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1. OBJETIVO 

Estas especificações buscam estabelecer as normas e condições para a execução de 

obras e serviços relativos à PAVIMENTAÇÃO DE VIAS COM BLOCO DE CONCRETO 

INTERTRAVADO. 

Nenhuma alteração técnica de execução ou materiais especificados poderá ser 

colocada na obra sem o prévio consentimento formal do órgão técnico Secretaria Municipal 

de Obras. 

As especificações objetivam racionalizar as informações relativas aos serviços a 

serem executados e que serão relacionados especificamente. Quando algum item da relação 

de serviços não for contemplado nesta especificação, será pormenorizada na própria relação 

de serviços a executar, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão de obra com leis 

sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessárias a 

completa execução da obra pela empresa contratada. 

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que forem aplicados: 

a) O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de 

execução para Obras e Edifícios Públicos. 

b) O artigo dezesseis da Lei Federal N.º: 5.194/66, que determina a colocação de 

Placa de Obra, conforme a orientação do CREA. 

c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT. 

d) Regulamentos, especificações e recomendações da REDE CELPA. 

A empreiteira deverá manter permanentemente na obra: Encarregado de obras e 

tantos operários especializados quantos forem necessários para o perfeito cumprimento do 

cronograma. Frequentemente será feito o acompanhamento da Obra pelo corpo técnico 

desta Prefeitura, objetivando realizar a programação, planejamento e fiscalização técnica dos 

serviços. 

 

2. GENERALIDADES 

A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovação da obra, 

sendo, todavia de responsabilidade da empresa proponente a apresentação dos serviços 

descritos em planilha própria, em modo a contemplar a execução dos serviços descritos no 
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memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetônico. As divergências ou omissões 

serão definidas pela fiscalização da Secretaria Municipal de Obras.  

Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos. 

 

3. FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela 

Secretaria Municipal de Obras. Cabe ao FISCAL, verificar o andamento das obras e elaborar 

relatórios e outros elementos informativos. 

 

4. LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

A obra contempla 07 vias no bairro Berro D’água e 05 vias no bairro Vila Nova, 

conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 1 – LISTA DE VIAS DO PROJETO 

ITEM BAIRRO VIA 

1 

BERRO D’ÁGUA 

TRAV. SANTA MARIA 

2 RUA SARGENTO SIMPLÍCIO 

3 TRAV. CAJUEIRO 

4 TRAV. DA GRANJA 

5 TRAV. PROJETADA 

6 RUA LUIS BATISTA NONATO 

7 TRAV. NICODEMOS 

8 

VILA 

RUA MANOEL DO CARMO 

9 TRAV. CRISTÓVÃO COLOMBO 

10 TRAV. MAGALHÃES BARATA 

11 TRAV. BEIRA RIO 

12 RUA SÃO PEDRO 
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5. VALOR DA OBRA: 

O total dos serviços de reforma importa o valor de R$ 500.667,82 (quinhentos mil 

seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos). 

 

6. SERVIÇOS 

8.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

8.1.1. PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra (modelo da CONTRATANTE), em 

local preferencial frontal à obra de maneira a não interromper o trânsito de operários e 

materiais. A placa deverá conter os principais dados da obra (convênio, volume, custo, 

construtor, engenheiro responsável, data de término, etc.) e ser confeccionada em chapa 

galvanizada por dimensões de 2x3m a ser colocada a uma altura de 2,20 m do solo.  

 

8.2. PAVIMENTAÇÃO 

8.2.1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou subbase e base 

(atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento 

intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades 

sequencialmente: 

 Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

 Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na 

espessura da camada conforme especificação de projeto; 

 Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento 

que é formada pelas seguintes atividades: 

 Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

 Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

 Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 



 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CNPJ N°. 83.268.011/0001-84 

 

 

 

Avenida Presidente Vargas s/n° - Centro – CEP 68637-000 – Ipixuna do Pará - Pará 
5 

 Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

 Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 

assentamento. 

 

 

Ipixuna do Pará (PA), 18 de Agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

Alice Catarina Oliveira de Morais 

Engenheira Civil 
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