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CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAgOES TECNICAS REFERENTE A

CONSTRUgAO DE PRAgA NA LOCALIDADE DE FLORES, DISTRITO DE
ARACATIAgU, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.
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GENERALIDADES

- QBTETIVO

Estas sao as especificacoes tecnicas a serem usadas pata a CONSTRU£AO DE PRA£A NA

LOCALIDADE DE FLORES, DISTRITO DE ARACATIA£U, NO MUNICIPIO DE

SOBRAL/CE. Aqui estao procedimentos tecnicos e indicaÿoes de normas e atitudes dc

construtores e PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.

- PROJETOS
A execucao da obta devera obedecer integral e rigorosamente aos projetos, especificacoes e

detalhes que serao fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL ao construtor.

Com todas as caracteristicas necessarias a perfeita execucao dos servicos.
Compete a contratada fazer minucioso estudo, verificafao e compara§ao de todos os

desenhos dos projetos: arquitetonico, de instalacoes, das especificacoes, levantamento de

quantitativos, orgamentos, cronogramas e demais documentos integrantes da

documentacao tecnica fomecida pelo contratante para a execucao da obra. Feito esta

analise, nao sera permitido reclamaÿoes apos estudo, verifica§ao e comparaÿao de todos

os desenhos dos projetos.

-ACOMPANHAMENTO TECNICO

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistencia
tecnica e administrativa necessaria a imprimir andamento conveniente as obras e sempos,

A responsabilidade tecnica da obra sera de profissional pertencente ao quadro de pessoal da

empresa, devidamente habilitado e registrado no CREA ou CAU local.

- MATERIAIS. MAO DE OBRA E EOUIPAMENTOS

Para as obras e servicos contratados, cabera a empreiteira fomecer e conservar o equipamento
mecanico e o de ferramenta necessarios e arregimentar mao de obra idonea, de modo a rcunir

permanentemente em servico uma equipe homogenea e suficiente de operarios, mestres c

encarregados que assegurem progresso satisfatorio as obras. Sera ainda de responsabilidade da

empreiteira o fornecimento dos materiais necessarios, todos de primeira qualidadc e em

quantidade suficiente para conclusao das obras no prazo fixado em contrato.

O construtor so podera usar qualquer material depois de submete-lo ao exame e aprovacao
da fiscalizaÿao, a quern cabera impugnar seu emprego, quando estiver em desacordo com as
espccificacoes e projetos. O emprego de qualquer marca de material nao especificado e

considerado como "similar" so se fara mediante solicitacao por escrito do construtor c

autorizacao tambem por escrito da fiscalizaqao.
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Se circunstancias ou condicoes locais tomarem aconsclhavel a substitute de alguns dos

materials especificados por outros equivalentes, esta substituiqao podera e£etuat-se desde que haja

expressa autorizacao, por escrito, da fiscalizaqao, para cada caso particular.
Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materials porvenfura

impugnados pela fiscalizacao, dentro de um prazo nao superior a 72 (setenta e duas horas) a

contar da notificacao.
Serao de responsabilidade do construtor os services de vigilancia da obra, ate que seja

efetuado o recebimento provisorio da mesma.

- FISCALIZACAO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL mantera nas obras engenheiros e prepostos

seus, convenientemente credenciados junto ao construtor e sempre adiante designados por
fiscalizacao, com autoridade para exercer, toda e qualquer 392.0 de orientacao geral, controle c

fiscalizacao das obras e senicos de construqao.

As relacoes mutuas entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL e cada contratado

serao mantidas por intermedio da fiscalizacao.
A empreitcira e obrigada a facilitar meticulosa fiscalizacao dos materials e execucao das

obras e serviqos contratados, facultando a fiscalizacao o acesso a todas as partes das obras.

Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materials em depositos ou quaisquer dependences ondc

os mesmos se encontrem.

Qualquer reclamacao da fiscalizacao sobre defeito essencial em servico executado ou

material posto na obra sera feita ao construtor pelo fiscal atraves de notificacao feita no livro de

ocorrencias da obra, ou por oflcio do Departamcnto Tecnico da PREFEITURA MUNICIPAL

DE SOBRAL. Caso as exigencias contidas na notificacao nao sejam atendidas num ptazo de 72

(setenta e duas horas), fica assegurado a fiscalizacao o direito de ordenar a suspensao das obras e

senicos, sem prejuizo das penalidades cablveis ao construtor e sem que este tenha direito a

qualquer indenizaqao.

O construtor e obrigado a retirar da obra, imediatamente apos recebimenro de notificacao da

fiscalizaqao, qualquer empregado, operario ou subordinado seu que, conforme disposto na citada

notificacao, tenha demonstrado conduta nociva ou incapacidade tecntca.

A fiscalizacao e a construtora deverao promover e estabelecer o entrosamento dos

diferentes senicos quando houver mais de uma firma contratada na mesma obra, de modo a

proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. Em casos complicados a

fiscalizaqao tera poderes para decidir as questoes, de forma definitiva e sem apelaqao.
Todas as ordens de senicos e comunicacoes da fiscalizacao a empreiteira serao

transmitidas por escrito e so assim produzirao seus efeitos. Com este fim o construtor mantera na

obra um livro de ocorrencias (DIARIO DE OBRAS), no qual a fiscalizacao fara anotacao de
tudo o que estiver relacionado com a execucao dos senicos contratados tais como alteracocs,

dias de chuva, senicos extraordinarios, reclamacoes e notificacoes de reparos, verificacao de
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ferragens (armadura), datas de concretagem e rctiradas de formas e/ou escoramentos e demais

elementos tecnicos ou administrativos de controle da obra.

Apos o recebimento provisorio da obra, o livro de ocorrencias sera encerrado pcla

fiscalizagao e pela empreiteira e entregue a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.

- INICIO
Os serviÿos serao iniciados dentro de no maximo 05 (cinco) dias a conrar da data de

assinatura da ordem de servico.

- PRAZO

O pra2o para execugao dos sendees sera o que constar no contrato, de acordo com o

estipulado nas instrugoes da Licitacao.

- SERVIQOS EXTRAORDINARIOS
Possiveis acrescimos de services a serem executados, deverao ser de previo conhecimcnto

e aprovagao por escrito da fiscalizagao, que deles data ciencia a administragao da PREFFJTURA
MUNICIPAL DE SOBRAL.

Os pregos destes semgos serao os mesmos da proposta de pregos do construfor,

atualizados monetariamente nos mesmos termos e Indices previstos no contrato. Quando nao

constarem do orgamento onginal, serao pagos pelos pregos vigentes a epoca de sua execugao na

tabela da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.

-SERVES SUPRIMIDOS
Os eventuais decrescimos de sendgos, cuja nao execugao seja deterrmnada pela

tdscalrzagao com previa ausencia da administragao da PREI'EITURA MUNICIPAL DE
SOBRAL, terao seus pregos deduzidos do orgamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado.

- TERMINO - RECEBIMENTOS
Quando as obras ficarem concluidas, de acordo com o contrato, sera lavrado um Termo

de Recebimento Provisorio da mesma. Este Termo sera elaborado em tres vias de igual teor,

assinadas pela comissao de recebimento designada pela diregao da PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOBRAL, devendo a terceira via ser entregue ao construtor.

O Termo de Recebimento definitivo das obras e semgos contratados sera lavrado 90

(noventa) dias apos o recebimento provisorio, desde que tenham sido atendidas todas as

reclamagoes da fiscalizagao referentes a defeitos e imperfeigoes que venham a ser verificados em

qualquer elemento das obras e semgos executados.

A epoca do Recebimento definitivo deverao cstar solucionadas todas as reclamagoes

porventura feitas quanto a falta de pagamento de operarios, fornecedores de material c
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prestadores de servigos empregados na edificagao, inclusive no que disser respeito a Previdencia

Social, CREA, CAU, FGTS, Imposto sobre Serviÿos, Imposto Sindical e PIS.

O Termo de Recebimento definitivo sera lavrado em tres vias de igual teor, assinadas pela

comissao de recebimento designada pela dire<;ao da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL,

devendo a terceira via ser entregue ao construtor.

O prazo de responsabilidade civil pela execu9ao e solidez da obra a que se refere o artigo

1245 do Codigo Civil Brasileiro (5 anos), sera contado a partir da data do Termo de Recebimento

definitivo.

- SUBEMPREITADAS
O construtor nao podera sub-empreitar as obras e services no seu todo, podendo faze-lo

parcialmente para cada servÿo, as consultas por escrito e aquiescencia da PREFEITURA

MUNICIPAL DE SOBRAL. O fato do servÿo ser executado por sub-empreiteiro nao cximira,

no entanto, o construtor de sua responsabilidade direta pelo servÿo perante o proprietario.

- SEGUROS E ACIDENTES
Sera exclusivamente da empreitcira a responsabilidade por quaisquer acidentes nos

trabalhos de execu9ao das obras e servÿos contratados, uso indevido de patentes registradas e,

ainda que resultante de caso infortuito e por qualquer causa, a destruÿao ou danifica9ao da obra

em constnÿao ate a definitiva aceita9ao dela pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Caberao ao construtor, ainda, as indeniza9oes eventualmente devidas a terceiros por fatos

decorrentes dos servkos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

- LICENQAS E FRANOUIAS
O construtor e obrigado a obter todas as licen9as, aprova9oes e franquias necessarias aos

servÿos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as leis,

regulamentos e posturas referentes a obra e a seguran9a publica, bem como atender ao

pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de

consumo de agua e energia e tudo o mais que diga respeito as obras e servkos contratados.

Obriga-se, ainda, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de multas

porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que, por for9a de dispositivos legais,
sejam atribuidas ao proprietario.

A observancia de leis, regulamentos e posturas a que se refere este item abrange tambem
as exigencias do Conselho Regional de Engenhana, Arquitetura e Agronomia (CREA),
especialmente no que se refere a coloca9ao de placas contendo os nomes dos profissionais
responsaveis pelos projetos e pela execu9ao das obras.

Os comprovantes dos pagamentos mencionados neste item LICENCAS e FRANQUIAS
deverao ser exibidos a fiscaliza9ao mensalmente e por ocasiao da emissao da ultima fatura, sob

pena de ter as faturas retidas ate o cumprimento desta obriga9ao.
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Os projetos aprovados pelos orgaos competentes, juntamente com o ‘HAB1TE-SE”,

serao fomecidos ao proprietario quando do recebimento provisorio da obra.

- DISCREPANCIAS E INTERPRETACÿOES
Para efeito de interpretagao entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

- Em caso de divergencia entre o presente Cademo de Encargos e o Contrato de Send90s,

prevalecera este ultimo.

- Em caso de divergencia, erro ou supressao de servÿos entre o or9amento e qualquer um dos

projetos, prevalecera o que demonstra neste ultimo.

- Em caso de duvidas quanto a interpreta9ao deste Cademo de Encargos ou dos desenhos dos

projetos, a duvida sera dirimida pela fiscalizacao.

- Em caso de divergencia entre as cotas dos desenhos dos projetos e as dimensoes medidas em

escala, prevalecerao as primeiras.

- RECURSOS E ARBITRAGEM
De qualquer decisao da fiscalizacao sobre assuntos nao previstos no presente Caderno,

nas especifxca9oes inerentes a cada obra ou no Contrato para execu9ao dos senÿos, cabera

recurso a dire9ao da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, para a qual devera apelar a

empreiteira todas as vezes que se julgue prejudicada.

1. SERVIÿOS PRELIMINARES

- NORMAS GERAIS
Correrao por conta exclusiva da Contratada a execu9ao e todas as despesas com as

instala9oes provisorias da obras, tais como:

- Tapumes;
- Placas da obra;

- Abertura e consenÿao de caminhos e acessos;

- Torre para guincho, bandejas salva-vidas e andaimes;

- Maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias a execugao dos senÿos;

- Iiga9oes provisorias de agua, esgoto, luz e for9a e telefone;

- Loca9ao da obra;

- Barracoes para depositos e alojamentos;
- Escritorio da obra, com instala9oes condignas para uso da fiscalizacao;

- Instala9oes sanitarias para operarios.

Correrao igualmente por conta da empreiteira outras despesas de carater geral ou legal
que incidam diretamente sobre o custo das obras e serngos, tais como:
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- Despesas administrativas da obra;

- Consumos mensais de agua, energia eleirica e telefone;

- Transportes extemos e internets;

- Extintores de incendio e seguros;
- Despesas diversas tais como materials de escritorio e de limpeza da obra;

- Ensaios ou testes exigidos pelas normas tecnicas brasileiras.

Todas as instalacoes que compriem o canteiro de obras deverao scr mantidas cm

permanente estado de limpeza, higiene e conservasao.
A empreiteira tomara todas as precauqries e cuidados no sentido de garantir a

estabilidade de predios vizinhos, canalizacries e redes que possam ser atingidas, pavimentacao das

areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e transeuntes, durante a execucao de todas as

etapas da obra.

A empreiteira e obrigada a manter no escritorio ou almoxarifado da obra um armario

com estoque essencial de medicamentos de urgencia (algodao, gaze esterilizada, esparadrapo,
tintura de iodo, pomada para quemiaduras, analgesicos c colirio anti-septico comum).

1.1- LOCACAO DA OBRA
A locacao sera com auxilio topografico, com gabaritos e de responsabilidade do

construtor. Devera ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perimetro da obra.

Os quadros, em tabuas ou sarrafos, devem ser nivelados e fixados de tal modo que resistam as

tensoes dos fios de marcagao, sem oscilaÿao e sem possibilidade de fuga da posigao correta.

Havendo discrepancias entre as condi9oes locais e os elementos do projeto a

ocorrencia devera ser objeto de comumcacao por escrito a fiscalizaqao, a quern competira
deliberar a respeito.

Apos proceder a locaqao planialtimetrica da obra, marcacao dos diferentes

alinhamentos e pontos de m'vel, o construtor fara a competente comunicacao a fiscalizacao, a

qual procedera as verificacoes e aferiÿoes que julgar oportunas.

A ocorrencia de erro na locacao da obra implicara para o construtor na obrigacao de

proceder, com onus exclusivo para si, as demolishes, modificacoes e/ou repositories que se

tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacao, sem que isso implique em alteracao no prazo da

obra.

Apos atendidas pelo construtor as exigencias formuladas, a fiscalizacao data por
aprovada a locacao.

O construtor mantera em perfeitas condiqries toda e qualquer referenda de nive! e de

alinhamento, o que permitira reconstituir ou aferir a locasao a qualquer tempo.

1.2 - EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS COM
SANITARIOS E CHOVEIROS
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Ficara a cargo do construtor a instalacao de barracao provisorio constando de:

escritorios com banheiro, deposito, almoxarifado para material e ferramentas, vestiarios c

sanitarios para o pessoal da obra.

A localizacao, disposicao e dimensoes rmnimas do barracao serao determinadas pela
fiscalizacao.

O escritorio, claro e bem arcjado, tera area compattvel com o vulto dos trabalhos e

sera provido de mesa, cadeira e escaninhos para plantas.

- Liga§oes Provisorias de Agua e Esgotos

- Agua:
A ligaÿao provisoria de agua, quando o logradouro for abastecido por rede

distribuidora publica de agua, obedecera as prescribes e exigencias da municipalidade local c/ou
do SAAE, CAGECE ou outro orgao.

Os reservatorios serao de fibra, dotados de tampa, com capacidade dimcnsionada para
atender, sem interrupÿao de fornecimento, a todos os pontos previstos no cantciro de obras.
Cuidado especial sera tornado pelo construtor quanto a previsao de consumo de agua para
confecÿo de concreto, alvenaria, pavimenta9ao e revestimentos da obra.

Os tubos e conexoes serao do tipo rosqueaveis ou soldaveis em PVC rigido.
Quando o logradouro nao for abastecido por rede distribuidora publica de agua, a

utiliza9ao de agua de P090 ou de curso de agua obrigara o construtor a analise da agua utilizada,

atraves de exame em laboratorio especializado e de reconhecida idoneidadc: quanto a sua

potabilidade, para os pontos de alimentacao e higiene dos operarios, quanto a sua agressividade

para os pontos de confec9ao de mesclas previstas para a obra.

O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrup9ao,
mesmo que o construtor tenha que se valer de caminhao pipa.

- Esgoto Sanitario:

Quando o logradouro possuir coletor publico de esgoto, cabera ao construtor a liga9ao
provisoria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigencias
da municipalidade local e do orgao de esgoto.

Quando o logradouro nao possuir coletor publico de esgotos, o construtor instalara

fossa septica e sumidouro, de acordo com as prescrkoes minimas estabelecidas pela ABNT

(NBR 8160).

- Andaimes
Serao construidos de modo a atender as condkoes de seguran9a estabelecidas na

legisla9ao trabalhista. Serao em madeira de boa qualidade ou metalicos, rigidos, estaveis quanto a

sustenta9ao e deverao permitir o acesso seguro dos operarios ao local de trabalho, ensejando
perfeitas condioes de circula9ao de pessoal e materials.
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1.3-PLACA DE OBRA

Sera colocada na obra pelo construtor a "placa da obra", com dimensoes, detalhes c

letreiros fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL (dimensao minima 3,00m x

2,00m). Alem desta, serao colocadas placas em observancia as exigencias do CREA-CK,

indicando nomes e atribuiÿoes dos responsaveis tecnicos pela obra e pelos projetos. E vedada a

afixaqao de placas de anuncios, emblemas ou propagandas.

1.4-TAPUMES
O terreno devera ser protegido em parte do seu perimetro por tapumes, realizado em

chapas de madeira compensada, de 1,10m x 2,20m e 6,00mm de espessura, estruturadas por
pontaletes de pinho 3” x 3”, dispondo de abertura e portao. Sera pintado com pintura a cal.

1.5 - INSTALAÿOES PROVISORIAS ELETRICA

A ligaÿao provisoria de energia eletrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as

prescribes da concessionaria local de energia eletrica.

Os ramais e sub-ramais intemos serao executados com condutores isolados por
camada termoplastica, devidamente dimensionados para atender as respectivas demandas dos

pontos de udlizaÿo.
Os condutores aereos serao fixados em postes de madeira com isoladores de porcelana.
As emendas de fios e cabos serao executadas com conectores apropriados e

guarnecidos com fita isolante. Nao serao admitidos fios decapados.
As descidas (prumadas) de condutores para alimentaÿo de maquinas e equipamentos

serao protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serao dotados de disjuntores termo-magneticos. Cada maquina e

equipamento recebera protecao individual, de acordo com a respectiva potencia, por disjuntor

termo-magnetico, fixado proximo ao local de operaÿo do equipamento, devidamente abrigada
em caixa de madeira com portinhola.

Cabera ao construtor energica vigilancia das instalacoes provisorias de energia eletrica,

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

normal dos trabalhos.

1.6 - KIT CAVALETE D'AGUA
O abastecimento sera feito atravcs da rede publica de distribuicao por meio de ramal

predial e abrigo do cavalete do hidrbmetro, conforme padrao fixado pela concessionaria.

2.1-LIMPEZA MANUAL DO TERRENO IC/RASPAGEM SUPERCIFIAL1
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A completa limpeza do terreno sera efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais

perfeita tecnica, tornados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros.

A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina, rogado, destocamento, queima
e remoÿao, de forma a deixar a area livre de raizes e tocos de arvores.

Deverao ser conservadas no terreno todas as arvores existentes salvo as que, por fator

condicionante do projeto arquitetonico, devam ser removidas. Em qualquer hipotese, nenhuma

arvore devera ser removida sem autoriza9ao expressa da fiscalizaÿao.

O construtor tornara providencias no sentido de serem extintos todos os formiguciros
existentes no terreno.

2.2 - CAitGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
O material resultante das escavaÿoes devera ser retirado, pela Contratada, da area da

construcpao, conforme deliberaQao da Comissao de Fiscalizaÿo. E de responsabilidade da

Contratada o descarte deste material.

Ficam a cargo do construtor as despesas com os transportes decorrentes da execuÿao

dos servicos de preparo do terreno, escava9oes, aterro e reaterro, seja qual for a distancia media e

o volume considerado, bem como o tipo de veiculo utilizado.

2.3 - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA
Ficam a cargo do construtor as despesas com os transportes decorrentes da execucao

dos servÿos de transportes seja qual for a distancia media e o volume considerado.

3 - MOVIMENTO DE TERRA

- CONDigOES GERAIS
O movimento de terra obedecera rigorosamente as cotas e perils previstos no projeto,

cuidando-se para que nao haja vegeta9ao de qualquer especie nas superficies a receber aterro.

O construtor providenciara a drenagem, desvio ou canalizaqao das aguas pluviais,
evitando que estas venham a prejudicar o andamento das obras.

A execuqao dos trabalhos obedecera as prescribes da NBR - 6122.

Para movimento de terras igual ou superior a trezentos metros cubicos, sera

obrigatoria a utiliza9ao de processos mecanicos (tratores, plainas, pa mecanica, pe de carneiro,

caminhoes basculantes, etc.).

3.1- ESCAVAQOES
As cavas para funda9oes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno

serao executadas de acordo com as indica9oes constantes do projeto de fundaqoes, demais

projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.

Para elabora9ao do projeto e exeewao das escava9oes a ceu aberto, deverao ser observadas as

condi9oes exigidas na NBR 9.061/85—Seguran9a de Escava9oes a Ceu Aberto, da ABNT. As
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escavacoes sejam clas mecanicas ou manuais, serao executadas adotando-se todas as providencias
e cuidados necessarios a seguranqa dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e mtegridade
dos logradouros e redes publicas de agua, esgoto, energia e telefone.

Serao convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessario e, case

tenham profundidade superior a 1,50m, deverao ser taludadas ou protegidas com dispositivos
adequados de contencao. O dpo de protegao (cortinas, arrimos ou escoras), sera escolhido de

acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre o construtor e a fiscalizacao.

Os taludes definitivos receberao capeamento protetor a fim de evitar futuras erosoes,

podendo ser utilizada grama.

3.2 - ATERRO

As superficies a serem aterradas deverao ser previamente limpas, cuidando-se para que
nelas nao haja nenhuma especie de vegetagao (cortada ou nao) nem qualquer tipo de entulho,

quando do inicio dos servigos.

Os trabalhos de aterro das cavas de fundagac terao de ser executados com material

escolhido, de preferencia areia ou terra (nunca turfa nem argila organica), sem detritos vegetais,

pedras ou entulho, em camadas sucessivas de 20 cm (material solto), devidamente molhadas e

apiloadas, manual ou mecanicamente, a fim de serem evitadas ulteriores fendas, trincas e

desniveis em virtude de recalque nas camadas aterradas. Na eventualidade de ser encontrado na

area algum poco ou fossa sanitaria em desuso, precisa ser providenciado o seu preenchimento
com terra limpa. No caso de fossa septica, deverao ser removidos todos os despejos organicos
eventualmentc existentes, antes do lancamento da terra. Todo movimento de terra que ultrapasse
50m3 tera de ser executado por processo mecanico. Apos a execuÿao dos elementos de fundacao

ou o assentamento de canalizaÿao, e necessario processar o preenchimento das valas em

sucessivas camadas de terra com altura maxima de 20 cm (material solto), devidamente

umedecidas e apiloadas.
O material de aterro devera apresentar um CBR (Indice de Suporte California) da

ordem de 30%.

O aterro sera sempre compactado ate atingir um “grau de compactacao” de no

mimmo 95%, com referencia ao ensaio de compactacao normal de solos, conforme NBR - 7182.

O controle tecnologico da execucao do aterro sera procedido de acordo com a NBR

5681.
Na execucao dos referidos servicos de aterro havera precaucoes para evitar-sc

quaisquer danos nos trabalhos de impermeabilizacao, paredes ou outros elementos verticals que
devam ficar em contato com o material de aterro.

2.3 - REATERRO
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As superficies a serem reaterradas deverao ser previamente limpas, cuidando-se para

que nelas nao haja nenhuma especie de vegetacao (cortada ou nao) nem qualquer tipo de entulho,

quando do inicio dos servicos.
Os trabalhos de reaterro das cavas de fundacao e/ou locals confinados por alvenarias,

terao de ser executados com material escolhido, de preferencia areia ou terra (nunca turfa nem

argila organica), sem detritos vegetais, pedras ou entulho, em camadas sucessivas de 20 cm

(material solto), devidamente molhadas e apiloadas, manual ou mecanicamente, a fim de serem

evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis em virtude de recalque nas camadas atcrradas. Apos
a execu<;ao dos elementos de funda9ao ou o assentamento de canalizacao, e necessario processar
o preenchimento das valas em sucessivas camadas de terra com altura maxima de 20 cm (material

solto), devidamente umedecidas e apiloadas. Devera ser executada por meio de sapo mecanico,

placas vibratorias ou soquetes manuals vibratorio, de acordo com o espaco disponivel.
O material de reaterro devera apresentar um CBR (Indice de Suporte California) da

ordem de 30%.

O reaterro sera sempre compactado ate atingir um “grau de compactacao” de no

minimo 95%, com referenda ao ensaio de compactacao normal de solos, conforme NBR - 7182.

O controle tecnologico da execucao do reaterro sera procedido de acordo com a NBR

5681.
Na execucao dos refertdos servicos de reaterro havera precaucoes para cvitar-se

quaisquer danos nos trabalhos de impermeabilizacao, paredes ou outros elementos verticals que

devam ficar em contato com o material de reaterro.

3.0-MOBILIARIQ

-LIXEIRAS
As lixeiras serao em manilhas de concreto DÿbOOmm, de acordo com dtmensoes e

especificacoes do projeto. Serao afixadas no piso da praca com massa de concreto nao estrutura)

no traco 1:3:5.

-BANCO
O banco sera confeccionado em tabuas de madeira assentados sobre perfil metalico em ferro
fundido com dimensoes especificadas em projeto. As tabuas de madeira serao de Massaranduba
ou Angelim pedra e receberao a aplicacao de verniz incolor com protecao para raios solarcs.

- PLAYGROUND
Sera executado uma playground para criancas contendo um escorregador, um balanco e uma

gangorra, conforme orcamento.

4-PISOS
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- NORMAS GERAIS
Serao executados em rigorosa obediencia ao projeto arquitetonico no que concerne ao

tipo, formato, dimensoes, cor, etc.

Os pisos so serao executados apos o assentamento das canalizacoes que devem passar
sob eles, como tambem, se for o caso, apos completado o sistema de drenagem.

O dimensionamento da pavimentagao sera objeto de estudo por firma especializada,
no caso de locais e vias domiciliares destinados a suportarem sobrecargas excessivas.

Todos os pisos lavaveis terao declividade de 0,5% no rninimo, em diregao ao raio ou

porta externa, para o perfeito escoamento da agua. Os rodapes serao sempre a nivel.

A colocacao dos elementos de piso sera feita de modo a deixar as superficies planas,
evitando-se ressaltos de um em relacao ao outro. Sera substituldo qualquer elemento que, pot-

teste de percussao, soar denotando vazios.

Sera proibida por no rninimo dois dias a passagem sobre os pisos recem colocados.

Os pisos so serao executados apos conciuidos o revestimentos das paredes e tetos e

vedadas as aberturas externas.

Em ambientes conrinuos e de mesmo nivel, quando nao houver especificacoes em

projeto, sera adotado o seguinte criterio para as soleiras internas:

Se os dois pisos forem da mesma natureza, a soleira tambem o sera; se forem de

naturezas diferentes a soleira sera do mesmo material do piso do ambiente que a contiver.

Cuidados especiais serao tornados cm comodos excessivamente ventilados ou

expostos a calor. Nestes casos os pisos devem ser protegidos apos colocados.

Nao sera permiddo que o tempo decorrido entre a argamassa de assentamento

estendida e o piso aplicado seja tao longo que prejudique as condigoes de fixagao da pecas, quer

por endurecimento da argamassa, quer pela a perda de agua de superficie.

- LASTRO DE CONTRAPISO (Piso Motto)

As areas dcsdnadas a receber piso cimentado e piso podotatil receberao lastro de

concreto com espessura minima de 5 cm.

A camada regularizadora sera langada apos compactagao do aterro interno e apos

colocagao e teste das canalizagoes que devam ficar sob o piso.
O concreto contera no rninimo 200 Kg de cimento/m3.
A superficie do lastro sera convenientemente inclinada, de acordo com a declividade

prevista para a pavimentagao que ira receber.

Dispensarao o lastro de concreto os pisos de lajotas de concreto, elementos

intertravados, pedra portuguesa ou outros analogos que, sob autorizagao escrita da fiscalizagao, se

assentarao diretamente sobre o solo mediante protegoes contra fuga da agua por contato direto

com o solo.
Antes do langamento das argamassas de assentamento o lastro devera ser lavado com

agua limpa e escovado. jVpos esta operagao recebera pasta de cimento e areia 1:2, espalhada com

vassoura.
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Em solos excessivamente umidos, a criterio da fiscaliza9ao, o piso morto devcra

receber aditivo impcrmeabilizante.

-PISO PODOTATIL EXTERNO
Os pisos tateis extemos acessiveis serao do tipo de alerta (utilizado para sinalizar a

proximidade de todo elemento que gere algum tipo de obstaculo na via urbana, tais cofflo: ilhas c

abrigos para telefones, caixas de correios, pontos de onibus, etc, assim como o perimetro em

tomo das rampas de rebaixamento nas calcadas, a fun de que o deficiente visual perceba, na

ausencia do meio-fio, a aproximaÿao da faixa de veiculos. Placa de alerta com relevo em semi-

esferas, padrao CVI) e direcionais (utilizado como guia de orientacao para o deficiente visual por
sua textura diferenciada, usada em duas situa9oes distintas: nas travessias e em espa9os abertos.

Placa de orienta9ao com ranhuras padrao CVI), sendo confeccionados em cimento hidraulico, dc

dimensdes conforme projeto, pintados na tonalidade vinho, com pintura a base de ferro,

constituidos por camadas, a primeira com superficie colorida, pontilbada e antiderrapante, a

segunda de granulos finos e a terceira de parte inerte: areia mais grossa.
A base de aplica9ao deve ser lastro de concreto magro com espessura de 7 cm. A

execu9ao do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo tambern as

recomenda9oes da NBR 9050 - Acessibilidade a edifica9oes, mobiliario, espa9os e equipamenros
urbanos.

As placas devcm ser assentadas de forma que o sentido longitudinal do relevo coincida

com a dire9ao do deslocamento.

-MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO
Sao disposirivos com a fmrcao de limitar a area da plataforma dos terrenos marginais,

principalmente em segmentos onde se torna necessaria a orienta9ao do trafego como: canteiros

centrais, interse9oes, obras de arte e outros pontos singulares, cumprindo desta forma importante

fun9ao de seguran9a, alem de orientar a drenagem superficial.
Assentamento de meios-fios pre-moldados de concreto. Execu9ao de meios-fios de

concreto, contmuos, isolados ou fundidos juntamente com a sarjeta, com forma deslizante e

mecanicamente. Serao rejuntados e inclui-se a escava9ao e reaterro.

Na referida pra9a serao executados dois tipos de meio-fio.

- Banqueta/ meio fio de concreto p/ vias urbanas (1,00x0,35x0,15m)

- Meio fio pre moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento

5.0-GRAMAS

- VERIFICAgAO DE LOCACAO
As cotas de loca9ao e/ou transplante das especies vegetais em passeios e em canteiros

ajardinados estao indicadas no Projeto Executivo, devendo ser confirmadas antes da implantacao
do Projeto, para evitar as interferences com as redes subterraneas de infra-estrutura. Devera ser
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tambem confirmada a localizagao das especies existentes a serem mantidas e daquelas que

deverao ser retiradas.

- LIMPEZA
O tctreno onde vai ser implantado o jardim devera ser limpo de todo o material

indesejavel nele existente, como pedras, restos de construgao, madeiras, tocos materials

ferruginosos e quaisquer outros detritos.

- REBAIXAMENTO / APLANAMENTO
Nas areas que irao receber gramado, forracoes e arbustos, devera ser tealizada a rcmocao

de solo de 10cm de espessura.

- ESCAVAÿAO E REVOLVIMENTO
Em seguida, serao realizadas escavagoes e o revolvimento, que sao operacoes mecanicas

para preparar a terra, visando o resultado futuro do melbor crescimento das plantas, para facil

penetragao e fixagao de suas raizes.

A altura da capa de solo a ser revolvida sera a seguinte:

•Para as areas gramadas, a profundidade do revolvimento (escarificaqao) sera de 15cm, no

minimo (capeamento com grama em rolo);

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forraqao escolhida devera apresentar folhas densas e

pilosas. A densidade devera proporcionar a formaqao de tapete verde uniforme e ornamental. A

forragao devera ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato proporciona maior resistencia

no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

-PLANTIO DE ARVORE ALTURA DE 1.00m
Plantas arbustivas de 100 cm de altura. A densidade devera proporcionar a formacao de

uma paginagao uniforme e ornamental. A forragao devera ser adquirida em mudas, pois esse

formato proporciona maior resistencia no momento do transporte e maior facilidade de

manuseio e plantio.

-PLANTIO DE ARVORE REGIONAL
As mudas deverao ser entregues sob o criterio de maxima diversificagao de especies,

conforme listagem. Para cfeito destas normas, definc-se muda, como sendo o vegetal, culfivado

em recipiente adequado, com tecnica propria, de forma de assegurar as melhores condigbes
fitossanitarias, de transporte e de pega.

Para efeito de entrega, as mudas devem ter as seguintes medidas: altura maior que 2,00m
e plantadas em cavas de 80x80x80cm.

Requisitos para as Mudas
As mudas deverao preencher os seguintes requisitos:
Tronco: devera ser reto e bem formado.
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Copa: devera ser formada pelo menos de ramos. Sera vedado o recebimento de mudas

desprovidas de folhas.

Sistema radicular: so serao aceitas mudas em sistema radicular consolidado na embalagem de

entrega, rejeitando-se aquelas cujos sistemas radiculares tenham sofrido quaisquer danos.

Tipos de solo: sera levado em considerapao, conforme a exigencia de cada especie.
A embalagem de entrega das mudas devera ser a mesma na qual a muda tenha sido cultivada, nao

se admitindo a reembalagem por ocasiao da entrega.

6.0 - INSTALAQOES HIDRAULICAS

- NORMAS GERAIS
Todo service referente a qualquer das instalaÿoes hidraulicas devera ser executado por

profissional habiiitado, sendo usadas as ferramentas apropriadas a cada servico e material

utilizado.

Os serviÿos serao executados em perfeito acordo com os projetos e especificacocs
fomecidos. Qualquer altcracao ou adaptacao do projeto ou especificacao so sera feita com previa
autorizacao da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, atraves do departamento tecnico.

A execucao de qualquer servico devera obedecer as normas da ABNT especificas para
cada tipo de insrala<;ao. Devera obedecer, ainda, as disposipoes constantes de atos legais do

estado e dos municipios.
Na execucao de qualquer service deverao ser atendidas as recomendacoes e

presenÿoes dos fabneantes para os diversos materials.
As colunas de canalizaÿao correrao embuddas nas alvenarias, salvo quando forem

criados em projeto espaÿos previstos para este ftm ou quando, por condicao do projeto

arquitetonico, devam correr aparentes.

Quando nao correram embuddas, as canalizaÿoes serao fixadas por bracadeiras

espa9adas convrenientemente, de acordo com a bitola do tubo. As derivaÿoes correrao, sempre

que possfvel, embuddas em paredes, vazios, lajes rebaixadas ou abaixo de pisos, evitando-se

sempre sua inclusao no concreto da estrutura.

Nao se permidra a concretagem de tubulacoes dentro de colunas, pilares ou outros

elementos estruturais. As buchas e caixas necessarias a passagem prevista de tubulacoes atraves

de elementos estrumrais deverao ser executadas e colocadas antes da concretagem.

Na passagem atraves de elementos estruturais de reservatorios devem ser tomadas

medidas acessorios que assegurem petfeita estanqueidade e facilidade de substituicao.

Durante a construQo, ate o momento da montagem dos aparelhos, todas as

extremidades das canalizacoes serao vedadas com “plugs” ou bujoes rosqueados,
convenientemente apertados. Nao sera permitido o uso de buchas de papel ou de madeira com

essa finalidade.
Sob nenhuma hipotese se permitira a curvatura de dutos a quente em substituicao ao

uso das conexoes.
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As rubulacoes passarao a distancias convenientes de quafquer baldrame ou fundacao, a

fim de se prevenir a apao de eventuais recalques.
As cavas abertas no solo para o assentamento de canalizacoes so poderao ser fechadas

apos verificapao, pela fiscalizacao, das condicbes das juntas, tubos, ru'veis e declividade.

CAJXA DE PASSAGEM 60x60x60cm
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos furados 60x60x60cm, chapiscada, rebocada,

tampa de concreto e fundo com brita. Servira de abrigo para as torneiras de jardim da prapa.

7.0- INSTALACOES ELETRICAS

- NORMAS GERAIS
A execucpao das instalacoes eletncas e de telecomunicacoes obedecera rigorosamente

aos projetos fornecidos, suas especificaÿoes e detalhes, bem como a legislacao tecnica btasileira

em vigor (Normas ABNT)e concessionarias locais (Coelce e Telemar/Oi).
O construtor devera submeter, em tempo habil, o (s) projeto(s) de instalacoes as

concessionarias ou entidades locais com junsdicao sobre o assunto. Qualquer alteracao imposta

pela autoridade competente devera ser aceita e comunicada a PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOBRAL para que sejam feitas as retificaqoes no(s) projeto(s).
A cxecucao das instalacoes eletricas so podera ser feita por profissionais devidamcnte

habilitados, cabendo ao construtor a total responsabilidadc pelo perfeito funcionamcnto da

mesma.
Todas as instalacoes eletncas serao executadas com esmero e bom acabamento, com

todos os condutores, conduta e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicao c

firmemente ltgados as estruturas de suporte e aos respectivos pertencentes, formando um

conjunto mecanica e eletricamente satisfatorio e de boa aparencia.
A fixacao dos equipamentos a screm instalados sera cuidadosamente executada para

que fiquem presos firmemente. Para isto, os meios de fixaÿao ou suspensao deverao scr

condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensoes do equipamento.
Os materiais a serem empregados na execuc;ao das instalacoes serao os rigorosamente

adequados a finalidade em vista e devem satisfazer as especificacoes e normas da ABNT que Ihes

sejam aplicaveis.
Cuidados especiais deverao ser tornados para proteqao das partes vivas expostas dos

circuitos e do equipamento eletrico.

Para evitar contatos acidentais estas partes vivas devem ser cobertas com involucro

protetor ou colocadas fora do alcance normal das pessoas nao qualificadas. Tambem deverao

receber protec;ao as partes do equipamento eletrico que, em operapao normal, possam produzir
faiscas, centelhas, particulas em fusao, etc.
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Serao usados metodos de instalapao adequados e materiais especiais quando a

instalapao river que ser executada em:

- Lugares umidos ou molhados.

- Locais expostos as intemperies ou apao de agentes corrosivos.

- Ambientes sujeitos a incendios ou explosoes, pela natureza da atmosfera local.

- Dependencias onde os materiais fiquem sujeitos a temperatura excessivas.

As redes de tubulapoes, quadros, etc., deverao estar ligadas a terra por sistema

independente do "terra" do para-raios(quando houver) o eletroduto de terra sera executado de

acordo com o disposto no item 13.5 da NBR 5410 ABNT e devera apresentar a menor

resistencia possivel de contato, sendo aconselhavel nao ultrapassar o valor de 5 (cinco) ohms com

o condutor de terra desconectado. Apos a execupao da instalapao esta resistencia de contato sera

medida, nao podendo ser superior a 25 (vinte e cinco) ohms.

Antes da concretagem, a tubulapao devera estar perfeitamente fixada as formas e

devidamente obturada em suas extremidades livres, a fim de evitar penetracao de dctritos e

umidade. Tal precaupao devera tambem ser tomada quando da execupao de qualquer servipo que
possa ocasionar a obstrupao da tubulapao.

As instalapoes eletricas e de telecomunicapoes so serao aceitas quando entregues cm

perfeitas condipoes de funcionamento e ligadas as redes das concessionarias locais.

O construtor executara todos os trabalhos complementares da instalapao eletrica ou

correlato, preparo, fechamento de recintos para cabines e medidores, aberturas e recomposipao
de rasgos para condutos e canalizapoes e todos os arremates decorrentes

da instalapao eletrica.

- CONDUTORES
Os condutores serao instalados de forma a nao ficarem submeridos a esforpos

mecanicos incompariveis com a sua resistencia ou com a do isolamento ou revestimento. Nas

deflexoes serao curvados com raios maiores ou iguais ao minimo admitido para o scu tipo.
Todas as emendas dos computadores serao feitas nas caixas, nao se permirindo, em

nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos. Serao executados de modo a assegurarem contato

eletrico perfeito por meio de conectores. O isolamento das emendas e derivacoes devera manter

as mesmas caracterisricas dos condutores usados.

Para conectores de sepao igual ou menor que a de lOmmÿ (8 AWG) ligacoes aos

bomes de aparelhos e disposirivos poderao ser feitas diretamente, sob pressao de parafuso,

enquanto que para os fios de bitola superior deverao ser usados terminais adequados.

Os valores acima deverao ser determinados estando todos os quadros ou paineis de

distribuipao, porta fusiveis, chaves e disposirivos de protecao em seus lugares. Caso estejam

conectados os aparelhos de iluminapao e de utilizapao (consumidores) em geral, a resistencia

minima permirida sera a metade do valor especificado acima.
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Os condutores de terra deverao ser retos, sem emendas e ter o menor comprimento

possivel. Nao devem conter chaves ou quaisquer dispositivos de interrupcao e devem ser

devidamente protegidos por eletrodutos rigidos ou flexiveis nos trechos etn que possam sofrer

danificacoes mecanicas. Poderao ou nao fazer parte do cabo alimentador do equipamento fixo,

desde que observadas as concludes ja referidas neste item.

Em equipamentos eletricos fixos e suas estrumras as partes mctalicas cxpostas que, cm

condicoes normais, nao estejam sob tensao, deverao ser ligadas a terra quando:
- O equipamento estiver ao alcance de uma pessoa sobre piso de terra, ladrilhos,

cimento ou materiais semelhantes.
- O equipamento for suprido por meio de instalaÿao em condutos metalicos.
- O equipamento estiver instalado em local umido.

- O equipamento estiver instalado em contato com a estrutura metalica ou sobre ela.

- O equipamento opere com um terminal a mais de 150 Volts contra a terra.

As partes metalicas dos equipamentos a seguir discriminados que em condicoes

normais nao estejam sob tensao devem ser ligadas a terra:

- Caixas de equipamentos de controle ou prote9ao de motores.

- Equipamentos eletricos de elevadores e guindastes.
- Carcagas de geradores e motores de instrumentos musicais amperados eletricamente,

exceto a do gerador quando efetivamente isolado da terra e do motor que o aciona.

- Estruturas de quadros de distribuicao ou de medicao.

O condutor de ligaiÿao a terra devera ser preso ao equipamento por bracadeiras,

orelhas, conectores, ou qualquer, meio mecanico conveniente, que assegure o contato eletrico

perfeito e permanente. Nao deverao ser usados dispositivos que dependam do uso de solda de

estanho.
A enfiaÿao so sera executada apos o revestimento completo das paredes, tetos e pisos,

quando serao retiradas as obstruÿoes das tubula9oes e apos coloca9ao das esquadrias. Toda a

tubula9ao sera limpa e seca pela passagem de buchas embebidas em verniz isolante ou parafina.
Para facilitar a enfia9ao os condutores deverao ser lubrificados com talco ou parafina.

7.1- ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL - 3/4"

Os eletrodutos rigidos roscaveis deverao ser emendados por meio de luva atarraxadas

em ambas as extremidades a serem ligadas. Estas extremidades serao introduzidas na luva ate se

tocarem, o que assegurara a continuidade da superficie interna da canaliza9ao.
Poderao tambem ser emendados por outro processo que garanta continuidade eletrica,

resistencia mecanica igual a do tubo sem emenda, vedaqao equipamento a da luva e continuidade

da superficie interna.
Nao sera empregadas curvas com reflexao maior que 90 graus.

1.2 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL - 1"
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Os eletrodutos rigidos roscaveis deverao ser emendados por meio de luva atarraxadas

em ambas as extiemidades a serem Iigadas. Estas extremidades serao introduzidas na luva ate se

tocarem, o que assegurara a continuidade da superflcie interna da canaiizacao.
Poderao tambem ser emendados por outro processo que garanta continuidade elctrica,

resistencia mecanica igual a do tubo sem emenda, veda9ao equipamento a da luva e continuidade

da superflcie interna.
Nao sera empregadas curvas com reflexao maior que 90 graus.

7.3 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 6.00mm2

Cabo de cobre flexivel isolado, 6mm2, antichama, 750V.

A instalaÿao, quando concluida, devera estar livre de curtos circuitos e de "terras" nao

previstas nesta especificacao. Para ensaio, sao indicados os seguintes dados de resistencia, de

isolamento, que assegurarao um fator de seguranca razoavel:

- Circuitos de condutores l,5mm2 ou 2,5mm2 - 1 milhao de ohms.

- Circuito de condutores 6,00m2 ou secoes maiores, resistencia baseada no limite de

conduqao de corrente, na forma a seguir:

250 mil ohms.
100 mil ohms.

50 mil ohms.

25 mil ohms.

12 mil ohms.

* 25 a 50 amperes
* 51 a 100 amperes
* 101a 200 amperes
* 201 a 400 amperes
* 401 a 800 amperes

* acima de 800 amperes - 5 mil ohms

7.4 - CABO CORDPLAST
Cabo PP Cordplast 4 x 2,50mm2.

7.5 - HASTE COPPERWELD 5/8" x 3.00m
Eletrodos de terra: o numero de eletrodos de terra depende da caracteristica do solo;

a resistencia de terra nao podera ser superior a 10 Ohms em qualquer epoca do ano, medida por

aparelhos e metodos adequados. Os eletrodos e os condutores necessitam ficar afastados das

funda9oes no minimo 50 cm. Os eletrodos de terra deverao estar situados em solos umidos, de

preferencia proximos a len9oI freatico, evitando, entretanto, locais onde possa haver substancias

corrosivas.

7.6-CAIXA DE INSPEÿAO EM ALVENARIA
Caixa de inspe9ao em alvenaria de tijolo macÿo ou furado 60 x 60 x 60cm, revestida

intemamente com barra lisa, dosada com ctmento e areia, traqo 1:4, com espessura de 2cm, com

tampa pre-moldada de concreto armado 15MPa tipo C, incluso escava9ao e confec9ao.
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7.7 LUMINARIAS LED
Luminaria para iluminacao publica LED, tensao de entrada de 210 a 240V - 50 a 60Hz,

temperatura de cor: 4000K(3985 +/- 275), IRC mmimo 70, lentes em policarbonato, resistcncia a

impactos mecanicos com grau mxnimo de proteÿao IK 08, fator de potencia minimo >0,92,

distorcao harmonica total (THD) menor que 10%, protetor de surto 10 kV/lOkA
incorporado, grau de proteÿao minima IP 66 na otica e driver , com suporte de fixacao em bracos

de 48mm a 60,3mm, preparadas para telegestao com tomadas de 7 pinos e driver dimerizavel,

vida util minima do conjunto de 50.000 horas. O produto deve estar em conformidade com as

normas: ABNT NBR 5101 (iluminacao publica); ABNT NBR 5123 (Reles fotoeletricos); ABNT
NBR 15129 (luminarias para iluminacao publica/requisites particulares); ABNT NBR 60598-1

(luminarias requisitos gerais e ensaios); ABNT NBR 16026 (controle eletronico C.C ou C.A para
modulos a LED); ABNT NBR 60529 (grau de protecao IP); ABNT IEC 62262:2002 (rcsistencia
aos impactos IK); IES LM - 80-08 (certificacao para LED) e IKS TM 21-11 (certificacao da

extrapolacao da vida do LED). GARANTIA DE 05 ANOS. O proponente devcra apresentar

junto a proposta as certificacoes/laudos comprovando todos os parametros mecanicos, eletricos

e fotometricos atraves de testes de laboratories acreditados pelo INMETRO dos modelos a

serem ofertados, para atendimento as exigencias deste contrato.

7.8-RELE FOTOELETRICO
Controla a iluminacao de ambientes onde se deseja acionar a iluminacao automaticamente

quando escurecer e permanecer acionado indefinidamente. Apresenta potencia maxima de

1000W.

8.1- LIMPEZA FINAL
A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao: deverao apresentar

funcionamento perfeito todas as suas instalacoes, equipamentos e aparelhos, com as instalacoes
definitivamente ligadas as redes de servicos publicos.

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos c varridos os

acessos.

9.0 - ADMINISTRAÿAO LOCAL DA OBRA
E, o gerenciamento complete da obra, seja ela de pequeno, medio ou grande porte. A obra

sera acompanhada diretamente por um engenheiro civil ou arquiteto.
Cada etapa sera exccutada rigorosamente conforme todos os projetos,/ÿ>rcamentos c

especificacoes tecnicas aprovadas pelo cliente; !\ f ! lj
Garantia de um sendco de qualidade; ill j / |
Cumprimento dos prazos pre-estabelecidos. \ IjjmjH/l
Seguranca da obra(vigilancia).
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