
 

PREFEITURA DE CEREJEIRAS 
ESTADO DE RONDÔNIA                   

  

 

 

Convenente: Cerejeiras - RO 

Endereço da Obra:  Rua Canadá entre Rua Rio Grande do Sul e Rua Amapá 

Nome do Projeto: Contratação de Empresa para Execução de BLS, PV e Ramal de Ligação 

Valor Total: R$ 65.158,48 
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Responsável Técnico 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINALIDADE  
  

As presentes especificações técnicas visam estabelecer as condições 
gerais para a obra de  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE BLS, PV E RAMAL DE LIGAÇÃO, no Município de Cerejeiras / RO.  

  
DISPOSIÇÕES GERAIS  

  
As sugerimos que os LICITANTES façam um reconhecimento no local 

da obra antes da apresentação das propostas, afim de tomar conhecimento da 
situação atual das instalações, da extensão dos serviços a serem executados, 
das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como 
cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários à sua perfeita 
execução. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando 
margem a dupla interpretação, ou omissos nestas especificações, deverão ser 
apresentados à FISCALIZAÇÃO através de fax e elucidados antes da Licitação 
da obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela 
FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que 
isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento 
apresentado por ocasião da Licitação.  
  
OBJETO:  

  
O objeto destas especificações é a obra de CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE BLS, PV E RAMAL DE LIGAÇÃO, no 
Município de Cerejeiras / RO.  

  
A obra consistirá na execução de Boca de Lobo Simples, Poço de Visita 

e Ramal de Ligação, com as seguintes características 
principais: SERVIÇOS PRELIMINARES (contemplando: placa de obra e 
execução de depósito), ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (contemplando: 
administração local da obra), SISTEMA DE DRENAGEM (Contemplando: boca 
de lobo, Poço de visita circular e Tubo de concreto para redes coletoras de 
águas pluviais, diâmetro de 800 mm). 
  
REGIME DE EXECUÇÃO   
  

Empreitada por preço global.   
  
PRAZO DA EXECUÇÃO  
  

O prazo para execução da obra será de 60 (sessenta) dias corridos, 
contando a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou 
assinatura do contrato, devendo a CONTRATADA submeter a aprovação da 
Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma-físico-financeiro para a 
execução da obra.  
  
 
 
 



ABREVIATURAS  
  

No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras 
consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:   
- FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura  
- CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução das obras 
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas   
- CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.   
  
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES   
  

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, 
independentemente de transcrição: - todas as normas da ABNT relativas objeto 
destas especificações técnicas;  
- as normas do CREA/RO.  

  
MATERIAIS  

  
Conforme Composições de Custo, os materiais necessários para a 

execução dos itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 (Boca de Lobo, Poço de Visita e Tubo 
de Concreto para Redes Coletoras de Esgoto) serão fornecidos pela 
CONTRATANTE.  

Os materiais necessários para a execução dos itens 1.1 e 1.2 (Placa de 
Obra e Execução de Depósito) serão fornecidas pela CONTRATADA. Deverão 
ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As 
marcas citadas nestas especificações constituem apenas referência, admitindo-
se outras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.  

  
CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE  
  

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta 
prévia à FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as 
seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade 
reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética 
e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço.  

  
MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   
  

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 
execução dos diversos serviços. Cabem à CONTRATADA as despesas 
relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e 
alimentação do pessoal, durante todo o período da obra.   
  

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a 
respectiva guia de recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, 
deverá ainda fornecer a seguinte documentação relativa à obra:  
  
 - Certidão Negativa de Débitos com o INSS;  
 - Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e  
 - Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato.  



 RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA   
  

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as 
ART referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela 
CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços. 
Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que 
o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. O 
prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do 
Código Civil Brasileiro.   
  
PROJETOS   
  

O projeto de implantação, arquitetônico, drenagem e 
detalhamento serão fornecidos pela CONTRATANTE. Se algum aspecto 
destas especificações estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT e 
CREA e prevalecerá a prescrição contida nas normas desses órgãos.  
  
DIVERGÊNCIAS   
  

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, 
será adotada a seguinte prevalência: - as normas da ABNT prevalecem sobre 
estas especificações técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de 
encargos; - as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, 
medidas em escala; - os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de 
menor escala e - os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os 
mais antigos 

 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES  
  

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão da caixa econômica 

federal, cujo padrão será fornecido pela CONTRATANTE. A placa deverá ser instalada 
em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser, 
previamente, aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 
1.2 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO  
  

Após o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro deve 
ser preparado de acordo com as necessidades da obra. Deverá ser localizado em 
áreas onde não atrapalhem a circulação de operários veículos e a locação da obra. 
Deve-se fazer um barracão de madeira, chapas compensadas, de forma que resistam 
até ao término da obra. Nesse barracão serão depositados os materiais (cimento, cal, 
etc.) e ferramentas, que serão utilizados durante a execução dos serviços.  

A CONTRATADA deverá prever depósito, no devido dimensionamento e 
conveniência em relação ao volume da obra.   

A localização será definida em comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a 
CONTRATADA. A distribuição interna dos compartimentos será estabelecida pela 
CONTRATADA em função da necessidade da obra.  

  
A CONTRATADA deverá prever a instalação de canteiro de serviço para a 

execução das obras, até o seu final.  
  



Assim sendo, as especificações básicas dos edifícios provisórios que 
compõem o canteiro de obras são:  

-Fundação direta de alvenaria de embasamento em bloco de concreto;  
  
-Piso em camada de concreto magro e=3 e 5cm;  
-Vedações em montantes de painéis de chapa compensada 12mm;  
-Cobertura em telha ondulada de fibrocimento apoiadas em estrutura de 

madeira;  
-Janelas basculante de aço e porta de ferro tipo veneziana;  

-Instalações elétricas.  
 
 
2.0 – ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 
 
2.1 – ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
Aplicação: 

a)  Mão de obra necessária para Administração da obra, formada por 

Engenheiro Civil e Mestre de Obras.  

Características Técnicas / Especificação:  

a) A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e mestre de obras) 

residentes, com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do 

quadro de funcionários da CONTRATADA, durante todo o período da obra.  

b) Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entregue à 

FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.  

c) A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, 

caso julgue necessário. 

d) Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada 

procedente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura.  

e) Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica, etc.) a 

Contratada deverá providenciar substituto durante o período.  

f) O engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO 

solicitar.  

Observações: 

a) Não será justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em 

virtude do  

Demais Funcionários Administrativos e Técnicos  

Aplicação:  

a) Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro e 

mestre de obras supra citados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros 

especialistas para determinadas especificidades. 

Características Técnicas / Especificação: 



a) O corpo administrativo será formado por equipe a ser dimensionada pela 

CONTRATADA, podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e 

todo aquele profissional que julgar necessário.  

b) Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da 

CONTRATADA, comprovado por carteira de trabalho.  

c) A CONTRATADA deverá prever visitas periódicas de profissionais técnicos 

gabaritados e especialistas nas diversas áreas da obras (estrutura, elétrica, lógica, 

etc.) de forma a dirimir dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da 

execução dos serviços.  

d) A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais 

visitas, sempre que julgarem necessárias. 

 
3.0 – SISTEMA DE DRENAGEM 
 
3.1 – SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE 
 
 
3.1.1 - BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 
E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
 

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.  

Método Executivo  
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 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.  
Critérios de 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.  
Critérios de medição e Pagamento  



A medição será feita por unidade executada, de acordo com o tipo de caixa 
executado.  

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.  
REFERÊNCIAS  

DNER    
Especificações de Serviços de Drenagem - 1ª versão - Abril de 
1988.         
"http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT137_2010_ES.pdf"  

  
 
3.1.2 – POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, 
EXCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60CM 
 
Definição  

Tratam-se de dispositivos auxiliares implantados nas redes de águas pluviais 
com o objetivo de possibilitar a ligação das bocas-de-lobo à rede coletora e permitir as 
mudanças de direção, alinhamento, dimensões, diâmetros, declividade ou alterações 
de quedas, além de propiciar acesso para efeito de limpeza e inspeção, necessitando, 
para isso, sua instalação em pontos convenientes.  

  

  

http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT137_2010_ES.pdf
http://ipr.dnit.gov.br/normas/DNIT137_2010_ES.pdf


  
  

  
Método Executivo  

O processo de execução do poço de visita envolve as seguintes etapas:  
Escavação necessária à implantação das caixas, que será parte integrante da 

escavação das valas da rede coletora;  
Compactação da superfície de apoio da caixa de ligação e passagem;  

Instalação das formas das paredes da caixa e dos tubos da rede coletora.  



Execução da concretagem do fundo, seguida da concretagem das paredes da 
caixa, fazendo uso de vibradores.  

Retirada das formas e preenchimento do espaço lateral com solo compactado;  
Instalação da tampa de ferro para futuras inspeções.  

Critérios de Controle  
O controle da execução dos poços de visita 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.  
As cotas de chegada e de saída dos coletores aos poços de visita deverão 

estar rigorosamente de acordo com o projeto.  
O poço de visita será executado apenas quando todos os coletores a montante 

e a jusante já estiverem assentados, para evitar alterações na sua profundidade em 
função da ocorrência de mudanças na cota de assentamento de um deles por 
interferência na rede ou por outros fatores.  

Deverão ser criteriosamente avaliadas as condições do solo onde se apoiará o 
PV para se determinar a necessidade ou não do emprego de fundação especial.  

Não se deve permitir desnível superior a 0,50 m entre a cota de chegada de um 
coletor e a cota de saída de outro, no mesmo PV. Quando isto acontecer, deve-se 
utilizar o tubo de queda, de acordo com o projeto e especificações, que atenua o 
desnível antes da chegada do coletor ao PV.  
Critérios de medição e Pagamento  

A medição será feita por unidade executada, de acordo com o tipo de caixa 
executado, classificada de acordo com a profundidade efetiva do PV e com as 
dimensões do balão.   
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.  
 
3.1.3 -  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. 
 
Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e 
com a declividade prevista em projeto. 
Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para 
não danificar a peça. 
Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas. 
Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao 
alinhamento da tubulação e realizar o encaixe. 
O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, 
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado 
deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo 
subsequente. 
Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com 
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo. 
Critérios de Medição/ Pagamento: Os coeficientes de produtividade desse serviço 
consideram um transporte de tubo de até 10 m de distância da vala. Foram 
consideradas perdas por resíduo. Os serviços de locação, preparo do fundo de vala, 
contenção e esgotamento não estão considerados nesta composição (embora o efeito 
de sua presença tenha sido contemplado). Deve-se, portanto, considerar composições 
específicas para estes serviços. A medição desse serviço será por metro de tubulação 
assentada, conforme quantitativo e valor apropriado em planilha de preço. 
 


