentas de terra, graxa, tinta, argamassa, 

escória de laminação, ferrugem ou outras substâncias estranhas que possam prejudicar a 
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aderência com o concreto e deverão ser mantidas limpas até serem completamente embutidas no 

concreto. 

A armadura deverá ser precisamente posicionada e espaçada de acordo com o projeto e fixada 

de modo que não seja deslocada durante o lançamento do concreto, por meio de arames nas 

interseções, suspensores, espaçadores ou outros dispositivos aprovados. Os suportes não 

deverão ultrapassar a superfície descoberta do concreto e não será permitida a utilização de 

suportes de madeira. 

Após ter sido colocada, e antes do lançamento do concreto, a armadura deverá ser inspecionada 

pela Fiscalização para verificação do posicionamento, recobrimentos, dimensões, emendas, etc. 

Não serão permitidos a ajustagem, o reposicionamento das barras e o seu dobramento, durante o 

lançamento do concreto e antes do concreto ter atingido a resistência necessária. 

O afastamento mínimo entre a armadura e quaisquer outros embutidos deverá ser no mínimo, 

1,5 vezes a dimensão do agregado. 

A cobertura mínima de concreto sobre a armadura deverá estar conforme as indicações de 

projeto. 

d) Montagem de Junta de Vedação 

Serão instalados nas juntas, conforme indicado nos Desenhos de Projeto, dispositivos de 

vedação de tipo Fugenband. Esses perfis extrudados à base de PVC deverão atender aos 

requisitos da norma NBR-08803. 

As emendas, nas porções contínuas ou nos cruzamentos dos dispositivos de vedação, serão 

executadas a quente, de acordo com as recomendações do Fabricante, a fim de conservar as suas 

características e a continuidade da seção transversal. 

Depois da execução da emenda das juntas, deve-se utilizar um ferro de remodelagem corrugado 

e com estrias, de modo a igualar o padrão dos dispositivos de vedação, remodelando as estrias 

da emenda. As porções contínuas dos componentes característicos das seções transversais dos 

dispositivos de vedação (estrias, eixo central, protuberâncias e similares) deverão ser mantidas 

por toda a emenda. 

A tensão de ruptura por tração da seção emendada, deverá ser determinada através do método de 

ensaio NBR- 07462 e deverá ser no mínimo igual a 79 kgf/cm2. 
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Todos os dispositivos de vedação deverão ser instalados de modo a formar um diafragma 

estanque e contínuo em cada junta, devendo ser tomadas providências para apoiá-los e protegê-

los completamente durante o andamento dos trabalhos, certificando-se de que os mesmos 

encontram-se corretamente colocados. 

A densidade máxima e a impermeabilidade do concreto deverão ser asseguradas por um 

espalhamento e adensamento adequado do mesmo nas imediações de todas as juntas. Cuidados 

especiais deverão ser tomados quando do adensamento de concreto subjacentes aos veda-juntas 

instalados em posição horizontal, de forma a evitar o aparecimento de vazios e concreto mal 

adensado, sob as juntas. 

As bordas projetadas e expostas e as extremidades de veda-juntas parcialmente embutidos 

deverão ser adequadamente protegidos a fim de evitar danos durante os períodos em que o 

lançamento do concreto tenha sido interrompido. Os veda-juntas que ultrapassarem os painéis 

de formas a serem concretados deverão ser cuidadosamente enrolados e protegidos contra a 

ação dos raios do sol. 

O Construtor deverá substituir ou reparar, às suas próprias expensas, qualquer dispositivo de 

vedação danificado ou mal instalado. 

e) Montagem de Embutidos 

Todos os acessórios metálicos a serem embutidos no concreto, para ancorar equipamentos, 

deverão ser colocados nas posições e na precisão indicadas no Projeto. A sua fixação deverá 

garantir que a sua posição não será alterada com o lançamento e adensamento do concreto. 

 DOSAGEM DO CONCRETO 

As composições dos concretos a serem aplicados nas obras serão estudadas e definidas pelo 

Construtor de maneira a atender às características especificadas para cada tipo de concreto. 

Serão obtidas através de dosagens experimentais e deverão ser previamente testadas em 

laboratório. 

No concreto deverá ser utilizado aglomerante, água, agregados inertes, e aditivos que se possam 

revelar necessários através dos ensaios de laboratório, para se obter maior trabalhabilidade ou 

outras propriedades desejadas. A utilização de qualquer aditivo deverá ser aprovada pela 

Fiscalização. 



 
 
 
 

 

  9

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO 

SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE SANTA 

LUZIA 

BARREIRAS / BA 

CONCRETO – ARMAÇÃO - 
FORMAS 

O Construtor deverá apresentar à Fiscalização, para análise e aprovação, os traços propostos, 

juntamente com os resultados de caracterização de cada um dos materiais componentes e com 

os resultados dos ensaios realizados para caracterizar o concreto. O tipo de controle a ser 

exercido - sistemático ou assistemático - e a correspondente amostragem, também deverão ser 

propostos pelo Construtor. Deverão ser seguidas as diretrizes da norma NBR- 06118. 

As quantidades de materiais - cimento, areia, brita e água - definidas para cada composição 

(traço) deverão ser determinadas em peso, ficando a critério da Fiscalização e, de acordo com a 

importância da Obra, a faculdade da aceitação ou não de dosagens volumétricas. 

Os traços de concreto poderão ser proporcionados tomando-se por base números inteiros de 

sacos de cimento, não sendo permitido o seu fracionamento, a não ser que seja adotada a 

pesagem do cimento. 

Os tipos de concreto a serem aplicados em cada estrutura serão definidos nos Desenhos e nas 

Especificações do Projeto. 

 PRODUÇÃO DO CONCRETO 

O concreto deverá ser produzido de acordo com as recomendações da NBR-06118. 

Atenção especial deverá ser dada à medição da água de amassamento, devendo ser previsto 

dispositivo, capaz de garantir a medição do volume da água, com um erro inferior a 3% do 

fixado na dosagem. 

O concreto poderá ser executado no local da Obra ou produzido em outro local e transportado 

em caminhão- betoneira para os locais de aplicação. 

O preparo do concreto no local da Obra deverá ser feito em betoneira do tipo e capacidade 

aprovados pela Fiscalização e somente será permitida a mistura manual em casos de 

emergência, com a devida autorização da Fiscalização, desde que seja enriquecida a mistura 

com, pelo menos, 10% do cimento previsto no traço adotado. 

Os materiais serão colocados no tambor, de modo que a parte da água de amassamento seja 

admitida antes dos materiais secos. A ordem de entrada na betoneira será: parte do agregado 

graúdo, cimento, areia e o restante da água de amassamento e, finalmente, o restante do 

agregado graúdo. 
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Os aditivos deverão ser juntados à água em quantidades certas, antes do seu lançamento no 

tambor, salvo recomendação de outro procedimento, pela Fiscalização. 

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem sido 

colocados na betoneira, dependerá do tipo de betoneira e não deverá ser inferior a: 

o Para betoneiras de eixo vertical:  1 minuto; 

o Para betoneiras basculantes:   2 minutos; 

o Para betoneiras de eixo horizontal:  1,5 minutos. 

Quando autorizadas misturas volumétricas do concreto, esta deverá ser sempre preparada para 

uma quantidade inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razão 

tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento endurecido, serão rejeitados. 

Deverão ser realizados tantos ensaios de determinação de umidade dos agregados, quantos 

julgados necessários, determinando-se para cada ensaio, a correção a ser feita na quantidade de 

água a ser adicionada para o amassamento do concreto. Nos casos em que a areia for medida em 

volume, será corrigida a altura da padiola para levar em conta o inchamento, que será 

determinado pelo método prescrito pela norma NBR-06467. 

As betoneiras não poderão ser carregadas além de sua capacidade nominal, e devem ser 

mantidas limpas e livres de restos de concreto. 

Todos os dispositivos destinados à medição para preparo do concreto deverão estar sujeitos à 

aprovação da Fiscalização. 

Quando a mistura for feita em central de concreto, situada fora do local da Obra, a betoneira e 

os métodos usados deverão estar de acordo com os requisitos da norma NBR-07212 - Execução 

de Concreto Dosado em Central. 

 TRANSPORTE DO CONCRETO 

Quando a mistura for preparada fora do local da Obra, o concreto será transportado para o 

canteiro de serviço em caminhões apropriados, dotados de betoneiras. 

O fornecimento do concreto deverá ser regulado de modo que a concretagem seja feita 

continuamente, a não ser quando retardada pelas operações próprias da concretagem e os 

intervalos entre as entregas, deverão ser tais que não permitam o endurecimento parcial do 

concreto já colocado e, em caso algum deverão exceder 30 minutos. 
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O caminhão misturador dotado de betoneira deverá ser equipado com tambor giratório, 

impermeável, e ser capaz de transportar e descarregar o concreto sem que haja segregação, 

operando com velocidade do tambor da ordem de seis rotações por minuto. 

O volume do concreto a ser transportado, não deverá exceder 80% da capacidade nominal do 

tambor. 

Deverão ser providenciadas capas de proteção para abrigar o concreto durante o transporte, 

quando se fizer necessário. 

O caminhão transportador deverá permitir a entrega de concreto no canteiro de serviço 

completamente misturado e uniforme. 

Nos casos de transporte em caminhão-betoneira, admite-se um tempo máximo de transporte de 

cinquenta minutos. 

 LANÇAMENTO DO CONCRETO 

Os métodos, equipamentos e o tempo de transporte deverão ser tais que evitem a segregação dos 

agregados ou variação na trabalhabilidade da mistura. 

O concreto deverá ser lançado da menor altura praticável, diretamente sobre sua posição final e 

não deverá ser empurrado lateralmente de modo a causar a segregação dos agregados. As 

recomendações da norma NBR-06118 devem ser obedecidas. 

Os métodos e equipamentos empregados deverão ser tais que não ocorra a segregação do 

concreto. 

A colocação do concreto, em cada concretagem, deverá ser contínua e conduzida de forma a não 

haver interrupções superiores a duas horas, no caso da temperatura ambiente ser de 24o ou 

inferior. Esse limite máximo de interrupção precisará ser reduzido, no caso de temperaturas 

mais elevadas. 

A colocação do concreto deverá ser interrompida durante a ocorrência de chuvas que venham a 

alterar o fator água-cimento do concreto em colocação, ou remover pasta de cimento. 

Se, por qualquer motivo, for necessário interromper a colocação do concreto, em qualquer 

ponto, por tempo superior ao indicado, a concretagem deverá ser interrompida, configurando-se 

uma junta fria que deverá ser tratada como uma junta de concretagem. 
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A concretagem só poderá ser reiniciada doze horas após o último lançamento do concreto. Em 

qualquer caso, não se poderá concretar sobre ou contiguamente a uma camada em início de 

pega. 

De modo geral deverá ser observado um intervalo de 72 horas entre o fim da concretagem de 

uma camada e o início da concretagem da camada acima dela. 

 ADENSAMENTO DO CONCRETO 

O concreto deverá ser adensado por vibração, logo após o seu lançamento, de modo que se 

obtenha a máxima densidade praticável, que o mesmo se amolde perfeitamente às superfícies 

das formas e das juntas de concretagem, e que se evite a criação de bolsões de agregado graúdo 

e bolhas de ar. 

Serão utilizados vibradores de imersão e, na consolidação de cada camada, o vibrador deverá ser 

mantido na posição vertical e operado de maneira metódica, mantendo espaçamento constante 

entre os pontos de vibração, de modo a garantir que nenhuma porção de concreto fique sem 

vibração. 

O vibrador deverá ser conduzido de modo a revibrar a camada de concreto fresco anteriormente 

colocada, devendo penetrar na mesma cerca de 15 cm. Não poderá ser lançada nova camada de 

concreto antes que a camada anterior tenha sido vibrada de acordo com o especificado. 

Os motores dos vibradores poderão ser elétricos, a gasolina ou pneumáticos, com potência e 

capacidade suficientes para vibrar o concreto efetiva e rapidamente; deverão operar à freqüência 

mínima de 6.000 rpm quando imersos no concreto. A vibração deverá continuar até que apareça 

a nata na superfície e que as bolhas de ar tenham parado de subir, momento em que o vibrador 

deverá ser retirado e mudado de posição. 

Em qualquer caso, deverá haver sempre disponibilidade de, no mínimo, dois vibradores por 

frente de trabalho. 

 PROTEÇÃO E CURA DO CONCRETO 

A superfície do concreto endurecido deverá ser protegida adequadamente contra a ação nociva 

do sol, do vento e de agentes mecânicos, e deverá ser regada com água doce e limpa, de modo a 

mantê-la úmida, inteira e continuamente, durante pelos menos dez dias após o lançamento do 

concreto. 
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As formas mantidas em contato com o concreto, deverão também ser mantidas saturadas de 

água até o final da cura ou a sua retirada. 

A cura das superfícies das juntas de concretagem, deverá ser mantida até que nova camada seja 

colocada, ou que se complete o tempo de cura exigido. 

As superfícies horizontais deverão ser mantidas úmidas, mediante sua cobertura com algum 

material mantido saturado d’água (areia ou sacos de aniagem), ou por rega direta e permanente, 

ou proteção por aplicação de produtos químicos do tipo Antisol. 

 DESFORMA DAS PEÇAS 

As formas das faces laterais das estruturas só poderão ser retiradas quando o concreto tenha  

endurecido suficientemente para prevenir danos durante a retirada. O momento exato de 

remoção das formas será determinado pela Fiscalização. 

As formas deverão ser retiradas cuidadosamente e de modo a evitar rachaduras, mossas e 

quebras nos cantos ou superfícies, ou quaisquer danos no concreto. Apenas cunhas de madeira 

poderão ser usadas, contra o concreto, na retirada das formas. 

Nenhuma operação de retirada de formas poderá ser efetuada sem que o concreto esteja 

suficientemente endurecido. 

 TOLERÂNCIAS 

O Construtor será responsável pela locação, colocação e manutenção das formas, de modo que 

os desvios das diversas estruturas em relação aos prumos, níveis, alinhamentos, perfis e 

dimensões indicadas nos desenhos do Projeto mantenham-se dentro das tolerâncias indicadas 

adiante. 

Todos os trabalhos em concreto, que excederem os limites de tolerância especificados, deverão 

ser corrigidos ou removidos e refeitos pelo Construtor. 

a) Desvios de Prumo 

Os desvios de prumo e de inclinação das superfícies em relação ao especificado no projeto 

deverão ter os seguintes valores máximos: 

o Em 3 m= 10 mm; 

o Em 6 m= 15 mm; 



 
 
 
 

 

  14

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO 

SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE SANTA 

LUZIA 

BARREIRAS / BA 

CONCRETO – ARMAÇÃO - 
FORMAS 

o Em 12 m ou mais= 25 mm 

b) Desvio Horizontal 

Os desvios na horizontal dos diversos alinhamentos deverão ter os seguintes valores máximos: 

o Em 3 m= 10 mm; 

o Em 9 m ou mais= 25 mm. 

c) Desvio nas Dimensões das Seções Transversais das Estruturas 

o Para menos: 1%; 

o Para mais:    2%. 

Os desvios admitidos para recepção do concreto acabado, no que respeita a irregularidades 

ocasionais das superfícies, não deverão ser consideradas como limites de tolerância para 

execução das formas. Esses limites foram previstos apenas para desvios ocasionais nos 

alinhamentos ou irregularidades nas superfícies, que possam ocorrer a despeito de todos os 

esforços para construir e manter as formas, de modo a obter-se uma superfície de concreto 

armado. 

 REPAROS NO CONCRETO 

Logo após a retirada das formas, o Construtor, juntamente com a Fiscalização, deverá 

inspecionar as peças desmoldadas e demarcar todas as imperfeições, que precisam ser 

corrigidas. Dessa inspeção deve resultar proposição do Construtor da forma como pretende 

efetuar cada tipo de reparo, para ser analisado e aprovado pela Fiscalização. 

Todos os reparos que venham a se apresentar fissurados, ou que testes de percussão evidenciem 

a falta de aderência ao substrato deverão ser removidos e refeitos. 

CONTROLE 

 DIRETRIZES 

As seguintes diretrizes gerais são estabelecidas: 

o A execução das estruturas de concreto deverá obedecer às normas constantes 

das Especificações, aos Desenhos do Projeto e às normas técnicas brasileiras 

existentes; 
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o O Construtor deverá apresentar, para aprovação da Fiscalização, um plano 

detalhado de concretagens especificando a programação geral de execução 

destes serviços e o esquema previsto para lançamento do concreto em cada tipo 

de estrutura. A apresentação deverá ser feita com conveniente antecedência, 

para que o plano possa ser devidamente analisado, discutido e eventualmente 

modificado pela Fiscalização. 

 

 ORIENTAÇÃO GERAL 

Devem ser efetuados ensaios de controle do concreto e de seus componentes, em laboratório e 

no campo, de acordo com as normas oficiais pertinentes, objetivando: 

o Determinar as propriedades do material inerte, verificando se é adequado à 

confecção do concreto; 

o Controlar a constância da qualidade e das proporções dos materiais 

componentes durante todo o decorrer das Obras; a norma NBR-05762 - 

Diretrizes para o Controle Tecnológico de Materiais Destinados a Estruturas de 

Concreto deve ser observada; 

o Realizar amostragens de recepção do concreto, seguindo a norma NBR-05750 - 

Amostragem de Concreto Fresco; 

o Controlar, mediante ensaios em corpos de prova confeccionados durante o 

curso das Obras, os requisitos de resistência necessários ao concreto; observar a 

norma NBR-06118; 

o Controlar o tempo de transporte do concreto da usina para o canteiro, 

verificando o boletim de entrega e efetuando o ensaio de abatimento; 

o Determinar as variações das proporções dos materiais que venham a se tornar 

necessárias, em cada traço, no curso das Obras; 

o Analisar e arquivar os resultados. 

A quantidade de água no concreto será regulada para se ajustar às variações de umidade nos 

agregados, no momento da sua utilização na execução do concreto. 

A Fiscalização rejeitará, a seu critério, o concreto já preparado, que não se enquadrar nestas 

Especificações, não sendo permitidas adições de água, de agregado seco ou remistura para 

correção de umidade e da consistência do concreto. 

Na hipótese do concreto já aplicado não atender, em alguma parte da estrutura, às condições 

especificadas, a solução do problema será orientada pela norma NBR-06118, que prevê: 
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o Revisar o projeto estrutural para verificar se as resistências do concreto obtidas 

atendem; 

o Extrair e ensaiar corpos de prova da parte da estrutura em suspeição, para 

verificar se as resistências do concreto executado atendem; 

o Realizar ensaios da própria estrutura. 

 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 Será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), da estrutura de concreto executada, 

conforme dimensões de Projeto; 

 O volume de concreto dental ou de regularização aplicado em fundação, será feito por 

apropriação e justificados com volumes aproximados obtidos pelo levantamento 

topográfico em seções a cada metro de espaçamento. 

 Não serão medidos volumes de concreto adicionais decorrentes de preenchimento de 

excessos e/ou reparos; 

 Os custos com transportes verticais e/ou horizontais do concreto, (com caminhões 

betoneira, guindastes, dumpers, carrinho de mão, passarelas, mão de obra, etc.), estão 

incluídos nas despesas indiretas da obra; 

 Formas, escoramentos e armaduras, serão medidos e pagos por itens específicos. 

O pagamento compreende: 

 Execução de estruturas de concreto convencional, incluindo lançamento, adensamento, 

proteção, e cura do concreto, bem como a execução de reparos e tratamentos que se 

fizerem necessários; 

 Produção de concreto convencional, incluindo fornec. de todos os materiais necessários, 

posto obra; 

 Aplicação de aditivos, incluindo fornecimento, posto obra; 

 Controle da qualidade dos serviços e controles tecnológicos, a critério da Fiscalização; 

 Aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e 

conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados; 

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou   utilização   de   ferramentas   e   

materiais (combustíveis, peças, etc.); 

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto 

desta Especificação. 
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ARMAÇÃO  

OBJETIVO E DEFINIÇÕES 

OBJETIVO:  esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos a serem adotados no 

recebimento, estocagem, preparo e colocação das armaduras nas peças de concreto armado. 

DEFINIÇÕES: para fins de uso nesta Especificação, serão adotadas as seguintes definições: 

 Armadura: constituem-se em barras, telas e fios de aço a serem colocados no interior 

das peças de concreto, com função estrutural de combater a parcela dos esforços 

solicitantes que excedem às tensões admissíveis do concreto endurecido ou distribuir 

tensões superficiais concentradas causadas por dilatação no concreto endurecido e por 

retração hidráulica no concreto fresco. 

 Telas de Aço: constituem-se em armaduras de aço pré-fabricadas, formadas por fios de 

alta resistência, eletro-soldadas entre si, em todos os pontos de cruzamento, formando 

malhas quadradas a serem colocadas no interior de peças de concreto. 

MATERIAIS 

Os materiais para as armaduras para concreto armado, tratados nesta Especificação 

compreendem: 

o Aço CA-50; 

o Aço CA-60; 

o Tela de aço eletro-soldada CA-60; 

o Luvas e eletrodos para emendas especiais e espaçadores apropriados; 

o Arame recozido. 

Os materiais para as armaduras serão fornecidos pelo Construtor e deverão estar de acordo com 

as especificações do Projeto. 

Para cada partida de barras ou fios de aço de mesma bitola e categoria chegada à obra, deverão 

ser efetuados ensaios de recepção, previamente à sua aceitação. Os procedimentos de 

amostragem, ensaios e critérios de aceitação deverão estar em conformidade com a norma NBR-

07480. 
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Suas propriedades mecânicas à tração serão verificadas através de ensaio conforme a norma 

NBR-06152, e o dobramento será verificado pelo ensaio previsto na norma NBR-06153. 

Para o recebimento e liberação das telas de aço soldado deverá ser adotada a norma NBR-

07481. As juntas de telas soldadas deverão ser submetidas a ensaio de cisalhamento conforme a 

norma NBR-05916. 

EQUIPAMENTOS 

Em geral são usados ferramentas e equipamentos manuais, mas, em obras pesadas, podem ser 

necessários equipamentos em bancadas para as operações de retificação, corte, dobragem e 

movimentação de carga, que compõem uma central de armação. 

EXECUÇÃO 

 PREPARO DAS ARMADURAS 

Os aços para concreto armado deverão ser depositados sobre travessa de madeira mantendo as 

barras no mínimo 30 cm acima do solo. Deverão ser armazenados de modo a permitir a 

identificação das diversas partidas segundo as categorias de aço, os diâmetros e os lotes de 

fornecimento. 

Deverão ser divididos em lotes, dos quais serão colhidas amostras para realização dos ensaios 

normativos que permitam verificar se atendem à norma NBR-06118. A amostragem deverá 

obedecer a norma NBR-07480. 

O corte e dobramento dos fios e das barras devem ser executados a frio, de acordo com os 

detalhes do Projeto, e atentando para as recomendações da norma NBR-06118. 

A metodologia e equipamentos a serem empregados pela Empreiteiro no corte e dobramento das 

armaduras deverão ser previamente submetidos à aprovação da Fiscalização. 

Os tipos de aço a serem empregados em cada local da estrutura, os raios de dobramento e 

espaçamentos entre barras, etc., deverão estar de acordo com as indicações de projeto. 

A armadura de aço deverá ser cortada e dobrada de acordo com métodos, padrões e normas da 

ABNT. Sob circunstância alguma será permitido o aquecimento da armadura de aço para fins de 

facilitar às operações de corte e dobramento. 
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A armadura cortada, dobrada e preparada para colocação deverá ser etiquetada a fim de permitir 

uma identificação imediata e deverá ser apropriadamente limpa e armazenada a fim de evitar 

contato com terra, lama, óleo ou outras substâncias nocivas. 

Todas as emendas das barras, por trespasse, com luvas ou soldadas deverão ser efetuadas em 

conformidade com a norma NBR-06118 ou de acordo com as indicações de projeto. Deverão 

ser efetuados ensaios de verificação da eficiência das emendas pelo ensaio previsto na norma 

NBR-08548. 

Para a execução de emendas soldadas, o Construtor deverá apresentar certificado de 

qualificação do soldador, emitido a menos de seis meses. 

As metodologias de amostragem e de ensaios e os critérios de aceitação, das barras emendadas, 

serão definidos pela Fiscalização, em função da quantidade e tipos de emendas, uniformidade 

dos resultados, etc. 

 

 MONTAGEM DAS ARMADURAS 

Na montagem das armaduras deverão ser obedecidas as recomendações da norma NBR-06118. 

As superfícies da armadura de aço colocada na posição definitiva e as de quaisquer suportes 

metálicos, espaçadores, ancoragens, etc., deverão estar isentas de terra, graxa, tinta, argamassa, 

escória de laminação, ferrugem ou outras substâncias estranhas que possam prejudicar a 

aderência com o concreto e deverão ser mantidas limpas até completamente embutidas no 

concreto. 

A armadura deverá ser precisamente posicionada e espaçada de acordo com o projeto e fixada 

de modo que não seja deslocada durante o lançamento do concreto, por meio de arames nas 

interseções, suspensores, espaçadores ou outros dispositivos aprovados. Os suportes não 

deverão ultrapassar a superfície descoberta do concreto e não será permitida a utilização de 

suportes de madeira. 

Após o término dos serviços de armação e até a fase do lançamento de concreto, o Construtor 

deverá evitar ao máximo, o trânsito de pessoas sobre as armaduras. Caso o referido trânsito seja 

necessário, o Construtor executará uma passarela de madeira que oriente a passagem dos 

transeuntes e distribua as cargas resultantes sobre o fundo das formas, para que aquelas não 

ocorram diretamente sobre a armadura. 
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Após ter sido colocada e antes do lançamento do concreto, a armadura deverá ser inspecionada 

pela Fiscalização para verificação do posicionamento, forma, dimensões, emendas, etc. Deverão 

estar livres de contaminações tais como incrustações de argamassa, salpicos de óleo ou tintas, 

escamas de laminação ou de ferrugem, terra ou qualquer outro material que aderido às 

superfícies, reduza ou destrua os efeitos da aderência entre o aço e o concreto. 

A colocação da armadura de aço no concreto fresco, a ajustagem e reposicionamento das barras 

e o dobramento durante o lançamento do concreto não serão permitidos. 

O afastamento mínimo entre a armadura e quaisquer outros embutidos deverá ser, no mínimo, 

1,5 vezes a dimensão do agregado. 

A cobertura mínima de concreto sobre a armadura deverá estar conforme as indicações de 

Projeto. 

CONTROLE 

Listam-se a seguir alguns dos controles a serem exercidos e cuidados a serem tomados, quando 

da liberação das armaduras e elementos embutidos, para concretagem: 

 Verificar se as armaduras, estão suficientemente fixados e amarrados, sem riscos de se 

deslocarem com as operações de lançamento e adensamento do concreto; 

 Verificar as quantidades, as bitolas e os espaçamentos das armaduras; 

 Verificar os recobrimentos das armaduras; 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 Medição será feita por peso de ferro, em quilograma (kg), de qualquer diâmetro, 

dobrado e colocado, conforme os quadros do Projeto. 

 Não serão medidos os espaçadores, as perdas e os escoramentos. 

O pagamento compreende: 

 Dobragem e colocação de barras de aço, ou telas de aço nas peças de concreto, 

incluindo fornecimento de todos os materiais necessários, posto obra, inclusive 

espaçadores, escoramentos, etc.; 

 Controle de qualidade dos serviços e controle tecnológico, a critério da Fiscalização; 

 Aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de ferramentas e 

materiais; 
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 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto 

desta Especificação. 

 

 

 

FORMAS 

OBJETIVO E DEFINIÇÕES 

OBJETIVO: esta Especificação Técnica trata de formas para moldar peças de concreto, 

estabelecendo critérios, procedimentos e fixando normas a serem obedecidas no seu preparo, 

colocação e desforma. 

DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação serão adotadas as seguintes definições: 

 Formas para Concreto: peças metálicas ou de madeira utilizadas para conter e moldar 

peças de concreto, nas dimensões e alinhamento definidos no Projeto. 

MATERIAIS 

As formas poderão ser feitas de tábuas de madeira, em bruto ou aparelhadas; de madeira 

compensada, resinada ou plastificada; de madeira revestida de placas metálicas; de chapas de 

aço ou de ferro revestidas com chapa de resina fenólica. 

A madeira utilizada nas formas deverá apresentar-se isenta de: nós fraturáveis, furos ou vazios 

deixados pelos nós, fendas, rachaduras, curvaturas ou empenos. 

Os escoramentos das formas deverão possuir rigidez suficiente para não se deformarem quando 

submetidos às cargas previstas. Deverão ser constituídos de madeira de boa qualidade ou 

metálicos 

Caberá ao Construtor o fornecimento dos materiais destinados à execução das formas e dos 

escoramentos, bem como o projeto do sistema de formas a ser utilizado. Esse projeto deverá ser 

apresentado à Fiscalização para análise e aprovação. 

A aprovação do projeto das formas pela Fiscalização não eximirá o Construtor da 

responsabilidade por qualquer falha que possa ocorrer. 
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EQUIPAMENTOS 

Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir os equipamentos a serem mobilizados para 

atender aos requisitos do Projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a 

mobilização dos equipamentos propostos, ou alterações nesse plano caso se mostre necessário 

para atender ao prazo estabelecido. 

Para a execução dos serviços especificados, normalmente são utilizados equipamentos manuais. 

EXECUÇÃO 

 GENERALIDADES 

A execução das formas deverá obedecer às normas NBR-06118, NBR-07190 e NBR-08800. 

As formas deverão ser utilizadas, onde necessário, para conter e moldar o concreto nas 

dimensões e alinhamentos definidos no Projeto, devendo ter resistência adequada para suportar 

a pressão resultante do lançamento e adensamento do concreto e ser suficientemente estanques 

para evitar a perda de nata. 

Os limites de tolerância e as irregularidades das superfícies, indicadas para o concreto, não 

deverão ser consideradas como limites de tolerância para a execução das formas. Aqueles 

limites foram previstos apenas para os desvios ocasionais nos alinhamentos ou irregularidades, 

que possam ocorrer, a despeito de todos os esforços para construir a manter as formas, de modo 

a obter-se uma superfície de concreto sem imperfeições. 

As formas poderão ser reutilizadas quantas vezes for possível, desde que os danos e os 

desgastes ocorridos nas concretagens anteriores não comprometam o acabamento das 

superfícies como especificado. 

 TIPOS DE FORMAS 

As formas a serem utilizados deverão enquadrar-se nos tipos discriminados a seguir, de acordo 

o material e com a fôrma da superfície: 

o Forma plana, de madeira comum; 

o Forma plana, de madeira compensada resinada; 

o Forma plana, de madeira compensada plastificada; 

o Forma curva de madeira compensada resinada; 

o Forma curva de madeira compensada plastificada; 
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o Forma plana metálica; 

o Forma curva metálica. 

Quanto à utilização das formas pode-se assim classificá-las: 

o Forma com painéis fixos, em que se mantém os painéis da última camada e se 

montam outros painéis na camada seguinte; 

o Forma com painéis trepantes, em que se faz a desforma e se sobe com os 

painéis para a camada seguinte; 

o Forma com painéis temporariamente fixos, em que se retira a forma no tempo 

programado, para se dar acabamento na superfície do concreto; 

o Forma deslizante, em que os painéis, da primeira camada, deslizam em 

velocidade controlada, uniforme e contínua, moldando toda a superfície 

programada para esse tipo de forma. 

As formas temporariamente fixas são usadas, com grande vantagem, desde inclinações de 15o, 

podendo ir até 45o. Para ângulos de inclinação superiores a 45o é mais vantajosa a utilização de 

formas fixas e, abaixo de 15o, deverão ser utilizadas formas deslizantes. 

O Projeto definirá o tipo de forma a ser utilizado em cada parte das estruturas de concreto. 

O Construtor poderá propor, à Fiscalização para análise e aprovação, outros tipos de formas, em 

substituição às definidas nestas especificações. 

 PROJETO E EXECUÇÃO DAS FORMAS 

O Construtor deverá definir o tipo de forma, seu material, seu sistema de montagem, amarração 

e desmontagem. As formas devem ser projetadas de forma a atender às exigências do Projeto e 

ao Plano de Obra proposto pelo Construtor. 

As quantidades de formas executadas devem levar em conta a reutilização prevista e o 

andamento das obras programado. 

Os escoramentos para travamento da madeira, de uso geral na sustentação das formas, deverão 

ser constituídos de madeira de boa qualidade para não se deformarem quando submetidos à ação 

das cargas previstas. Esses escoramentos serão considerados como fazendo parte integrante das 

formas. Somente os cimbramentos (escoramentos verticais de madeira ou metálicos de obras 

elevadas), não farão parte integrante das formas tratadas nesta especificação. 



 
 
 
 

 

  24

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇO 

SISTEMA DE MACRODRENAGEM DE SANTA 

LUZIA 

BARREIRAS / BA 

CONCRETO – ARMAÇÃO - 
FORMAS 

 MONTAGEM DAS FORMAS 

Os painéis das formas serão examinados pela Fiscalização, antes da montagem, 

(preferencialmente após cada desmoldagem), para verificar seu estado de conservação e sua 

rigidez, podendo exigir novas formas se julgar necessário. 

As formas deverão sobrepor-se ao concreto endurecido do lance anterior em não menos que 3 

cm e serão cuidadosamente vedadas e pressionadas contra a superfície do concreto pronto, da 

concretagem anterior, de modo a evitar vazamentos de nata durante a concretagem, ou a 

formação de irregularidades na junta ali formada. 

Deverão ser usados, conforme necessário, parafusos adicionais ou tirantes para fixação das 

formas, visando mantê-las firmes contra o concreto endurecido do lance anterior. 

Os tirantes de fixação das formas serão embutidos no concreto, afastados pelo menos 2 

diâmetros de sua superfície e deverão ser construídos de maneira que sua remoção possa ser 

efetuada sem provocar danos às superfícies enformadas. As reentrâncias resultantes de sua 

remoção serão preenchidas de acordo com o especificado. 

O posicionamento das formas e seu revestimento interno serão tais que as marcas deixadas no 

concreto sejam contínuas em toda a superfície, tanto horizontal como verticalmente. Se as 

formas forem construídas de tábuas comuns, sem constituírem painéis, a união das mesmas 

deverá ser efetuada em ângulo reto, com as juntas verticais alternadas, colocadas somente nas 

posições que coincidem com as escoras verticais de suporte. 

Onde e quando necessário, deverão ser previstas aberturas provisórias nas formas para permitir 

a inspeção, o lançamento e o adensamento do concreto, a critério da Fiscalização. 

Por ocasião do lançamento do concreto as superfícies internas das formas deverão estar isentas 

de incrustações de argamassa, de nata, ou de outros materiais estranhos. Antes que o concreto 

seja lançado, estas superfícies serão untadas com óleo que impeça, efetivamente, a aderência e 

não manche as superfícies do concreto. 

O óleo para as formas de madeira consistirá de óleo mineral parafinado, refinado e incolor e, 

para formas de aço (caso o Construtor proponha essa opção), de óleo de petróleo refinado ou 

adequadamente composto para esta finalidade, devendo ser aprovada, em ambos os casos, pela 

Fiscalização. 

Após o untamento, o óleo em excesso nas superfícies das formas deverá ser removido. 
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 LIMPEZA DA PEÇA E VEDAÇÃO DAS FORMAS 

Durante o preparo da peça para concretagem acumulam-se na base da peça restos de materiais 

que precisam ser removidos. A peça deve ser lavada com jato de água, removendo todos os 

detritos e, ao mesmo tempo saturando a superfície da junta. 

Para efetuar a limpeza é usual abrirem-se janelas nas bases das formas para escoar a água de 

lavagem e todo o material a ser removido. A Fiscalização, antes de liberar a peça para 

concretagem inspecionará a peça e atentará para a limpeza e para o fechamento dessas janelas. 

As formas que não tenham a superfície plastificada deverão ser saturadas com água, em fase 

imediatamente anterior à do lançamento do concreto, mantendo a superfície úmida e não 

encharcada. 

 REMOÇÃO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS 

Deverão ser obedecidos os prazos recomendados pela norma NBR-06118, para a retirada das 

formas. Qualquer alteração nesses prazos deverá ser autorizada pela Fiscalização. 

As formas das faces laterais das estruturas deverão ser retiradas tão logo o concreto tenha 

adquirido a maturidade suficiente para prevenir danos durante a retirada. Caberá à Fiscalização 

estabelecer o momento mais adequado para essa operação. 

As formas deverão ser retiradas cuidadosamente e de modo a evitar rachaduras, mossas e 

quebras nos cantos ou superfícies, ou quaisquer danos no concreto. Apenas cunhas de madeira 

poderão ser utilizadas, contra o concreto, na retirada das formas. 

CONTROLE 

Os seguintes controles deverão ser efetuados na execução, montagem e remoção das formas: 

 Verificar se os painéis estão sendo executados conforme o projeto aprovado; 

 Verificar a montagem das formas, atentando para as juntas entre os painéis, onde frestas 

ou dentes superiores a 3 mm devem ser eliminados; 

 Verificar as vedações no pé das formas, onde não se deve tolerar aberturas de mais de 3 

mm; 

 Verificar o atracamento das formas, atentando para que o aço dos dispositivos de 

atracamento não contate com as armaduras; 
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 Verificar o escoramento e o cimbramento, atentando para as ligações entre os elementos 

e para as cunhas de travamento e nivelamento; 

 Verificar a limpeza e o fechamento das janelas abertas para limpar a peça. 

 Sendo usados tirantes de aço perdidos, após a desforma atentar para que sejam cortados 

em suas extremidades em profundidades da ordem de 2 a 3 cm, em cujas cavidades, 

abertas para executar os cortes, dos tirantes, deverá ser aplicada argamassa de baixa 

plasticidade (dry pack); 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 Será feita pela área, em metro quadrado (m²), de forma instalada na estrutura de 

concreto, conforme dimensões de Projeto. 

 Serviços e equipamentos para transporte horizontal e vertical das formas, caso 

necessários, estarão dimensionados nas despesas indiretas da Obra. 

O pagamento compreende: 

 Projeto do sistema de formas das estruturas; 

 Preparo, colocação e posterior retirada de formas e respectivos escoramentos para 

travamentos das mesmas, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra, qualquer 

que seja o reaproveitamento previsto ou realizado; 

 Instalação e fornecimento de todos os materiais para fixação e espaçamento das formas 

(pregos, parafusos,  tirantes  perdidos,  espaçadores, etc.),  incluindo  corte  e  aplicação  

e  fornecimento  de argamassa (dray pack) nos tirantes; 

 Aplicação de desmoldantes, incluindo fornecimento, posto obra; 

 Limpeza da peça de concreto com jato de água e saturação da forma não plastificada, 

incluindo o fornecimento de água; 

 Controle da qualidade dos serviços e dos materiais, a critério da Fiscalização; 

 Aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais; 

 Mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto 

desta Especificação. 



 

 

Macrodrenagem Bairro Santa Luzia
Seção : Reservatório de Amortecimento de Cheia a Montante do Conduto Principal
Determinação do Hidrograma de Cheia Afluente ao RAM
Métodologia do Hidrograma Unitário Triangular Sintético do"Soil Conservation Service"

Área da Bacia Hidrgráfica ( Km2 ) = 0.57

1 - Cálculo do Tempo de Concentração

L ( Km ) = 0.65
H ( m ) = 5
Tc (hora) = 0.31

2 - Cálculo da Duração da Chuva Unitária

Tc/4 (hora) = 0.078
Tc/6 (hora) = 0.052
D adot (h) = 0.06

3 - Cálculo dos Elementos do Hidrograma Unitário Triangular Sintético

Tp - Tempo de pico ( hora ) Tp = D/2 + 0.6 Tc
Tb - Tempo de base ( hora ) Tb = 2.667 Tp
qp - Vazão de pico ( m3/s/mm ) qp = A/( 1.8 Tb )
A - Área da bacia hidrográfica ( km2 )

Tp (h)= 0.22
Tp adot (h) = 0.24
Tb (h)= 0.64

qp (m3/s/mm) = 0.495

4 - Cálculo da Chuva de Projeto

Equação Intencidade x Duração x Frequência  para a cidade de Barreiras (Pluvio 2.1):

I = 1525,758 Tr0,178/( 19,457 + Td )0.82 em que :
I = Intencidade média da chuva ( mm/h )
Tr = Tempo de Retorno ( ano )
Td = Tempo de Duração ( min )

Será calculado conforme equação desenvolvida pelo California Highways and Public Works. 

Tc = 0.95 ( L3 / H )0.385 em que :

Tc - Tempo de concentração ( horas )
L  - Comprimento do talvegue principal ( Km )
H  - Desnível verif icado no talvegue principal  ( m )

Será def inida conforme recomendação do U.S. Bureau of  Reclamation :
D = duração da chuva unitária

Tc/4   >  D  > Tc/6            

 



 

 

 

4.3  - Determinação da Chuva Útil

Discriminação da Cobertura do Solo % da área CN
da bacia

Áreas Verdes 25 70
Área Urbanizada 75 85
Urbanização Densa 0 90

100
Valor Médio de "CN" 81.25

Curva Número (CN) 81.25
Cef. de Distribuição Espacial = 1.0
Tempo de Retorno ( anos ) = 25

Será determinada a chuva útil através da metodologia do U.S. Soil Conservation 
Service ( SCS ). 
A chuva útil foi calculada a partir da expressão:
Q = ((P - 0,2.S)2/ (P + 0,8.S))

S = 254 ((100/CN) - 1)
Onde:
Q = chuva útil em mm;
P = chuva acumulada em mm;
S = máxima diferença potencial entre a precipitação e o escoamento em mm, que 
corresponde à inf iltração;
CN = número da curva, função do complexo solo-vegetação, da utilização pelo homem 
e do estado de umidade durante a ocorrência da chuva. 

 

 

Tabela : Cálculo dos Incrementos de Chuva Útil

Duração I Precipitação Precipitação Incremento Arranjo Chuva Chuva Útil Incremento

Acumulada Acumulada Acumulada Acum. Incremento de Perdas
Corrigida

( horas ) ( mm/h ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm )

0.06 234.06 14.04 14.04 14.04 5.11 5.11 0.00 0.00 5.11

0.12 204.76 24.57 24.57 10.53 6.91 12.02 0.00 0.00 6.91

0.18 182.96 32.93 32.93 8.36 8.36 20.38 1.11 1.11 7.25

0.24 166.01 39.84 39.84 6.91 14.04 34.42 6.34 5.22 8.82

0.30 152.40 45.72 45.72 5.88 10.53 44.95 12.02 5.68 4.84

0.36 141.19 50.83 50.83 5.11 5.88 50.83 15.65 3.63 2.25

total 15.65  

 

 



 

 

 

 

Tabela : Cálculo do Hidrograma de Cheia em Função dos Incrementos de Chuva Útil 

T Ordenadas Incremento de Chuva Útil ( mm ) Hidrograma

HUT 0.00 0.00 1.11 5.22 5.68 3.63 Total

( hora ) ( m3/s/mm ) Hidrgramas Parciais ( m3/s ) ( m3/s )

0.00 0.00 0.00 0.00

0.06 0.12 0.00 0.00 0.00

0.12 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00

0.18 0.37 0.00 0.00 0.14 0.00 0.14

0.24 0.49 0.00 0.00 0.28 0.65 0.00 0.92

0.30 0.42 0.00 0.00 0.41 1.29 0.70 0.00 2.41

0.36 0.35 0.00 0.00 0.55 1.94 1.41 0.45 4.34

0.42 0.27 0.00 0.00 0.47 2.58 2.11 0.90 6.06

0.48 0.20 0.00 0.00 0.39 2.20 2.81 1.35 6.74

0.54 0.12 0.00 0.00 0.30 1.81 2.39 1.79 6.30

0.60 0.05 0.00 0.00 0.22 1.42 1.97 1.53 5.14

0.66 0.00 0.00 0.00 0.14 1.03 1.55 1.26 3.97

0.72 0.00 0.06 0.65 1.13 0.99 2.81

0.78 0.00 0.26 0.70 0.72 1.68

0.84 0.00 0.28 0.45 0.73

0.90 0.00 0.18 0.18

0.96 0.00 0.00

Vazão de Pico do Hidrograma Calculado ( m3/s ) : 6.74  
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MACRODRENAGEM BAIRRO SANTA LUZIA - BARREIRAS

AMORTECIMENTO DA ONDA DE CHEIA NO RESERVATÓRIO

Vazão de pico do hid. (m3/s): 6.74 Número de bueiros : 1
Tempo de pico hidrograma (h): 0.3 Diâmetro Bueiro (m) : 0.6
Tempo de Base do Hid. (h) : 0.72 Cota Fundo Cond. (m): 455.5
Intervalo de tempo (h) : 0.06 Vertedor : Cota Soleira (m) : 457.7
Cota Fundo Escavação (m): 455.5 Largura (m) ; 10
Área da Escavação (m2) : 3600 CD : 1.7

t t Cota N.A. Vol Q af Q c Q vert. Q ef total Q af med Q ef med Vol af. Vol ef. Vol. (i+1)

(h) (seg) (m) (m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3) (m3) (m3)

0 0 455.60 360 0.00 -0.0022885 0 0.00

0.06 455.64 0.01536547

0.12 455.7586 0.07533962

0.18 455.9526 0.19823342

0.24 456.2173 0.41553213

0.3 456.5534 0.51318443

0.36 456.8973 0.54066276

0.42 457.1819 0.5627951

0.48 457.4076 0.57995038

0.54 457.5747 0.5924227

0.6 457.6833 0.60043295

0.66 457.731 0.60392713

0.72 457.7195 0.60308634

0.78 457.682 0.60034019

0.84 457.6461 0.59769886

7859.89276 1.9257143

129.3882

311.97

103.99

0.00

1.412311

9.796149

29.54589

66.28668

100.3014

113.8155

119.1734

123.4165

126.6163

128.8284

140.1118

145.4111

134.9828

145.58

935.90

0

0.092971

0.0464144
0.67319940.48142857

0.59642782.40714286

0.600433

0.6968981

0.6495007

0.5924227

931.127537

3.37 0.5861865

0.5713727

3.37 0.1367865

0.0153655

0.0753396

0.1982334

0.4155321

0.5131844

0.5406628

0.5627951

0.5799504

1.44428571

0.0065385

1728 6867.4753 3.8514286
4.33285714

1944 7468.77902 2.8885714

6.066 0.4643583
0864 2582.30325 5.392

4.718 0.3068828

0

0

2160

2376

2592

0.9628571

5.29571429 0.5517289

6.25857143 0.5269236

0

1296 5030.29381 5.7771429

0

0

1080 3792.25787 6.74

1512 6054.99465 4.8142857

7990.32422 0

8031.74672
0.6486655

216 504.171687 1.348

2.022

4.044

0.0453525

0.674

432 931.127537 2.696

648 1629.50165

0

0

0

3024 7725.95281 0
0

2808 7855.34101 0
0

0

0

0.6003402

0.5976989
0.5990195 0.00

504.171687

1629.50165

2582.30325

3792.25787

5030.29381

6054.99465

6867.4753

7468.77902

7859.89276

8031.74672

7990.32422

7855.34101

7725.95281

1351.85

0.6249205

436.75

727.92

1019.09

1310.26

1143.87

727.92

519.94
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DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DOS CONDUTOS 

O dimensionamento hidráulico dos condutos foi realizado por meio da equação de Manning 

apresentada a seguir: 

n

IRA
Q h

2/13/2


 

Em que: 

- n é o coeficiente de rugosidade de Manning (m1/3.s-1); 

- A é a área molhada (m²); 

- Rh é o raio hidráulico (m); 

 - I é a declividade de fundo do canal/galeria (m/m). 

Para condutos circulares as expressões para a área molhada (A), perímetro molhado (P), largura 

de topo (T) e raio hidráulico (Rh) são as seguintes: 
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Nas planilhas a seguir apresenta-se o  dimensionamento dos condutos, trecho a trecho. 

Vazões de Contribuição ao Longo dos Condutos: 

Q = C.I.A 

Em que : 

- Q : vazão de escoamento superficial (m³/s); 

- I : intensidade da precipitação (mm/h); 

- A :  área de contribuição (m²) 

h
D

T

R

ө



 

 

- C : coeficiente de run-off ou de escoamento superficial. 

As unidades da intensidade e da área de contribuição serão devidamente trabalhadas de forma a se 

obter a vazão em m³/s. 

A intensidade da precipitação é obtida através da equação de chuvas intensas válida para a região de 

Barreiras, estado da Bahia, obtida através do software Plúvio 2.1, desenvolvido pelo GPRH (Grupo 

de Pesquisas em Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade 

Federal de Viçosa). Apresenta-se a seguir a equação intensidade x duração x freqüência utilizada. 

 

 

onde: 

- T é o período de retorno (anos); Para o dimensionamento utilizou-se TR = 25 anos; 

- tc é o tempo de concentração (minutos); 

- K = 1525,758 ;  a = 0,178;  b = 19,457 c = 0,82. 

O tempo de concentração será composto por duas parcelas: tempo de concentração inicial e tempo de 

percurso. 

tc = ti + tp 

O tempo de concentração inicial (ti) será fixado em 10 minutos, considerado adequado na literatura 

técnica para sistemas de macrodrenagem. O tempo de percurso (tp) é o tempo necessário para a água 

se deslocar no interior dos condutos e será calculado por meio de: 

tp = L/(60.V) 

onde: 

- L é a extensão do conduto (m); 

- V é a velocidade de escoamento no interior do canal (m/s). 

O coeficiente de run-off (ou de escoamento superficial) foi definido a partir de literatura técnica com 

valor médio, C=0,40, (próprio para área residencial composta predominantemente por unidades 

habitacionais uni-familiares). 

 

c
c

a

bt

TK
i

)( 




 

 

PROJETO:

LOCAL:

OBRA:

 Hi  Hf L

Mont. Jus.
TOPO CAIXA 

INICIAL
TOPO CAIXA 

FINAL
COTA FUNDO 

INICIAL
COTA FUNDO 

FINAL
 ( m )  ( m ) ( m )

NO TRECHO 

(m2)

MONTANTE 

(m2)
NO TRECHO 

(min)
MONT.   (min)

PV 01 PV 02 454,60 453,19 452,20 451,15 2,401       2,04        60,00 34100,00 80400,00 0,40 0,26 10,00 168,882     2,11            0,0175 1,000 3,8580    0,656         0,66

PV 02 PV 03 453,19 452,23 451,10 449,80 2,090       2,43        61,00 42160,00 114.500,00    0,40 0,23 10,26 167,674     2,73            0,0213 1,000 4,3715    0,742         0,74

PV 03 PV 04 452,23 451,41 449,70 448,80 2,525       2,61        61,00 28900,00 156.660,00    0,40 0,25 10,49 166,605     3,50            0,0148 1,200 4,0756    0,852         0,71

PV 04 PV 05 451,41 451,03 448,70 447,70 2,710       3,33        60,00 48000,00 185.560,00    0,40 0,23 10,74 165,476     4,01            0,0167 1,200 4,3759    0,907         0,76

PV 05 PV 06 451,03 450,15 447,70 447,00 3,329       3,15        60,00 22750,00 233.560,00    0,40 0,24 10,97 164,456     4,87            0,0117 1,500 4,0936    0,956         0,64

PV 06 PV 07 450,15 449,96 446,95 446,25 3,199       3,71        60,00 22540,00 256.310,00    0,40 0,24 11,21 163,381     5,25            0,0117 1,500 4,1544    1,009         0,67

PV 07 PV 08 449,96 449,07 446,20 445,50 3,760       3,57        60,00 22500,00 278.850,00    0,40 0,24 11,45 162,337     5,63            0,0117 1,500 4,2039    1,063         0,71

PV 08 PV 09 449,07 448,30 445,50 444,80 3,570       3,50        61,00 21000,00 301.350,00    0,40 0,24 11,69 161,320     6,00            0,0115 1,500 4,2108    1,128         0,75

PV 09 PV 10 448,30 447,68 444,80 444,00 3,500       3,68        61,00 24950,00 322.350,00    0,40 0,23 11,93 160,302     6,34            0,0131 1,500 4,4954    1,117         0,74

PV 10 PV 11 447,68 447,68 444,00 443,70 3,680       3,98        59,00 11508,00 347.300,00    0,40 0,32 12,16 159,361     6,75            0,0051 2,000 3,0839    1,094         0,55

PV 11 PV 12 447,68 448,83 443,70 443,35 3,977       5,48        60,00 10100,00 358.808,00    0,40 0,31 12,48 158,055     6,90            0,0058 2,000 3,2661    1,057         0,53

PV 12 PV 13 448,83 449,01 443,35 443,00 5,480       6,01        60,00 2100,00 368.908,00    0,40 0,30 12,79 156,823     7,03            0,0058 2,000 3,2806    1,071         0,54

PV 13 PV 14 449,01 448,74 443,00 442,80 6,010       5,94        40,00 1400,00 371.008,00    0,40 0,22 13,09 155,618     7,02            0,0050 2,000 3,0928    1,134         0,57

PV 14 PV 15 448,74 448,38 442,80 442,72 5,940       5,66        14,89 0,00 372.408,00    0,40 0,08 12,79 156,823     7,09            0,0054 2,000 3,1866    1,112         0,56

PV 15 PV 16 448,38 446,74 442,72 442,20 5,656 4,54 95,10 3328,50 372.408,00    0,40 0,49 12,86 156,513     7,08            0,0055 2,000 3,2065    1,103         0,55

PV 16 PV 17 446,74 444,67 442,00 441,60 4,740 3,07 65,00 2275,00 375.736,50    0,40 0,32 13,36 154,577     7,05            0,0062 2,000 3,3505    1,053         0,53

 

A jusante do PV 10 o conduto passa a se desenvolver como galeria quadrada de 2,0 m x 2,0 m com cotas de fundo, declividades e condições de escoammento indicadas na planilha

A jusante do PV 17 a nova galeria tem mesmas cotas de fundo e declividade da prevista anteriormente, alterando-se apenas a bese de 2,50 m para 2,00m.

DIÂM.  
TUBUL. (m)

concreto

DECLIVID.  
(m/m)

SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

BAIRRO SANTA LUZIA - BARREIRAS

TRECHO

CONDUTO PRINCIPAL

ÁREA TRIBUTÁRIA
COTAS TOPOGRÁFICAS ( m )

COEF. DE 
DEFLÚVIO 

(C)

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 
(min)

0,015                             

TUBO 

INTENS.             
(I)            

(mm/h) 

LÂMINA    
D'ÁGUA     

(m)

VAZÃO 
(Q=CIA)          

(m3/s)

Lâmina / 
Diam.

DADOS GERAIS:

Material de revestimento - tubos e canaletas

Coeficiente de rugosidade de Manning : 

Tipo de Conduto:

VELOC.      
(V)        
(m/s)

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROJETO:

LOCAL:

OBRA

 Hi  Hf L

Mont. Jus.
TOPO CAIXA 

INICIAL
TOPO CAIXA 

FINAL
COTA FUNDO 

INICIAL
COTA FUNDO 

FINAL
 ( m )  ( m ) ( m )

NO TRECHO 

(m2)

MONTANTE 

(m2)
NO TRECHO 

(min)
MONT.   (min)

PV 01B PV 02B 447,03 447,07 445,40 445,10 1,630       1,97        60,00 6800,00 18150,00 0,40 0,66 10,00 168,882     0,341          0,0050 0,600 1,5071    0,447         0,75

PV 02B PV 03B 447,07 446,04 445,00 444,40 2,070       1,64        37,00 10000,00 24.950,00      0,40 0,24 10,66 165,826     0,460          0,0162 0,600 2,5757    0,362         0,60

PV 03B PV 04B 446,04 446,03 444,30 443,80 1,736       2,23        61,00 21300,00 34.950,00      0,40 0,47 10,90 164,753     0,640          0,0082 0,800 2,1713    0,454         0,57

PV 04B PV 05B 446,03 446,01 443,70 443,40 2,329       2,61        43,00 16200,00 56.250,00      0,40 0,31 11,37 162,698     1,017          0,0070 0,900 2,2757    0,596         0,66

PV 05B PV 06B 446,01 445,84 443,35 443,00 2,660       2,84        37,79 12600,00 72.450,00      0,40 0,24 11,69 161,348     1,299          0,0093 0,900 2,6691    0,643         0,71

PV 06B PV 07B 445,84 445,15 443,00 442,35 2,836       2,79        59,21 22080,00 85.050,00      0,40 0,33 11,92 160,352     1,515          0,0110 1,000 2,9956    0,614         0,61

PV 07B PV 08B 445,15 443,34 442,25 441,30 2,895       2,03        60,00 22800,00 107.130,00    0,40 0,28 12,25 158,985     1,892          0,0158 1,000 3,6273    0,631         0,63

PV 08B PV 09B 443,34 442,09 441,30 440,20 2,035       1,89        60,00 23700,00 129.930,00    0,40 0,25 12,53 157,860     2,279          0,0183 1,000 3,9888    0,683         0,68

PV 09B PV 10B 442,09 442,37 440,00 439,60 2,090       2,77        55,00 21924,00 153.630,00    0,40 0,32 12,78 156,853     2,677          0,0073 1,200 2,8937    0,915         0,76

PV 10B PV 11B 442,37 441,11 439,40 439,20 2,970       1,91        47,00 0,00 175.554,00    0,40 0,31 13,09 155,600     3,035          0,0043 1,500 2,4880    0,978         0,65

PV 11B PV 12B 441,11 441,28 439,20 439,00 1,913       2,28        51,38 0,00 175.554,00    0,40 0,36 13,41 154,377     3,011          0,0039 1,500 2,3963    1,004         0,67

LÂMINA    
D'ÁGUA     

(m)

VAZÃO 
(Q=CIA)          

(m3/s)

Lâmina / 
Diam.

DADOS GERAIS:

Material de revestimento - tubos e canaletas

Coeficiente de rugosidade de Manning : 

Tipo de Conduto:

VELOC.      
(V)        
(m/s)

DIÂM.  
TUBUL. (m)

Concreto

DECLIVID.  
(m/m)

SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

BAIRRO SANTA LUZIA - BARREIRAS

TRECHO

CONDUTO SECUNDÁRIO

ÁREA TRIBUTÁRIA
COTAS TOPOGRÁFICAS ( m )

COEF. DE 
DEFLÚVIO 

(C)

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 
(min)

0,015                             

TUBO 

INTENS.             
(I)            

(mm/h) 



 

 

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DA GALERIA NO TRECHO FINAL DO 
CONDUTO PRINCIPAL 
 

A galeria funcionará como conduto livre. As condições de escoamento no canal em Regime 

Uniforme serão determinadas a partir da equação de Manning, conforme apresentado a seguir. 

                         n

IRA
Q h
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Em que: 

  n é o coeficiente de rugosidade de Manning (m1/3.s-1). Para revestimento com 

concreto já considerando-se algum desgaste da superfícies, n= 0,015. 

 Q é a vazão de escoamento (m³/s); 

 A é a área molhada (m²); 

 Rh é o raio hidráulico (m); 

 I é a declividade de fundo do canal (m/m). 

Vazão Final Conduto  Secundário (m3/s): 3,06
Vazão PV 17 Cond. Principal (m3/s): 7,05

Área Contribuinte a Jusante PV 17 (m2): 9150

Intensidade PV 17 (mm/h): 154,5

Vazão Esc. Supercial a Jusante PV 17 (m3/s): 0,16

Vazão Total na Galeria (m3/s): 10,27

QT (m3/s) = 10,27

Nº de Galerias : 1 Q 1gal (m3/s) = 10,27

Q
I          n Z FR

(m3/s) (m/m) (s/m1/3) 1:Z (v:h) B (m) h (m) A (m2) V (m/s)

10,267 0,00400 0,015 0,0 2,0 1,666 3,332 3,08 0,76

d (m) = 2,00

Elementos da Seção do Canal

h

d

B
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1 - APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta os estudos para a elaboração do Projeto Básico do Sistema de 

Macrodrenagem do bairro de Santa Luzia, localizado no município de Barreiras – Ba, incluindo o 

estudo de contribuição pluvial na bacia hidrográfica e os memoriais de calculo para o 

dimensionamento da rede de Macrodrenagem. Além disso, se encontram em anexo as Especificações 

Técnicas dos serviços estimados no projeto.  

A área objeto do projeto se estende entre a Avenida Castelo Branco e Estrada do Mandacaru  

(Estrada velha de Angical). Trata-se de área urbana, de declividade relativamente acentuada, com 

ocupação predominante de habitações uni-familiares (casas), com pátios e pequenas áreas verdes. As 

águas pluviais escoam para o Rio Grande. 

 

Figura 1.0 – Localização da área onde será implantada a Macrodrenagem. 
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2 – CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM 

Em função das condições locais definiu-se dois condutos de macrodrenagem a serem implantados na 

área. Um conduto principal, que se desenvolve ao longo da Av. Presidente Dutra e um conduto 

secundário, que deságua no conduto principal, e será implantado ao longo da Rua Diamantina (ver 

características adiante). 

A bacia hidrográfica que contribui para a área é limitada pela rodovia BR 242. A montante desta 

estrada o fluxo é conduzido para uma passagem sob a pista que conduzirá as vazões de escoamento 

superficial para um talvegue vizinho á área objeto deste projeto, não contribuindo para a 

macrodrenagem objeto deste projeto. 

O conduto principal se inicia no cruzamento entre a Avenida Castelo Branco e a Rua Presidente 

Dutra. Para redução do pico de vazão de contribuição pluvial da área a montante da Avenida Castelo 

Branco, foi prevista a implantação de um Reservatório de Amortecimento de Cheia, a ser implantado 

numa área existente entre as Ruas 23 e 25 e a Avenida Ilheus. Este Reservatório de Amortecimento 

(RAM), a ser incorporado no projeto de macrodrenagem da área a montante, é essencial para a 

redução das vazões de pico de cheias a montante da Avenida Castelo Branco, que possibilitam o 

dimensionamento de estruturas de drenagem de menor porte, viáveis de serem implantadas ao longo 

das ruas do Bairro Santa Luzia. As características básicas do RAM são apresentadas adiante. 

A construção do reservatório de amortecimento de cheias será realizada em uma segunda etapa de 

implantação das obras. Em decorrência disso, o sistema projetado para a primeira etapa (que 

compreende as obras a partir da Av. Castelo Branco, PV-18, até o lançamento) continuará funcional, 

porém com capacidade de veicular chuvas com tempos de recorrência menor que os de projeto. Para 

isso deve-se fazer a interligação dos poços de visita PV-13 e PV-14 com um tubo de concreto 

DN1.000mm. Quando da construção do reservatório deve-se implantar um novo poço de visita PV-

14A que receberá as águas do reservatório e encaminhará para o PV-14. 

Deve-se também considerar que no trecho acima da Avenida Castelo Branco existem várias ruas sem 

revestimento e terrenos baldios, que foram considerados no cálculo como áreas urbanizadas, portanto 

elevando o deflúvio. Dessa forma existe uma folga no dimensionamento da macrodrenagem. 
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3 – METODOLOGIA E CRITÉRIOS 

As contribuições pluviais foram calculadas a partir da definição de chuvas intensas calculadas com 

base em curva Intensidade x Duração x Frequência (Curva IDF) obtida através do software Plúvio 

2.1, desenvolvido pelo GPRH (Grupo de Pesquisas em Recursos Hídricos do Departamento de 

Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa).  

Utilizou-se Tempo de Recorrência de 25 anos para dimensionamento das unidades de 

macrodrenagem integrantes do projeto. 

A contribuição a montante do sistema projetado foi definida somando-se a vazão efluente do 

Reservatório de Amortecimento proposto com a contribuição das áreas entre o RAM e o início do 

conduto principal. Para cálculo do amortecimento da cheia no reservatório de amortecimento 

proposto, definiu-se o hidrograma afluente ao reservatório através da técnica do Hidrograma 

Triangular Sintético do “UNITED STATES SOIL CONSERVATION SERVICE”. A simulação da 

passagem da cheia pelo reservatório foi realizada através de equação de balanço de massa, 

considerando a entrada do fluxo no reservatório através do hidrograma e a saída através de conduto 

de fundo. 

Para as contribuições ao longo do desenvolvimento dos condutos utilizou-se o método racional, 

considerando-se coeficiente de escoamento superficial médio da área igual a 0,4, próprio para área 

residencial composta predominantemente por unidades habitacionais uni-familiares. 

Foram utilizados no projeto condutos em concreto, próprios para sistemas de macrodrenagem. O 

dimensionamento hidráulico dos condutos e canais de drenagem foi realizado através da Equação de 

Manning, considerando-se coeficiente de rugosidade de 0,015 para este tipo de canal. 
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4 – CONTRIBUIÇÃO PLUVIAL 

4.1 – BACIA HIDROGRÁFICA 

A bacia hidrográfica se estende deste a BR 242 até o final do conduto principal. Totaliza uma área de 

aproximadamente 1,3 km². 

Como já mencionado, para reduzir o pico da vazão contribuinte, previu-se a implantação de um 

Reservatório de Amortecimento de Cheia numa área situada entre a BR 242 e o início do conduto 

principal. Na tabela a seguir apresentam-se as áreas de contribuição do sistema projetado, 

subdivididas de acordo com as unidades concebidas. 

Tabela 4.1 - Áreas de Contribuição para o Sistema Projetado 

Posição da Área de Contribuição Área da Bacia (m²) 

A montante do RAM 570.000,00 

Entre o RAM e o início do Conduto Principal 80.400,00 

Ao longo do Conduto Principal 473.203,00 

Ao Longo do Conduto Secundário 175.554,00 

TOTAL 1.299.157,00 

4.2 – VAZÃO EFLUENTE AO RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO PROPOSTO 

Para redução do pico de vazão de contribuição pluvial da área a montante da Avenida Castelo 

Branco foi prevista a implantação de um Reservatório de Amortecimento de Cheia a ser implantado 

numa área existente entre as Ruas 23 e 25 e a Avenida Ilhéus. Este Reservatório de Amortecimento 

(RAM) deverá ser incorporado no projeto de macrodrenagem da área a montante e é essencial para a 

redução das vazões de pico de cheias que possibilitam o dimensionamento de estruturas de drenagem 

de menor porte, viáveis de serem implantadas ao longo das ruas do Bairro Santa Luzia.  

O reservatório foi concebido com área de cerca de 3.600 m² (função da área disponível) e com 

volume útil de 7200 m³ (reservatório com 2 metros de profundidade útil). A estrutura de saída do 

fluxo da bacia se constituirá num conduto circular de 0,60 m de diâmetro que conduzirá as vazões 

efluentes até a caixa inicial do conduto principal. 
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O hidrograma de entrada na bacia para TR=25 anos foi definido de acordo com metodologia do 

SOIL CONSERVATION SERVICE (ver memorial de cálculos) e o pico do hidrograma afluente tem 

vazão de 6,76 m³/s. Após amortecimento no RAM o pico da vazão efluente é de 0,60 m³/s, conforme 

hidrograma a seguir e memorial de cálculos em anexo. 

4.3 – VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO AO LONGO DOS CONDUTOS 

Após a delimitação das áreas que contribuem para o sistema, o cálculo das vazões em cada trecho foi 

realizado por meio da utilização do método racional, descrito a seguir: 

O método utiliza a seguinte equação para a transformação de chuva em vazão: 

Q = C.I.A 

Em que: 

As unidades da intensidade e da área de contribuição serão devidamente trabalhadas de forma a se 

obter a vazão em m³/s. 

 Q : vazão de escoamento superficial (m³/s); 

 I : intensidade da precipitação (mm/h); 

 A :  área de contribuição (m²) 

 C : coeficiente de run-off ou de escoamento superficial. 

As unidades da intensidade e da área de contribuição serão devidamente trabalhadas de forma a se 

obter a vazão em m³/s. 

A intensidade da precipitação é obtida através da equação de chuvas intensas válida para a região de 

Barreiras, estado da Bahia, obtida através do software Plúvio 2.1, desenvolvido pelo GPRH (Grupo 

de Pesquisas em Recursos Hídricos do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade 

Federal de Viçosa). Apresenta-se a seguir a equação intensidade x duração x freqüência utilizada. 
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 T é o período de retorno (anos); Para o dimensionamento utilizou-se TR = 25 anos; 

 tc é o tempo de concentração (minutos); 

 K = 1525,758 ;  a = 0,178;  b = 19,457 c = 0,82. 

O tempo de concentração, por sua vez, será composto por duas parcelas: tempo de concentração 

inicial e tempo de percurso. 

tc = ti + tp 

O tempo de concentração inicial (ti) será fixado em 10 minutos, considerado  adequado na literatura 

técnica para sistemas de macrodrenagem. O tempo de percurso (tp) é o tempo necessário para a água 

se deslocar no interior dos condutos e será calculado por meio de: 

tp = L/(60.V) 

onde: 

 L é a extensão do conduto (m); 

 V é a velocidade de escoamento no interior do canal (m/s). 

O coeficiente de run-off (ou de escoamento superficial) foi definido a partir de literatura técnica com 

valor médio, C=0,40, (próprio para área residencial composta predominantemente por unidades 

habitacionais uni-familiares). 
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5 – DESCRIÇÃO DAS OBRAS PROJETADAS 

5.1 – CONDUTO PRINCIPAL 

O conduto principal de macrodrenagem se iniciará no cruzamento entre a Avenida Castelo Branco e 

a Rua Presidente Dutra, se desenvolverá por cerca de 480 metros de extensão, ao longo da Rua 

Presidente Dutra, com condutos circulares em concreto, que se inicia com diâmetro de 1,0m e no 

final deste trecho terá dois metros de diâmetro.  

Na altura do cruzamento com a Rua Almeida Prado o conduto de dois metros de diâmetro deságua 

numa galeria de seção retangular, em concreto armado, com base de 2,00 m e altura de 2,0 m 

(dimensões internas). A galeria terá um trecho com declividades entre 0,5 e 0,6%, em seguida terá 

um trecho em degraus, de cerca de 60 metros de extensão e depois se desenvolverá com declividade 

constante de 0,4% até o canal de concreto já existente fora da área, também com seções internas de 

2,0 x 2,0m, que conduzirá o fluxo até o Rio Grande.  

A vazão de dimensionamento no início do conduto é de 2,1 m³/s, correspondente à vazão efluente do 

Reservatório de Amortecimento mais a contribuição da área entre o reservatório e o início do canal. 

No final do conduto, a vazão de dimensionamento atinge 10,27 m³/s, já incluindo a contribuição do 

conduto secundário, que também deságua na galeria de concreto projetada. 

5.2 – CONDUTO SECUNDÁRIO 

O conduto secundário se desenvolve ao longo da Rua Diamantina e deságua no conduto principal no 

cruzamento com a Rua Daniela Nascimento, no trecho em que o conduto principal tem formato de 

galeria retangular. Tem extensão total de aproximadamente 570 metros, com diâmetros variando 

entre 0,60 m e 1,20 m. A vazão de dimensionamento no início do conduto é de 0,34 m³/s e no final 

do conduto atinge 3,06 m³/s. 

5.3 – MICRO DRENAGEM 

A rede de Micro drenagem está sendo prevista para ser implantada na poligonal entra as ruas Raposo 

Tavares, Estrada do Angical, Joaquim Mucambo e Travessa Itacarambi, com um trecho iniciando na 

Travessa Euclides da Cunha. No total são cerca de 5.800m de rede. 
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A tubulação será de concreto e terá diâmetro variando entre 300 e 1.200mm. Ao longo da rede as 

bocas-de-lobo captarão o deflúvio das ruas e através dos tubos de 300 mm encaminharão às caixas de 

passagens e à rede da microdrenagem, que responsável por direcionar a água à rede de Macro-

drenagem. 

De modo a reduzir a vazão encaminhada ao conduto principal e a galeria, possibilitando o 

dimensionamento da galeria nas mesmas dimensões da galeria de concreto já existente (2,0 x 2,0m), 

o deflúvio captado entre as ruas Célia Rocha e Raposo Tavares será lançado diretamente ao Rio 

Grande através de uma galeria de concreto auxiliar de 1,0 x 2,0m.  

5.4 – RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO 

Está sendo previsto para a segunda etapa de implantação das obras, um reservatório de 

amortecimento localizado entre as Ruas 23 e 25 e a Avenida Ilhéus e será responsável pela redução 

da vazão de pico das cheias e possibilita o dimensionamento de uma rede com diâmetros mais 

reduzidos. 

O reservatório previsto terá dimensões em planta de 40 x 90m com muros de fechamento e laje 

superior em concreto armado, as paredes terão uma altura de 2,85m, 0,85m acima da profundidade 

útil (2,0m). A laje e as vigas serão sustentadas por pilares de concreto com afastamento de 5,0m nas 

duas direções e apoiadas em sapatas quadradas. 

A soleira do reservatório será em camada de brita com uma declividade de 0,0025m/m em direção à 

extremidade da bacia onde será implantado o tubo de saída para macrodrenagem, o trecho entre os 

tubos de entrada e saída deverá ser executado em lastro de concreto. 
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6 – DETALHES CONSTRUTIVOS 

As obras devem obedecer às normas técnicas pertinentes, bem como as Especificações Técnicas em 

anexo e os padrões e medidas determinados em projeto. Antes de inicia-las é necessário a locação do 

eixo e coordenadas do projeto, bem como medidas de proteção e sinalização. 

As escavações das valas para implantação dos condutos e da galeria de concreto deverão acontecer 

da jusante para montante da rede, com acompanhamento topográfico e seguindo as cotas, 

alinhamentos e perfis longitudinais previstos no projeto. 

Durante este estudo, foram obtidas informações através de obras de esgotamento executadas 

anteriormente no local das redes de macro e microdrenagem, nas quais foram identificados locais 

com terreno bastante saturado e presença de lama durante as escavações, exigindo medidas para 

assegurar a exequibilidade e segurança das escavações e demais serviços. 

Por conta disto e da profundidade de escavação superior a 1,5m em todo o trecho da macrodrenagem, 

as valas deverão ser escoradas por meios de pranchões metálicos cravados, com as profundidades da 

cravação previstas no projeto. Nos trechos com presença de água durante as escavações, a mesma 

deverá ser bombeada, ou proceder com o rebaixamento do lençol através de ponteiras. 

Paralelamente à abertura da vala, de jusante para montante, deverá seguir o assentamento dos tubos 

de concreto, com a bolsa voltada para montante e deverão ser rejuntados com argamassa de cimento 

e areia no traço 1:4 em volume. A descida dos tubos na vala deve ser feita cuidadosamente, 

manualmente ou com o auxílio de equipamentos mecânicos. Os tubos devem estar limpos 

internamente e sem defeitos. 

A tubulação da macrodrenagem deverá ser assentada sobre uma camada de 0,20m de brita e de 

0,30m de rachão na base. A rede principal da macrodrenagem será envolta em areia, até os 30cm 

acima da geratriz superior, enquanto que no conduto secundário esta envoltória será em brita, devido 

ás condições de drenagem. Já os tubos da microdrenagem serão assentados numa camada de 15cm de 

areia e envoltas com o mesmo material até a metade do diâmetro do tubo. Enquanto a galeria de 

concreto, será executada sobre uma camada de 20cm de brita e 30cm de pedra rachão na base, além 

do lastro de concreto magro sob a estrutura de concreto. 

O reaterro da vala poderá ser executado com a utilização do material proveniente das escavações, 

desde que possua boa qualidade, ou proveniente de jazidas. O material não poderá conter pedras ou 

corpos estranhos e deverá ser compactado numa camada mínima de 0,20m com uso de um 
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compactador manual. No trecho da galeria o reaterro deverá ser em areia até o topo da tampa. O 

material escavado que não se adequar às condições para o reaterro deverá ser descartado em um 

bota-fora, localizado à 3,5km do local das obras. Trata-se de um antigo “lixão” desativado no qual 

tem sido feito o descarte deste tipo material com autorização da prefeitura. Apresenta-se a 

localização abaixo: 

 

Figura 6.0 – Localização da área prevista para bota-fora (N:8.660.678 / E: 504.970). 

O reaterro deverá ser controlado, quanto à umidade, que não deverá diferir mais do que 2% da 

umidade ótima obtida no ensaio de “Proctor Normal”, e em relação ao Grau de Compactação das 

camadas, que não poderá ser inferior a 98%.  

Durante os serviços de implantação da rede de drenagem, provavelmente será necessário a 

interrupção de redes de esgoto e água já existentes nas ruas onde será implantada a obra. Nestes 

casos deverá se proceder com a recuperação dos trechos interrompidos e/ou danificados durante a 

fase de execução da obra. Também haverá a necessidade de relocar parte dessas redes de serviços 

públicos. 

 

 

 



MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTIDADES – SANTA LUZIA 

MACRODRENAGEM TUBULAR 

Para o levantamento de quantidades dos serviços necessários para implantação 

do sistema de Macrodrenagem Tubular em concreto, foram utilizadas as 

informações do dimensionamento hidráulico como os comprimentos, cotas de 

tampa e fundo e diâmetro das tubulações. Com isto foi possível calcular os 

volumes de escavação, reaterros com os materiais especificados no projeto e 

demais serviços, abaixo são apresentadas algumas considerações adotadas nos 

cálculos, que foram realizados a partir de planilha eletrônica: 

 Os tubos do conduto principal deverão ser envoltos com a areia, desde a 

geratriz inferior, até 30cm acima do topo do tubo. Já nos trechos do 

conduto secundário, será utilizado brita em vez da areia. 

 Foi considerado 50% do reaterro com material proveniente das 

escavações, e outros 50% do volume com material proveniente de 

jazidas. 

 Nas ruas onde foi identificado lama, 60% das escavações em 1ª categoria 

foi considerada em lama. 

 Para o cálculo do escoramento foi utilizada a altura média da escavação 

de cada trecho escavado para implantação da tubulação somada a uma 

ficha de cravação dos pranchões. 

Abaixo são apresentados os quadros com os valores utilizados e calculados, 

para os trechos 1 e 2. 

 

 

 

 

 



TRECHO 1 - SECUNDÁRIO

 
 

TRECHO 2 - PRINCIPAL 

 

COTA DE 
FUNDO 

COTA DE 
FUNDO

MONT JUS INICIAL FINAL

PV 01B PV 02 447,03   447,07   445,40     445,10     600,00      1,20      1,78  2,12  60,00               176,40       47,84          19,80                19,80               14,40             21,60         1,95      1,57      422,40       63,50         120,00              
PV 02B PV 03 447,07   446,04   445,00     444,40     600,00      1,20      2,22  1,79  37,00               111,13       29,50          13,39                13,39               8,88               13,32         2,00      1,57      264,40       40,01         74,00                
PV 03B PV 04 446,04   446,03   444,30     443,80     700,00      1,30      1,89  2,38  61,00               208,76       55,82          25,08                25,08               15,86             23,79         2,13      1,57      451,70       75,15         122,00              
PV 04B PV 05 446,03   446,01   443,70     443,40     800,00      1,40      2,48  2,76  43,00               187,79       44,61          30,69                30,69               12,04             18,06         2,62      1,75      375,78       67,61         86,00                
PV 05B PV 06 446,01   445,84   443,35     443,00     800,00      1,40      2,81  2,99  37,80               179,82       39,21          34,35                34,35               10,58             15,88         2,90      2,10      377,85       64,74         75,60                
PV 06B PV 07 445,84   445,15   443,00     442,35     900,00      1,50      2,99  2,94  60,00               311,89       69,83          56,95                56,95               18,00             27,00         2,97      2,10      607,86       112,28      120,00              
PV 07B PV 08 445,15   443,34   442,25     441,30     900,00      1,50      3,04  2,18  60,00               280,35       69,83          41,17                41,17               18,00             27,00         2,61      1,75      523,80       100,93      120,00              
PV 08B PV 09 443,34   442,09   441,30     440,20     900,00      1,50      2,18  2,04  60,00               235,12       69,83          18,56                18,56               18,00             27,00         2,11      1,75      463,50       84,64         120,00              
PV 09B PV 10 442,09   442,37   440,00     439,60     1.000,00   1,60      2,24  2,92  55,00               271,04       71,20          34,32                34,32               17,60             26,40         2,58      1,75      476,30       97,57         110,00              
PV 10B PV 11 442,37   441,11   439,40     439,20     1.200,00   1,80      3,12  2,06  47,00               261,54       73,74          25,02                25,02               16,92             25,38         2,59      1,75      408,10       94,15         94,00                
PV 11B PV 12 441,11   441,28   439,20     439,00     1.200,00   1,80      2,06  2,43  51,40               254,11       80,65          11,40                11,40               18,50             27,76         2,25      1,57      392,34       91,48         102,80              

2.477,96    652,06        310,73              310,73             168,79          253,18       4.764,03    892,07      1.144,40          
ESCV. 1ª 594,71       
ESCV 2ª 991,19       

CANAL SECUNDÁRIO

SUB-TOTAL

Media H
Ficha 
(m)

Prancão 
Cravado 

(m²)

Escavação 
em Lama 

(m³)

Envoltória 
em Brita 

(m³)

Reaterro em 
Material 

proveniente 
de escavações 

Reaterro em 
Material 

proveniente 
de Jazidas

Lastro em 
Brita 

e=0,20m 
(m³)

Lastro em 
Rachão 

e=0,30m 
(m³)

MACRODRENAGEM -  TUBULAR 

TRECHO TOPO 
CAIXA 

INICIAL

TOPO 
CAIXA  
FINAL

DIÂM. 
TUBUL. 
(mm)

Largura 
da vala 

(m)
Hi (m) Hf (m)

Compriment
o (m)

Escavação 
(m³)

ESGOTAMENT
O COM 

PONTEIRA                   
(2pont/Dia/m

COTA DE 
FUNDO 

COTA DE 
FUNDO

MONT JUS INICIAL FINAL

PV 01 PV 02 454,60   453,19   452,20     451,15     1000 1,6 2,55  2,19         60,00               275,57     77,68              27,38                27,38            19,20     28,80        2,37    1,75     494,46      120,00                 
PV 02 PV 03 453,19   452,23   451,10     449,80     1000 1,6 2,24  2,57         61,00               283,77     78,97              29,65                29,65            19,52     29,28        2,41    1,75     507,21      102,16      122,00                 
PV 03 PV 04 452,23   451,41   449,70     448,80     1200 1,8 2,68  2,76         61,00               353,28     95,71              39,39                39,39            21,96     32,94        2,72    1,75     545,04      127,18      122,00                 
PV 04 PV 05 451,41   451,03   448,70     447,70     1200 1,8 2,86  3,48         60,00               396,31     94,14              63,15                63,15            21,60     32,40        3,17    1,75     590,34      142,67      120,00                 
PV 05 PV 06 451,03   450,15   447,70     447,00     1500 2,1 3,48  3,30         60,00               490,01     120,77           68,61                68,61            25,20     37,80        3,39    2,10     658,68      176,41      120,00                 
PV 06 PV 07 450,15   449,96   446,95     446,25     1500 2,1 3,35  3,86         60,00               517,17     120,77           82,18                82,18            25,20     37,80        3,60    2,10     684,54      186,18      120,00                 
PV 07 PV 08 449,96   449,07   446,20     445,50     1500 2,1 3,91  3,72         60,00               543,69     120,77           95,44                95,44            25,20     37,80        3,81    2,10     709,80      195,73      120,00                 
PV 08 PV 09 449,07   448,30   445,50     444,80     1500 2,1 3,72  3,65         61,00               536,10     122,78           88,71                88,71            25,62     38,43        3,68    2,10     705,77      193,00      122,00                 
PV 09 PV 10 448,30   447,68   444,80     444,00     1500 2,1 3,65  3,83         61,00               543,14     122,78           92,23                92,23            25,62     38,43        3,74    2,10     712,48      195,53      122,00                 

3.939,04  954,38           586,75              586,75          209,12   313,68      5.608,32   1.318,85  1.088,00             
ESCV. 1ª 1.044,57  
ESCV 2ª 1.575,62  

Media 
H

TRECHO TOPO 
CAIXA 

INICIAL

TOPO 
CAIXA  
FINAL

DIÂM. 
TUBUL. 
(mm)

Largura 
da vala 

(m)
Hi (m) Hf (m)

Compriment
o (m)

Reaterro em 
Material 

proveniente 
de escavações 

Reaterro em 
Material 

proveniente 
de Jazidas

SUB-TOTAL

ESGOTAMENTO 
COM PONTEIRA                   
(2pont/Dia/m)  

Ficha 
(m)

Prancão 
Cravado 

(m²)

Escavação 
em Lama 

(m³)

Envoltória 
em Areia 

(m³)

CANAL PRINCIPAL - CONCRETO

Escavação 
(m³)

Lastro 
em Brita 
e=0,20m 

(m³)

Lastro em 
Rachão 

e=0,30m 
(m³)



 



MACRODRENAGEM  - GALERIA CELULAR EM CONCRETO 

A galeria terá seção retangular, em concreto armado, com base de 2,0m e altura 

de 2,0 m (dimensões internas), abaixo são apresentadas algumas considerações 

adotadas nos cálculos, que foram realizados a partir de planilha eletrônica: 

 A galeria será executada sobre um lastro de 0,3m de rachão e 0,2 de brita 

(largura de 4m). 

 Será executado reaterro em areia até a tampa da galeria. 

 O reaterro acima da tampa da galeria foi considerado, 70% como de 

material de jazida e 30% com material proveniente das escavações 

obrigatórias. 

 Nas ruas onde foi identificado lama, 60% das escavações em 1ª categoria 

foi considerada em lama. 

 Serão implantados drenos a cada 1,5m de galeria, sendo 2 em cada 

parede e 3 na laje inferior. 

 O quantitativo de concreto, aço e forma foram calculados com utilização 

das tabelas de quantidades para dispositivos de drenagem do DNIT – 

Bueiro celular simples 2,0mx2,0m (1250<h<1500cm). 

 O quantitativo de carga, descarga e transporte foi levantado a partir da 

diferença entre o material escavado e o reaterro compactado com material 

de escavações obrigatórias. Foi utilizado um empolamento de 1,3 e DMT 

de 3,5km, conforme projeto. 

Abaixo são apresentados os quadros com os valores utilizados e as quantidades 

calculadas,



 

 

 

Comprimento 
total (m)

Volume 
Concreto 

(m³)
Forma (m²) AÇO CA50 (kg)

Colchão de 
Brita nº1 

(m³)

Lastro de 
Rachão 

(m³)

Concreto 
magro 
(m³)

Reaterro 
em Areia 

(m³)

Largura de 
escavação 

(m)

Escavação 
(m³)

Reaterro em 
material 

proveniente 
de escavações 

(m³)

Reaterro em 
material 

proveniente 
de Jazidas 

(m³)

Escavação 
em Lama 

(m³)

Drenos 
(uni)

Tubo Pvc 
2''  L=50cm 

(uni)

Geot. Não 
Tecido 

300g/m²

Esgotamento 
com bomba

393,99              906,18     4.294,49    83.525,88            315,19        472,79       110,32       1.871,45 4,40           10.021,40 1.413,12           3.297,29       1.838,62 1.838,62   73,54        1.374,00        
1ª CAT 6.012,84    
2ª CAT 4.008,56    

Comprimento 
total (m)

Volume 
Concreto 

(m³)
Forma (m²) AÇO CA50

Colchão de 
Brita nº1 

(m³)

Lastro de 
Rachão 

(m³)

Concreto 
magro 
(m³)

Reaterro 
em Areia 

(m³)

Largura de 
escavação 

(m)

Escavação 
(m³)

Reaterro em 
material 

proveniente 
de escavações 

(m³)

Reaterro em 
material 

proveniente 
de Jazidas 

(m³)

Escavação 
em Lama 

(m³)

Drenos 
(uni)

Tubo Pvc 
2''  L=50cm 

(uni)

Geot. Não 
Tecido 

300g/m²

279,30              642,39     3.044,37    59.211,60            223,44        335,16       78,20         1.326,68 4,40           4.212,43    134,24               313,22           822,10     1.303,40 1.303,40   52,14        
1ª CAT 1.705,36    
2ª CAT 1.684,97    

673,29              1.548,57 7.338,86    142.737,48          538,63        807,95       188,52       3.198,13 4,40           14.233,83 1.547,36           3.610,52       822,10     3.142,02 3.142,02   125,68      2.748,00        
1ª CAT 7.718,20    
2ª CAT 5.693,53    

GALERIA DE CONCRETO ARMADO (PARTE 2)

GALERIA DE CONCRETO ARMADO (PARTE 1 - ATÉ O DEGRAU)

n
IRA

Q
h
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MICRODRENAGEM 

Abaixo são apresentados os quadros para o cálculo das quantidades dos 

serviços necessários para implantação da tubulação em concreto. Para estes 

cálculos foram adotadas as seguintes considerações: 

 O colchão de areia será executado a partir dos 15cm abaixo dos tubos, 

até a metade dos mesmos 

 Nas ruas onde foi identificado lama, 60% das escavações em 1ª categoria 

foi considerada em lama. 

 

TRECHO 1 

 

TRECHO 2 

 

TUBO
Diâmetro 

(m)
L(m)

Colchão de 
Areia (m³)

Largura da 
Vala (m)

Escavação 
(m³)

Reaterro 
(m³)

Escavação 
em Lama 

(m³)

Bombeamento 
(h)

Tubo de Concreto ∅300mm 0,3 1.200,00 281,59         0,90               1.350,00   983,59     -                   
Tubo de Concreto ∅400mm 0,4 1.375,28 394,94         1,00               1.856,63   1.288,87 292,09            1803
Tubo de Concreto ∅600mm 0,6 1.576,00 628,24         1,20               2.931,36   1.857,52 715,13            3204
Tubo de Concreto ∅700mm 0,7 895,00 409,53         1,30               1.919,78   1.165,81 111,97            435
Tubo de Concreto ∅800mm 0,8 562,00 291,49         1,40               1.376,90   802,91     -                   
Tubo de Concreto ∅1000mm 1 113,00 73,15           1,60               352,56       190,67     -                   
Tubo de Concreto ∅1200mm 1,2 101,00 79,24           1,80               390,87       197,41     

5.822,28 2.158,17     10.178,09 6.486,77 1.119,19        5.442,00             
1ª Categoria 4.987,67   
2ª Categoria 4.071,24   

MICRODRENAGEM - QUANTITATIVOS

TOTAL

TUBO
Diâmetro 

(m)
L(m)

Colchão de 
Areia (m³)

Largura da 
Vala (m)

Escavação 
(m³)

Reaterro 
(m³)

Escavação 
em Lama 

(m³)

Bombeamento 
(h)

Tubo de Concreto ∅300mm 0,3 234,00 54,91           0,90               263,25       191,80     -                   
234,00 54,91           263,25       191,80     -                   -                       

MICRODRENAGEM - QUANTITATIVOS

TOTAL



O cálculo dos poços de visitas e das profundidades foram realizados na 

quantidade dos pvs para cada diâmetro de rede e a profundidade definida da 

seguinte forma: 0,15m (diferença entre a geratriz inferior e fundo) + Diâmetro do 

tubo + 0,80m (cobrimento do tubo). As quantidades obtidas são apresentadas a 

seguir: 

 

 

  

DIÂMMETROS (mm) 400 600 a 700 800 a 1000 1200
QUANTIDADE 31 37 11 4

ALTURA DO PV 1,5 1,7 2 2,2

POÇOS DE VISITA



 

RECUPERAÇÃO DE REDES DE ESGOTO E ÁGUA 

O levantamento dos serviços de recuperação das redes de esgoto e água foi 

realizado a partir dos comprimentos totais das redes de Microdrenagem e 

Macrodrenagem. Foi considerado uma largura média de 10m das casas para o 

cálculo de quantidades de casas. 

 

SISTEMA
Comprimento 

Total
N. de 
Casas

MICRODRENAGEM 5.136,00                   513,60       
MACRODRENAGEM 2.649,20                   264,92       

Tubo de esgoto Ocre DN=100mm 3.184,32                        2.119,36 m 5304
Curva DN=100mm 205,44                       265 uni 470
Luva de Correr DN=100mm 308,16                       0 uni 308
Caixa de Esgoto pré-moldada 40cm 102,72                       52,984 uni 156
Anel de Borracha DN=100mm 616,32                       0 uni 616
Selim p/ rede coletora de esgoto DN=100mm 205,44                       265 uni 470
Tubo de Esgoto PVC Ocre DN=150mm 0 662,3 m 662
Tubo de Esgoto PVC Ocre DN=200mm 0 397,38 m 397
Tubo de Esgoto PVC Ocre DN=300mm 0 264,92 m 265

Tubo PEAD DN=20mm 4.108,80                   2.119,36    m 6228
L PVC JR DN 1/2'                                                                                                                                                                                        1.027,20                   529,84       uni 1557
JOELHO 90o PVC JR DN 1/2'                                                                                                                                                                               154,08                       79,48          uni 234
T PVC PBA PB JE CL12 DN 50                                                                                                                                                                              0 529,84       m 530
T PVC PBA PB JE CL12 DN 75                                                                                                                                                                              0 529,84       m 530
T PVC PBA PB JE CL12 DN 100                                                                                                                                                                             0 264,92       m 265
CT C/ TR. JR PVC LP DN 60 X 1/2'                                                                                                                                                                        0 158,95       uni 159
CT C/ TR. JR PVC LP DN 85 X 1/2'                                                                                                                                                                        0 158,95       uni 159
CT C/ TR. JR PVC LP DN 110 X 1/2'                                                                                                                                                                       0 79,48          uni 79
LCR PVC PBA DN 50                                                                                                                                                                                       0 158,95       uni 159
LCR PVC PBA DN 75                                                                                                                                                                                       0 158,95       uni 159
LCR PVC PBA DN 100                                                                                                                                                                                      0 79,48          uni 79

RECUPERAÇÃO DA REDE DE ÁGUA  Micro Drenagem
Macro 

Drenagem
UNIDADES TOTAL

RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO  Micro Drenagem
Macro 

Drenagem
UNIDADES TOTAL


	001Edital Concorrencia Publica Consturção Canal 
	01 MICRO-DNG-PLANTA-CONCRETO-R3 2
	01 MICRO-DNG-PLANTA-CONCRETO-R3
	02 MACRO-DNG-PLANTA PERFIL-CONCRETO-R5-CANAL PRINCIPAL - 01 2
	02 MACRO-DNG-PLANTA PERFIL-CONCRETO-R5-CANAL PRINCIPAL - 01 3
	02 MACRO-DNG-PLANTA PERFIL-CONCRETO-R5-CANAL PRINCIPAL - 01 4
	02 MACRO-DNG-PLANTA PERFIL-CONCRETO-R5-CANAL PRINCIPAL - 01 5
	02 MACRO-DNG-PLANTA PERFIL-CONCRETO-R5-CANAL PRINCIPAL - 01 6
	02 MACRO-DNG-PLANTA PERFIL-CONCRETO-R5-CANAL PRINCIPAL - 01 7
	02 MACRO-DNG-PLANTA PERFIL-CONCRETO-R5-CANAL PRINCIPAL - 01 8
	02 MACRO-DNG-PLANTA PERFIL-CONCRETO-R5-CANAL PRINCIPAL - 01
	02 MACRO-DNG-PLANTA PERFIL-CONCRETO-R5-CANAL SECUNDARIO 1
	02 MACRO-DNG-PLANTA PERFIL-CONCRETO-R5-CANAL SECUNDARIO 2
	03 BACIA DE DETENÇÃO-R0
	04 MACRO-DNG-DETALHES-CANAL PRINCIPAL - 01
	1-BDI
	2-PLQ
	3-ORÇAMENTO
	4-CRONOGRAMA
	ANEXO - Termo de Referência Macro e Micro-opção 1
	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
	01 - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS
	02 - LOCAÇÃO DAS OBRAS
	03 - ESCAVAÇÃO DE VALAS
	04 - LASTROS, LAJES E BERCOS
	05 - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE TUBOS DE CONCRETO
	06 - REATERRO DE VALAS
	07 - POÇOS DE VISITA
	08 - CAIXAS DE PASSAGEM
	09 - BOCA DE LOBO
	10 - REBAIXAMENTO DE LENÇOL
	11 - EXECUÇÃO DE ATERRO
	12 - CONCRETO, ARMAÇÃO E FORMAS

	MEMORIAL DE CÁLCULO
	MEMORIAL DESCRITIVO
	MEMORIAL QUANTIDADES

