
 

 

 

Rua Bento Marques 795 – Centro – CEP: 79.930-000  – Fone/Fax: 3488-1161/1184 

Aral Moreira – Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

 

1 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA 

 
 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022 
         

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2022 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRA DE 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022 
         

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2022 

 
O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de Comissão 

Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que, no recinto 
destinado à licitações da Prefeitura Municipal de Aral Moreira-MS, localizado na Rua Bento Marques, 
795 – Centro , Aral Moreira - MS, será realizada, no dia 08/06/2022 às 08:00 horas,  a licitação, na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “Menor preço”, visando a Contratação de empresa 
especializada para execução de obra de engenharia para implantação de melhorias 
sanitárias domiciliares no bairro satélite do Município de Aral Moreira - MS, execução indireta- 

empreitada por preço global, em conformidade ao que determina a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, 
em sua atual redação, observada a Lei complementar Federal 123 de 14.12.06, e alterações, as 
normas legais e regulamentares estaduais e municipais aplicáveis e as cláusulas e condições deste 
ato convocatório. 

 
1. DO OBJETO  

1.1. Constitui o objeto da presente licitação, a contratação, sob o regime de empreitada por 
preço global, de empresa especializada para execução de obras de implantação de melhorias 
sanitárias domiciliares no Bairro Satélite – Zona Urbana - Município de Aral Moreira, a ser 
realizada em parceria com a Fundação Nacional de Saúde FUNASA, nos termos do Convênio nº 
854633/2017, Processo 25100.016988/2017. 

1.2. O Projeto Executivo encontra-se disponível para conhecimento e estudos de formação da 
proposta de preços, bem como, sua disponibilidade em meio digital mediante a aquisição do 
edital no junto ao Departamento de Compras e Licitações, localizada na rua Bento Marques, n° 
795, Centro, Aral Moreira/MS, ou através do e-mail: licitação@aralmoreira.ms.gov.br; para a 
disponibilidade do projeto em meio digital a interessada deverá fornecer o drive (pen-drive ou 
HD). 

2. DO PREÇO 

 
2.1. Estima-se o valor da execução da obra em R$ 365.538,78 (trezentos e sessenta e cinco mil 
quinhentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), sendo que todas as expensas serão 
por conta da empresa a ser contratada. 

 
2.2. Cada concorrente deverá computar, no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, 
inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 
decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito. 
 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
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3.1. As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão a cargo de recursos 
de parcerias entre o Município e a União por intermédio da Fundação Nacional da Saúde - 
FUNASA, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas seguem: 
 
Unidade: 020601 Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.305.0154.2037.0000 Vigilância da Saúde  
Cat. Econ. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Fonte Recurso: 00131 
 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar desta Tomada de Preços, pessoas jurídicas, do ramo pertinente ao objeto da 
Licitação (vedada a participação de empresas em consórcios ou grupo de firmas), que estiverem 
regularmente inscritas no Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Aral Moreira-
MS, cujo certificado esteja em vigor, assim como os documentos ali elencados, ou que atenderem a 
todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior a data do 
recebimento das propostas, junto à Comissão de Licitação e Julgamento, que comprovem 
habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira por 
meio dos documentos relacionados na legislação regente deste certame. 

4.2. As licitantes poderão ser representadas, no procedimento licitatório, por procurador legalmente 
habilitado, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida até o início da sessão de 
abertura dos envelopes. 

4.3. Não será permitido a participação de empresas que tenham sócios ou empregados que sejam 
funcionários públicos deste Município. 

4.4. A participação da licitante a este procedimento licitatório implicará em expressa concordância às 
condições estabelecidas neste edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DA HABILITAÇÃO 

 

5.1. As interessadas em participar da presente TOMADA DE PREÇOS, deverão entregar, 
impreterivelmente no horário, data e endereço citados no preâmbulo deste Edital, 02 envelopes 
lacrados contendo os Documentos de Habilitação (Envelope n.º 01), e a Proposta de Preços 
(Envelope n.º 02), com todas as folhas numeradas e rubricadas pelo representante legal da 
empresa, o que poderá ser feito durante a sessão de abertura dos envelopes, na presença dos 

demais, caso não tenha sido feito previamente, além da razão social do licitante, se os mesmos não 
forem timbrados, os seguintes dizeres:  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA-MS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

ENVELOPE PROPOSTA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA-MS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO 

5.2. O representante legal da licitante deverá, antes da entrega da documentação e das propostas, 
identificar-se, apresentando ao Presidente da Comissão, carteira de Identidade e Prova de 
titularidade da licitante, mediante a apresentação de contrato social e no caso procurador, mediante 
apresentação de procuração pública ou particular, sendo que para a última será necessário o 
reconhecimento de firma do outorgante. 

5.2.1. As micro empresas e as empresas de pequeno porte, deverão apresentar a Declaração de 
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Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo XI), assinada pelo seu 
proprietário ou sócios e contador responsável pela escrituração da empresa devidamente registrado no 
órgão regulador. 

5.2.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) 
somente será procedido pela C. P. L. se o interessado comprovar tal situação jurídica através da 
declaração supracitada ou através Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do domicílio da 
licitante 

5.2.3.  A Declaração supracitada deverá ser apresentada fora do envelope de proposta e 
documentação, a qual deverá ser entregue a C.P.L. para que a empresa usufrua dos privilégios da Lei 
Complementar n.º 123/06; 

5.2.4. O descumprimento do disposto acima, sem prejuízo das sanções cabíveis, caracterizará 

renúncia expressa e consciente, desobrigando a CPL, dos benefícios da Lei Complementar n 123/06 
aplicáveis ao presente certame; 

5.3. A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os 
membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. 
A presença de representante não credenciado, na forma deste Edital impede que o mesmo se 
manifeste a respeito de decisões tomadas pela Comissão bem como, impede-o de ter acesso aos 
documentos durante a sessão de abertura dos envelopes de “Documentação” e “Proposta”. 

5.4. Não será aceita documentação enviada por fac-símile ou telex. 

5.5. Se o licitante for a matriz da empresa, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 

5.6. Se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, salvo a apresentação 
de documentos que, pela própria natureza, comprovadamente sejam emitidos somente em nome da 
matriz; 

5.7. Qualquer documento apresentado, que, por sua natureza deva ser expedido por órgão público, 
sem que conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-á válido por 60 (sessenta) dias 
contados da data de sua emissão;         

5.8. As certidões apresentadas via “INTERNET”, serão tidas como suficientes à perfeita 
comprovação da habilitação, desde que em vigência.  

5.9. A Comissão de Licitação e Julgamento consultará o Cadastro Geral de Fornecedores da 
Prefeitura Municipal de Aral Moreira sempre que o licitante houver deixado de apresentar documento 
exigido neste ato; se o documento encontrar-se no Cadastro, a Licitante será considerada habilitada 
caso atenda ao prazo de validade e às condições estabelecidas neste Edital. 

5.10. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfazer às exigências deste Edital. 
Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu 
julgamento. 

5.11. Com relação a documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou 
empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, 
mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 de 
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14.12.2006). 

5.11.1. Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, com termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração Pública, através da Comissão Permanente de Licitação, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ 1º do art. 43 da Lei Complementar 
Federal nº 123/2006 de 14.12.2006). 

5.11.2. A não-regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº8.666/93 de 21.06.1993, 
sendo facultado à Administração Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2º do art. 43 da Lei Complementar 
Federal nº 123/2006 de 14.12.2006). 

5.12. O não comparecimento de representante devidamente credenciado na reunião de recebimento 
de envelopes de Documentação e Proposta de que trata o preâmbulo deste Edital não impedirá que 
ela se realize. 

5.13. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar esclarecimentos a qualquer dos 
participantes e, também, promover diligências para elucidar fatos caso a comprovação seja 
necessária para definir a habilitação ou classificação, e, conforme o caso, abrir prazo de 03 (três) 
dias úteis, para o recebimento de documento meramente explicativo, destinado a esclarecer dúvida 
acerca de outro, apresentado tempestivamente na habilitação, sem a quebra dos princípios legais e 
constitucionais que norteiam o procedimento licitatório, vedada a inclusão de documento que 
necessariamente deveria constar nos envelopes 01 e 02. 

5.14. Não havendo tempo suficiente para conclusão dos trabalhos, o Presidente da Comissão 
suspenderá a sessão e designará dia e hora para seu prosseguimento, consignado em Ata, lavrada 
e assinada pela Comissão, bem como pelos representantes presentes.  

5.15. Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das 
licitantes ao direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados os envelopes de proposta às 
licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer 
como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqüentes. 

6. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

6.1. Os participantes deverão apresentar para a sua habilitação os documentos, em original ou em 
cópia (mediante qualquer processo) autenticadas por tabelião de notas, ou por qualquer um dos 
Membros da Comissão de Licitação e Julgamento, ou aqueles que são publicados em órgão de 
Imprensa Oficial (Diário Oficial da União ou dos Estados), ou ainda por via Internet. 
 
6.2. Os servidores mencionados no subitem 6.1 deste Edital, não autenticarão documentos no dia, e 
durante a realização do certame, pois os referidos documentos deverão ser autenticados até o dia 
de expediente na repartição, que anteceder a data da abertura da licitação, das 07:30 horas às 11:00 
horas no endereço constante no preâmbulo deste Edital. 
 
6.3. As licitantes deverão comprovar habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e 
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qualificação econômico-financeira por meio dos documentos previstos na Lei Federal nº8.666/93, e 
legislação especial, a saber: 
 

6.3.1. Habilitação Jurídica (art. 28 da Lei Federal nº 8.666/93): 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 

d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurídica como sócia junta-se para a 
habilitação o CNPJ da respectiva empresa. 
 

e) (os documentos elencados neste item poderão ser dispensados, caso a licitante já 
os tenha apresentados na etapa do credenciamento) 

 
6.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista (art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93):  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), em que conste a 
situação ativa da licitante; 

 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
Edital; 

 
c) Prova de inscrição, em vigor, no Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal 

de ARAL MOREIRA-MS, ou Certificado expedido pela Comissão de Licitação de que 
atendeu as condições exigidas, em correspondência ao subitem 4.1 deste Edital. 
 

d) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e 
Certidão Negativa de Débito relativo à Seguridade Social - INSS, emitida pelo Ministério 
da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), 
podendo ser apresentada em conjunto ou específica observada a validade; 

  
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual, da sede da licitante, 

através de Certidão Negativa de Débitos pertinente a atividade econômica; 
 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa dos Tributos Municipais pertinente a atividade econômica, da sede da 
licitante; 

 
g) Certificado de Regularidade de Situação CRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço / FGTS; 
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h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943. 
 

6.3.3. Qualificação Técnica (art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93): 
 

a) Prova de Registro ou Inscrição na entidade profissional competente (CREA/CAU), do 
licitante e seu responsável técnico; 

 
b) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente de pessoal, na data 

prevista para entrega da proposta, profissional (ais) de nível superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente correlata com os serviços licitados; 

a. A comprovação de que o(s) profissional(is) mencionado no item anterior 
pertence(m) aos quadros do licitante dar-se-á em se tratando de sócio ou diretor, 
esta comprovação deverá ser feita pelo "Contrato Social" em vigor, devidamente 
registrado no órgão competente, em se tratando de empregado mediante 
apresentação da Carteira Profissional de Trabalho CTPS, ou contrato de 
trabalhos nos termos da legislação vigente ou contrato de prestação de serviços. 
(Acórdãos TCU nºs 361/2006-Plenário, 170/2007-Plenário, 892/2008-Plenário e 
1.547/2008- Plenário) 

 
c) Atestado fornecido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos na forma do 

Anexo X de que a licitante, através de seu representante legal e/ou responsável técnico 
visitou e conhece os locais onde executará a obra, bem como tomou conhecimento de 
todas as informações inerentes ao fiel cumprimento das obrigações objeto desta licitação, 
agendado para ocorrer até o último dia útil anterior à data da abertura da licitação, 
devendo apresentar o documento que comprove a situação de representatividade do 
signatário. 
 

a. O Atestado de visita técnica poderá ser substituído por declaração do 
representante legal ou do responsável técnico de que possui pleno conhecimento 
do objeto nos termos do Acórdão 234/2015-Plenário 

 
6.3.4. Qualificação econômico-financeira (art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93): 

 
a) Balanço patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da 
empresa, e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

 
a. Entenda-se por “na forma da lei” o seguinte: 

i. quando S/A, balanço patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5º, 
da Lei Federal nº6.404/76); 
 

ii. quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de 

abertura e encerramento do livro Diário do qual foi extraído (art. 5, § 2º do Decreto Lei 
nº486/69), autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio; 

 
b) Sociedades constituídas há menos de 01 (um) ano poderão participar do Pregão 
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apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da empresa; 

 
c) As empresas que adotem a Escrituração Contábil Digital, enviada ao Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED, deverão apresentar as Demonstrações Contábeis, os Termos 
de abertura e encerramento e o Recibo de Entrega de Livro Digital emitidos pelo Sistema 
Validador do SPED. 

 
a. Micro Empresas (ME) e Pequenas Empresas (EPP) devem apresentar comprovante 
ou declaração do contador responsável, que é optante pelo simples e isenta de 
apresentação de escrituração comercial (art. 190 parágrafo único do Decreto Federal 
nº3.000/99) 
b. O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura do 
representante legal da empresa licitante e do seu contador, ou, caso apresentadas por 
meio de publicação, permitir a identificação do veículo de publicação e a data de sua 
publicação. 
 
c. A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional 
de Contabilidade - CRC são indispensáveis. 
 
d. Análise Contábil-Financeira da empresa, para a avaliação de sua situação financeira, 
nos termos do subitem acima, a ser apresentada em memorial de cálculo dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), assinada pelo 
contador responsável, com as seguintes fórmulas: 

 
  LG =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
                         PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
              LC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE 
 
               SG =  ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

e. Será considerada apta financeiramente a empresa que detiver índices iguais ou 
maiores que 1,0 referentes à Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência 
Geral (SG).  
 
f. Para efeito de apuração dos índices mínimos será permitido o arredondamento com 
duas casas decimais após a vírgula, desprezando-se as demais, segundo os critérios 
matemáticos. 

 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 
 

6.3.5. Demais Documentos 
 

a) Declaração de inexistência de fatos superveniente, na forma do Anexo VI constante do Edital; 

b) Declaração nos termos de Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma do 
Anexo VII constante deste Edital; 
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c) Declaração na forma do Anexo VIII de submissão às regras do edital. 

d) Declaração de sujeição às regras do art. 13, II do Decreto Federal nº 7983 de 08 de abril de 
2013; 

e) Declaração de não possui, em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado 
de empresa pública ou de sociedade de economia mista.  

6.3.6. Os documentos enumerados nos subitens 6.3.1, 6.3.2 alíneas “a” à “h”, e 6.3.4, 
poderão ser substituídos pelo Certificado de Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura 
Municipal de Aral Moreira-MS, desde que os documentos estejam em plena vigência, condição 
que deverá ser realizada na presença dos demais licitantes. 
 

7. DAS PROPOSTAS E SEU JULGAMENTO 

 
7.1. Acompanham este ato convocatório, formulário padronizado de proposta (Anexo I), Planilha 
Orçamentária (Anexo II) e Cronograma Físico-Financeiro (Anexo III), e Planilha Demonstrativa do 
BDI – Bonificação e Despesas Indiretas (Anexo IV) que a licitante preencherá por meio legível e sem 
rasuras e apresentará em 01 (uma) via, de que constarão: 

a) Preço unitário por item, sendo que é exigível a indicação obrigatória do total geral da 
proposta, em algarismo e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência; 

b) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados 
da data da abertura das mesmas; 

c) Data e assinatura do representante legal da empresa, sob o carimbo do CNPJ/MF; 

d) Demonstração do BDI (Bonificação de Despesas Indiretas), nos termos do Anexo IV, 
sem que o mesmo extrapole o percentual de 25,00%. 

e) As licitantes sob pena de desclassificação da proposta apresentada deverão apresentar 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico – Financeiro e Planilha Demonstrativa BDI 
devidamente preenchido, assinado pelo responsável legal da empresa e do responsável 
técnico e carimbado com CNPJ, na forma dos anexos II, III e IV. 

f) Será desclassificada a proposta que deixar de apresentar proposta para um dos itens 
que compõe o conjunto da obra. 

 A licitante participante da licitação poderá apresentar proposta formulada em papel timbrado da 
mesma, nas mesmas características estipuladas no item 7.1 e respectivas letras. 
 
7.2. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade dos preços o “menor preço”, desclassificando-
se as propostas cujos preços excedam ou sejam manifestamente inexeqüíveis (arts. 40, X, e 48, 
II e parágrafos da Lei Federal nº8.666/93). 
 
7.3. A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao 
respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste 
ato convocatório. 
 
7.4. Não serão admitidas nas propostas, emendas, rasuras ou entrelinhas. 
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7.5. Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações do objeto e oferte o 
Menor preço. 

7.6. Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às 
especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem. 
 
7.7. Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados 
nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 
 
7.8. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de 
vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos 
os concorrentes. 
 

7.9. Considerar-se-á, também, desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera 
político-administrativa do município de Aral Moreira que, para sua viabilização, necessite de 
vantagem ou subsídios deste poder público. 

7.10. Incluem-se nas vantagens ou subsídios de que trata os subitens 7.10 e 7.11 anteriores, 
qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que em conseqüência da natureza jurídica 
do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes  

7.11. A licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão de Licitação e Julgamento por 
meio de carta, que anexará ao envelope de documentação ou ao de proposta, conforme se 
refiram à habilitação preliminar ou à execução do objeto em licitação. 

7.12. Não havendo tempo suficiente para conclusão dos trabalhos, o Presidente da Comissão 
suspenderá a sessão e designará dia e hora para seu prosseguimento, consignado em Ata, 
lavrada e assinada pela Comissão, bem como pelos representantes presentes.  

8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

8.1. Na presente licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44 da Lei Complementar 
Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 

8.1.1. 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 (§ 1º do art. 44 da Lei Complementar Federal 
nº123/2006 de 14.12.2006). 

8.2. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.2.1. 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 (inciso I do art. 45 da Lei Complementar 
Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 

8.2.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem 8.2.1 deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 8.1.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício 
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do mesmo direito (inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 

8.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1.1 deste Edital, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta (inciso III do art. 45 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 

8.2.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 8.2 deste Edital, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ 1º 
do art. 45 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 

8.2.5. O disposto neste subitem somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§ 2º do art. 45 da Lei 
Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006). 

8.3. Nos demais casos, havendo empate entre propostas, far-se-á sorteio em ato público, para 
qual todas as licitantes serão convocadas, nos termos do Artigo 45, § 2º da Lei Federal nº8.666/93, 
em sua atual redação, ou na mesma sessão desde que todos os representantes estejam 
presentes e haja concordância dos mesmos, respeitando-se o disposto no § 2º do art. 3º do 
mesmo diploma legal. 

9. DEMAIS CONSULTAS 

9.1. Em decorrência de ser a presente obra ser objeto de realização em parceria com a União faz-
se nos termos do art. 44 da Portaria Interministerial 424 de 30 de dezembro de 2016, será 
necessária para efeitos de adjudicação e homologação a comprovação de que não estão inscritos: 

I. no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; 

II. no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou 
suspensas; ou 

III. no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Será consultada a situação do fornecedor selecionado no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas – Ceis, por meio de acesso ao Portal da Transparência na internet, na 
assinatura do contrato e antes de solicitar a prestação do serviço ou a entrega do bem. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Dos atos da Administração praticados na presente licitação, caberá a interposição de recurso 
administrativo, em conformidade ao que dispõe o art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93; 

10.2. Por ocasião da habilitação, abertura e julgamento das propostas, consoante o disposto no 
art. 43, III da Lei Federal nº 8.666/93, as licitantes presentes, através de seus representantes, 
poderão renunciar expressamente o direito à interposição dos recursos administrativos previstos 
no art. 109, I alíneas “a” e “b” da mesma norma, ficando consignado na lavratura da ata de sessão; 
e 

10.3. Não será objeto de apreciação de mérito o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora 
do prazo legal e/ ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo; 
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10.4. A Comissão de Licitação e Julgamento procederá à devolução dos envelopes fechados aos 
concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde não tenha havido recurso ou 
após sua denegação. 

11. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  

11.1. O prazo para a assinatura do instrumento de contrato é de até 10 (dez) dias, contados da 
convocação, sob pena de não formalização do respectivo instrumento. 

11.2. É facultado ao Município de Aral Moreira, quando a convocada, não assinar termo de 
Contrato, não aceitar, ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, 
sem prejuízo das penalidades previstas na legislação pertinente, convocar os Licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação (art. 64, § 2º da Lei Federal nº 
8.666/93). 

11.3. A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato caberá à 
Secretaria Municipal de Obras do Município de Aral Moreira-MS, através de servidores 
designados e conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.4. A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei 
Federal nº 8.666/93). 

11.5. A Administração poderá obrigar a contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, incluindo empregados 
em serviço, se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou do material 
empregado. 

11.6. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal nº 
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas 
naquela lei e neste ato convocatório. 

11.7. O prazo de vigência do presente contrato será de 07 (sete) meses, contados da data de 
sua assinatura podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 com as devidas justificativas. 

11.8. O prazo de execução dos serviços será de 05 (cinco) meses conforme cronograma físico 
financeiro, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços, podendo ser reprogramado na 
existência de fatos superveniente, devidamente reconhecido pelo fiscal do contrato e anuído pela 
Administração Municipal. 

11.9. O contratante poderá suprimir o objeto do contrato em 25% (vinte e cinco por cento) do seu 
valor inicial, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I, “letra b” c.c. § 1º da  
Lei Federal nº8.666/93. 

11.10. A contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação 
e qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 

12. DAS SANÇÕES 

12.1. À contratada total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos 
arts. 86 e 87 da Lei Federal 8.666/93, a saber: 
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a) Advertência; 

b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 
seu total, o equivalente a 2% (dois por cento) do valor do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal de Aral Moreira-MS, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas 
hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados em conta corrente, em até 30 
(trinta) dias das medições realizadas e mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais 
devidamente atestadas e visadas, por funcionários deste Município; 

13.2. Para pagamento da primeira fatura, a contratada deverá apresentar Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), referente à obra/serviços, bem como cópia autenticada da 
matrícula de inscrição da obra/serviços na Previdência Social. 

13.3. Será efetuada a Retenção para a Previdência Social de acordo com a legislação 
pertinente; 

13.4. Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da contratada, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, 
então, prosseguimento à contagem. 

13.5. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à 
contratada, aplicar-se-á o índice IPCA/IBGE, a título de compensação financeira, que será o 
produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de 
dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

13.6. Entende-se por atraso o período que exceder o trintídio previsto no subitem 12.1. 

13.7. Ocorrendo atraso na execução por culpa da contratada, ser-lhe-á aplicada multa moratória 
de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora 
independentemente de notificação ou interpelação.  

13.8. Passados 12 (doze) meses da data de publicação do contrato, o seu valor poderá ser 
recomposto, alcançando a data de apresentação da proposta e aplicando-se o índice 
IPCA/IBGE, acumulado no período, ou em prazo inferior, a requerimento da contratada e caso 
se verifique hipótese legal que autorize reajustamento ou revisão. 

14. DAS INFORMAÇÕES 

14.1. Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação somente serão 
admitidas por escrito, protocoladas na Prefeitura de Aral Moreira, localizada na Rua Bento 
Marques, nº 795 - Bairro Centro, CEP 79.930-000, nesta Cidade, até o segundo dia que 
anteceder a data de recebimento dos envelopes I e II no horário de 7:00 às 13:00 hs, sendo 
aceitas via e-mail. 
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15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Prefeitura Municipal de Aral Moreira - MS poderá revogar ou anular esta licitação, no todo 
ou em parte, nos termos do artigo 49 da Lei Federal 8.666/93. 

15.2. Não serão admitidas a esta licitação as empresas: 

a) Suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública de Aral Moreira-
MS;  

b) As declaradas inidôneas, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual 
ou municipal; 

c) Sob regime de falência ou concordata. 

15.3. As impugnações a este ato convocatório, bem como os recursos administrativos, deverão 
ser dirigidas à Comissão de Licitação e Julgamento, entregues no endereço descrito no subitem 
14.1. contendo os documentos necessários para a perfeita identificação da impugnante, bem 
como de documentos onde seja possível a verificação da capacidade de representação do 
signatário, sob pena de não reconhecimento. 

15.3.1. Não sendo possível a decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a 
realização desta Tomada de Preços, deverá o impugnante participar normalmente do certame 
até que haja o mérito relativo a impugnação. 

15.4. O atestado de visita técnica é necessário para que o licitante conheça o local destinado a 
execução de obras de implantação de melhorias sanitárias domiciliares no bairro satélite do 
município de Aral Moreira - MS, evitando que o mesmo em momento posterior alegue 
desconhecimento das condições do local da obra ou particularidades de serviço, tendo como 
amparo legal o art. 30, III1 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores. 

15.4.1.  A realização de visita técnica tem amparo legal na jurisprudência do TCU2: 
 

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de 
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de 
consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua 
plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das 
características dos bens licitados, resguardando a Entidade de possíveis 
inexecuções contratuais. 11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introdução da fase de 
vistoria prévia no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a 
constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para 
que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, de alguma forma, 

                                                
1 Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de 
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação; 
2 Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara 
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influir sobre o custo, preparação da proposta e execução do objeto”.(grifamos) 

 
15.5. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da 
licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, § 3º da Lei Federal 8.666/93. 
 
15.6. Anexos que por ventura não estejam assinados poderão ser realizados durante a sessão 
pelo representante credenciado desde que detenha poderes de representação. 

 
15.7. Os anexos feito em papel timbrado da empresa licitante dispensa carimbo do CNPJ. 
 
15.8. Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas na imprensa oficial da 
Administração Pública do Município de Aral Moreira-MS. 
 
15.9. Os envelopes contendo a “documentação e propostas” eliminadas do certame ficarão a 
disposição dos licitantes pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis do encerramento da 
licitação, após este período serão destruídos.   
 
15.10. As normas que disciplinam esta tomada de preços serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da competitividade entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração e a segurança da contratação. 

 
15.11. A responsabilidade pela qualidade da obra, materiais e serviços executados é da 
empresa contratada, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a 
fiscalização sobre o contrato. 
 
15.12. Para dirimir controvérsias decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca 
da cidade de Ponta Porã-MS, excluído qualquer outro. 

 

 
Aral Moreira – MS 16 de Maio de 2022 

 

 
 

______________________________________ 
GERSINO RODRIGUES ALVES 

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento  
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ANEXO I 

 
FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

 
Proc. Administrativo nº 074/2022  

 

NOME DO FORNECEDOR Numero do CNPJ/CPF  

  

 
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

 

Constitui o objeto da presente licitação, a contratação, sob o regime de empreitada por preço 
global, de empresa especializada para execução de obras de implantação de melhorias sanitárias 
domiciliares no Bairro Satélite – Zona Urbana - Município de Aral Moreira, a ser realizada em 
parceria com a Fundação Nacional de Saúde FUNASA, nos termos do Convênio nº 854633/2017, 
Processo 25100.016988/2017, conforme memorial descritivo, planilha e cronograma físico 
financeiro, partes integrantes e complementares do presente Instrumento. 

.  
2 - ITENS DA PROPOSTA  

 

ITEM DESCRITIVO QTDE UNITARIO VALOR 

1 VALOR TOTAL DO CONJUNTO SANITÁRIO 09   

2 VALOR TOTAL DA CAIXA DE PASSAGEM 36   

3 VALOR TOTAL DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA 27   

4 VALOR TOTAL DA PIA DE COZINHA 12   

5 VALOR TOTAL DO TANQUE DE LAVAR ROUPA 15   

6 VALOR TOTAL DO RECIPIENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 47   

7 VALOR TOTAL DE FILTRO 23   

 

Valor da Proposta:  R$ 

 
3- VALIDADE DA PROPOSTA 

A Validade da proposta deverá ser no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentação. 
 
-Total Geral da Proposta: _____________________________________________ 
- Prazo de Entrega dos Serviços: ______________________________________ 
- Validade da Proposta: ______________________________________________ 
- Local e Data: ______________________________________________________ 
- Telefone: ______________ Banco: ____________Ag:______ CC:___________ 
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Assinatura do Representante Legal 
Sob o Carimbo do CNPJ. 

 
 
 

ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 

Obra: Conjunto Sanitário             

Município: Aral Moreira          

Local:               

  
  

 Custo unitário estimado: 
  

10891,05 R$/Un 

Sistemas/Referências: SINAPI SEM DESONERAÇÃO 
(11/2021) 

 BDI adotado (Sem desoneração) : 
  

25,00%   

Prazo exec.: 150 dias             

Á 
construir 

9,00 Unidades           

  
      

  
Encargos Sociais : 

113,34%(HORA) 70,31%(MÊS) 

                

            BDI 1,25 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
Cód. 

SINAPI 
UN QUANT. P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

1.1 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA.AF_05/2018 

98524 M² 9,45 2,81 3,51 33,16 

  Sub total           33,16 

        TOTAL DO ITEM   1 33,16 

                

2 FUNDAÇÃO 
Cód. 

SINAPI 
UN QUANT. P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

2.1 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

93358 M³ 0,59 71,04 88,80 52,74 

2.2 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 

101616 M² 1,86 5,2 6,50 12,09 

2.3 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

96995 M³ 0,18 43,07 53,83 9,52 

2.4 

ALVENÁRIA EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 
(5X10X20) CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA 
NO TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E ARAEIA 
MÉDIA), SEM REVESTIMENTO. 

Comp. 01 M² 1,98 92,26 115,32 228,33 

  Sub total           302,68 

        TOTAL DO ITEM   2 302,68 

                

3 PAVIMENTAÇÃO 
Cód. 

SINAPI 
UN QUANT. P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

3.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 

87692 M² 1,87 46,2 57,75 107,99 
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3.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 

87246 M² 1,87 55,57 69,46 129,89 

3.3 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

94990 M3 0,30 688,91 861,13 261,78 

  Sub total           499,66 

        TOTAL DO ITEM   3 499,66 

                

4 ALVENARIA               

4.1 Elevação 
Cód. 

SINAPI 
UN QUANT. P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

4.1. 01 

ALVENÁRIA EM ELEMENTOS VAZADO DE 
CONCRETO  (50X50X7) CM, 16 FUROS, 
QUADRICULADO, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA NO TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E 
ARAEIA MÉDIA), SEM REVESTIMENTO. 

Comp. 02 UN 1,00 52,69 65,86 65,86 

4.1. 02 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

103329 M² 16,12 84,2 105,25 1.696,63 

  Sub total           1.762,49 

        TOTAL DO ITEM   4 1.762,49 

                

                

5 REVESTIMENTO DE PAREDES 
Cód. 

SINAPI 
UN QUANT. P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

5.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

87878 M² 16,12 4,04 5,05 81,40 

5.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

87893 M² 16,12 6,22 7,77 125,25 

5.3 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

87532 M² 10,08 34,2 42,75 430,92 

5.4 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014 

87530 M² 6,04 35,33 44,16 266,72 

5.5 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

87777 M² 16,12 53,63 67,03 1.080,52 
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5.6 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

87266 M² 10,08 62,14 77,67 782,91 

  Sub total           2.767,72 

        TOTAL DO ITEM   5 2.767,72 

                

6 PINTURAS 
Cód. 

SINAPI 
UN QUANT. P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

6.1 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

88485 M² 22,16 2,48 3,10 68,69 

6.2 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

88489 M² 22,16 12,95 16,18 358,54 

6.3 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

100757 M² 3,15 39,88 49,85 157,02 

  Sub total           584,25 

        TOTAL DO ITEM   6 584,25 

7 COBERTURA 
Cód. 

SINAPI 
UN QUANT. P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

7.1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2022 

92543 M² 4,47 22,18 27,72 123,99 

7.2 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2022 

94207 M² 4,47 51,57 64,46 288,32 

  Sub total           412,31 

        TOTAL DO ITEM   7 412,31 

                

8 ESQUADRIAS 
Cód. 

SINAPI 
UN QUANT. P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

8.1 

PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM 
GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2022 

94807 Un 1,00 528,13 660,16 660,16 

  Sub total           660,16 

        TOTAL DO ITEM   8 660,16 

                

9 INSTALAÇÕES              

9.1 Instalações Sanitárias 
Cód. 

SINAPI 
UN QUANT. P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

9.1.01 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM  A 50 MM PARA RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA 

Comp.03 Un 1,00 283,27 354,08 354,08 

9.1.02 

ASSENTAMENTO DE CONEXÕES, PVC, 
SOLDAVEIS, DN 25 MM E 50 MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA. 

Comp. 04 Un 1,00 498,15 622,68 622,68 

  Sub total           976,76 

9.2 Instalações Sanitárias 
Cód. 

SINAPI 
UN QUANT. P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 
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9.2.01 

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO, DN 40 MM À 100 MM - 
INCLUSO CONEXÕES 

Comp.05 Un 1,00 776,45 970,56 970,56 

  Sub total           970,56 

9.3 Instalações Elétricas 
Cód. 

SINAPI 
UN QUANT. P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

9.3.01 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUINDO 
ELETRODUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM, QUADRO 
DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTORES, 
LUMINÁRIASCTOMADAS E INTERRUPTORES. 

Comp. 06 Un 1,00 611,60 764,50 764,50 

  Sub total           764,50 

        TOTAL DO ITEM   9 2.711,82 

                

                

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES e ACESSÓRIOS 
Cód. 

SINAPI 
UN QUANT. P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

10.1 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

95470 Un 1,00 260,5 325,62 325,62 

10.2 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 
X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA 
CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86939 Un 1,00 347,5 434,37 434,37 

10.3 

CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, 
SOBREPOR, 9 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 Comp. 07 Un 1,00 87,08 108,85 108,85 

10.4 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 
TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

100860 Un 1,00 81,24 101,55 101,55 

10.5 

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

95544 Un 1,00 41,36 51,70 51,70 

10.6 

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

95545 Un 1,00 40,54 50,67 50,67 

10.7 

PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, 
TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

95542 Un 2,00 33,62 42,02 84,04 

        TOTAL DO ITEM   10 1.156,80 

        TOTAL DA OBRA     10.891,05 

                

     QUANTIDADE DE UNIDADES 9,00   

  

 

    VALOR GLOBAL DA OBRA   R$   98.019,45    

 

 

 

Obra: Caixa de Passagem             

Município: Aral Moreira 

  
  

  
        

Local: Vila Marques             

    Custo unitário estimado: 397,80 R$/Un 

Sistemas/Referências: SINAPI SEM DESONERAÇÃO 
(11/2021) 

 BDI adotado (Sem desoneração) : 25,00%   

Prazo exec.: 150 dias             
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Á 
construir 36,00 m²     

      

         Encargos Sociais : 113,34%(HORA) 70,31%(MÊS) 

                

            BDI 1,25 

                

1 
CAIXA DE PASSAGEM 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

1.1 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

93358 M³ 0,53 71,04 88,80 46,75 

1.2 

ALVENÁRIA EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 
(5X10X20) CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA 
NO TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E ARAEIA 
MÉDIA), SEM REVESTIMENTO. 

Comp.01 M² 1,44 52,34 65,42 94,20 

1.3 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

87893 M² 1,44 6,22 7,77 11,18 

1.4 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

87777 M² 1,44 53,63 67,03 96,52 

1.5 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

94990 M³ 0,02 688,91 861,13 18,08 

1.6 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

96995 M³ 0,30 43,07 53,83 16,14 

1.7 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO - FCK 25 MPA, 
ARMADO COM AÇO CA-50 8 MM. 

Comp.02 unid 1,00 91,95 114,93 114,93 

  Sub total           397,80 

        TOTAL DO ITEM  1 397,80 

        TOTAL DA OBRA    397,80 

                

  ________________________________ QUANTIDADE DE UNIDADES 36,00   

  ERICK TEBALDI DE SOUZA     VALOR GLOBAL DA OBRA   R$ 14.320,80    

 

 

 

Obra: RESERVATÓRIO ELEVADO             

Município: Aral Moreira 

  
  

  
        

Local:               

     Custo unitário estimado:   6769,70 R$/Un 

Sistemas/Referências: SINAPI SEM DESONERAÇÃO 
(11/2021) 

BDI adotado (Sem desoneração) :   25,00%   

Prazo exec.: 150 dias             

Á 
construir 27,00 Unidades     

      

          

Encargos 
Sociais : 

113,34%(HORA) 70,31%(MÊS) 
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            BDI 1,25 

1 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

1.1 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 

98524 M² 1,96 2,81 3,51 6,87 

  Sub total           6,87 

        TOTAL DO ITEM  1 6,87 

                

2 
FUNDAÇÃO 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

2.1 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

93358 M³ 0,233 71,04 88,80 20,64 

2.2 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 

101616 M² 1,090 5,2 6,50 7,08 

2.3 

REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

96995 M³ 0,213 43,07 53,83 11,47 

2.4 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 
30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020 

101175 M 3,00 106,95 133,68 401,04 

2.5 

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

95577 kg 

34,06 

14,85 18,56 632,20 

2.6 

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 
5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO 
HELICOIDAL. AF_10/2016 

95445 kg 

20,18 

12,67 15,83 319,48 

2.7 

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

96534 M2 

2,58 

79,93 99,91 257,36 

2.8 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

96545 kg 

1,38 

18,58 23,22 32,04 

2.9 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

94965 M3 

0,58 

425,77 532,21 309,69 

2.10 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

92873 M3 

0,58 

182,1 227,62 132,45 

  Sub total           2.123,45 

        TOTAL DO ITEM   2 2.123,45 

3 ALVENARIA               

3.1 
Elevação 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

3.1.01 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

103329 M² 11,23 84,2 105,25 1.181,95 

  Sub total           1.181,95 

        TOTAL DO ITEM   3 1.181,95 
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4 

REVESTIMENTO DE PAREDES 
Cód. 

SINAPI UN QUANT. 
P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

4.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

87893 M² 22,46 6,22 7,77 174,51 

4.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

87777 M² 22,46 53,63 67,03 1.505,49 

  Sub total           1.680,00 

        TOTAL DO ITEM   4 1.680,00 

                

5 
PINTURAS 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

5.1 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014 

88415 M² 22,46 2,83 3,53 79,28 

5.2 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

88489 M² 22,46 12,95 16,18 363,40 

  Sub total           442,68 

  
      TOTAL DO ITEM   5 442,68 

6 INSTALAÇÕES              

6.1 
Instalações Hidráulicas 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

6.1.01 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

89356 M 22,00 20,06 25,07 551,54 

6.1.02 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS 
(INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE 
BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

102622 Un 1,00 626,57 783,21 783,21 

  Sub total           1.334,75 

        TOTAL DO ITEM   6 1.334,75 

        TOTAL DA OBRA    6.769,70 

                

  ________________________________     QUANTIDADE DE UNIDADES 27,00   

  ERICK TEBALDI DE SOUZA     VALOR GLOBAL DA OBRA   R$ 182.781,90    

  ENGENHEIRO CIVIL             

  
CREA/MS 64.192 

            

 

 

Obra: PIA DE COZINHA             

Município: 

Aral 
Moreira   

  
  

        

Local:               

        Custo unitário estimado:  2289,00 R$/Un 

Sistemas/Referências: SINAPI SEM DESONERAÇÃO 

(11/2021) 
  

  

BDI adotado (Sem desoneração) : 

  
25,54%   

Prazo exec.: 150 dias             

Á 

construir 12,00 Unidades     
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        Encargos Sociais : 113,34%(HORA) 70,31%(MÊS) 

                

            BDI 1,25 

                

1 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Cód. 

SINAPI UN QUANT. 
P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

1.1 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 

98524 M² 2,58 2,81 3,51 9,05 

  Sub total           9,05 

        TOTAL DO ITEM   1 9,05 

2 
FUNDAÇÃO 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

2.1 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

93358 M³ 0,51 71,04 88,80 45,07 

2.2 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 

101616 M² 1,69 5,2 6,50 10,99 

2.3 

REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

96995 M² 0,15 43,07 53,83 8,23 

2.4 

ALVENÁRIA EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 
(5X10X20) CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA NO TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL 
E ARAEIA MÉDIA), SEM REVESTIMENTO. 

Comp.01 M² 1,69 92,26 115,32 195,12 

  
Sub total           259,41 

  
      TOTAL DO ITEM   2 259,41 

3 
PAVIMENTAÇÃO 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

3.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 

87692 M² 1,96 46,2 57,75 113,23 

  Sub total           113,23 

  
      TOTAL DO ITEM 

  3 113,23 

4 
PAVIMENTAÇÃO 

Cód. 

SINAPI UN QUANT. 
P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

4.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

103329 M² 2,64 84,2 105,25 277,86 

  Sub total           277,86 

        TOTAL DO ITEM   4 277,86 

5 
REVESTIMENTO DE PAREDES 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

5.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

87893 M² 3,72 6,22 7,77 28,90 

5.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

87777 M² 3,72 53,63 67,03 249,35 
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5.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

87266 M² 0,48 62,14 77,67 37,28 

  Sub total           315,53 

        TOTAL DO ITEM   5 315,53 

6 
PINTURAS 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

6.1 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

88489 M² 3,24 12,95 16,18 52,42 

  Sub total           52,42 

        TOTAL DO ITEM   6 52,42 

7 
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

Cód. 

SINAPI UN QUANT. 
P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

7.1 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM  PARA RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA 

Comp. 02 Un 1,00 247,42 309,27 309,27 

7.2 

ASSENTAMENTO DE CONEXÕES, PVC, 
SOLDAVEIS, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA. 

Comp. 03 Un 1,00 80,64 100,80 100,80 

  Sub total           410,07 

        TOTAL DO ITEM   7 410,07 

8 
INSTALAÇÕES SANITÁRIA 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

8.1 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

89711 m 5,00 19,64 24,55 122,75 

8.2 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020 

98102 Un 1,00 171,41 214,26 214,26 

  Sub total           337,01 

        TOTAL DO ITEM   8 337,01 

9 
LOUÇAS E METAIS 

Cód. 

SINAPI UN QUANT. 
P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

9.1 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 
60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86933 Un 1,00 411,54 514,42 514,42 

  Sub total           514,42 

        TOTAL DO ITEM   9 514,42 

        TOTAL DA OBRA    2.289,00 

                

  ________________________________     QUANTIDADE DE UNIDADES 12,00   

  ERICK TEBALDI DE SOUZA     VALOR GLOBAL DA OBRA   R$  27.468,00    

 

 

 

Obra: TANQUE DE LAVAR ROUPAS             

Município: 
Aral   
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Moreira 

Local:               

        Custo unitário estimado:  2.015,48 R$/Un 

Sistemas/Referências: SINAPI SEM DESONERAÇÃO 
(11/2021) 

  
  

BDI adotado (Sem desoneração) : 

  
25,00%   

Prazo exec.: 150 dias             

Á 
construir 15,00 Unidades     

      

        Encargos Sociais :   113,34%(HORA) 70,31%(MÊS) 

                

            BDI 1,25 

                

1 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

1.1 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 

98524 M² 2,58 2,81 3,51 9,05 

  Sub total           9,05 

        TOTAL DO ITEM   1 9,05 

2 
FUNDAÇÃO 

Cód. 

SINAPI UN QUANT. 
P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

2.1 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

93358 M³ 0,51 71,04 88,80 45,07 

2.2 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 

101616 M² 1,69 5,2 6,50 10,99 

2.3 

REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

96995 M² 0,15 43,07 53,83 8,23 

2.4 

ALVENÁRIA EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 
(5X10X20) CM, ASSENTADOS COM 
ARGAMASSA NO TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL 
E ARAEIA MÉDIA), SEM REVESTIMENTO. 

Comp.01 M² 1,69 92,26 115,32 195,12 

  
Sub total           259,41 

  
      TOTAL DO ITEM   2 259,41 

3 
PAVIMENTAÇÃO 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

3.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 

87692 M² 1,96 46,2 57,75 113,23 

  Sub total           113,23 

  
      TOTAL DO ITEM 

  3 113,23 

4 
PAVIMENTAÇÃO 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

4.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

103329 M² 2,64 84,2 105,25 277,86 

  Sub total           277,86 

        TOTAL DO ITEM   4 277,86 

5 
REVESTIMENTO DE PAREDES 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

5.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

87893 M² 3,72 6,22 7,77 28,90 
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PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

5.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014 

87777 M² 3,72 53,63 67,03 249,35 

5.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

87266 M² 0,48 62,14 77,67 37,28 

  Sub total           315,53 

        TOTAL DO ITEM   5 315,53 

6 
PINTURAS 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

6.1 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

88489 M² 3,24 12,95 16,18 52,42 

  Sub total           52,42 

        TOTAL DO ITEM   6 52,42 

7 
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

Cód. 

SINAPI UN QUANT. 
P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

7.1 

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM  PARA RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA 

Comp. 02 Un 1,00 253,62 253,62 253,62 

7.2 

ASSENTAMENTO DE CONEXÕES, PVC, 
SOLDAVEIS, DN 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA. 

Comp. 03 Un 1,00 154,04 154,04 154,04 

  Sub total           407,66 

        TOTAL DO ITEM   7 407,66 

8 
INSTALAÇÕES SANITÁRIA 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

8.1 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

89711 m 5,00 19,64 24,55 122,75 

  Sub total           122,75 

        TOTAL DO ITEM   8 122,75 

9 
LOUÇAS E METAIS 

Cód. 

SINAPI UN QUANT. 
P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

9.1 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 
22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

86928 Un 1,00 366,06 457,57 457,57 

  Sub total           457,57 

        TOTAL DO ITEM   9 457,57 

        TOTAL DA OBRA    2.015,48 

                

        QUANTIDADE DE UNIDADES 15,00   

  ________________________________     VALOR GLOBAL DA OBRA   R$   30.232,20    
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Obra: RECIPIENTE DE RESÍDUOS (LIXEIRA)             

Município: Aral Moreira              

Local: Vila Satélite             

        Custo unitário estimado:  331,16 R$/Un 

Sistemas/Referências: SINAPI SEM DESONERAÇÃO ( 
ABRIL 2021) 

  

  

BDI adotado (Sem 
desoneração) : 

  
25,54%   

Prazo exec.: 150 dias             

Á 
construir 47,00 Unidades     

      

          

Encargos 
Sociais : 

111,99%(HORA) 69,76%(MÊS) 

                

            BDI 1,2554 

1 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

1.1 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 

98524 M² 1,00 2,57 3,22 3,22 

  Sub total           3,22 

        TOTAL DO ITEM   1 3,22 

                

2 
BASE DE FIXAÇÃO 

Cód. 

SINAPI UN QUANT. 
P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

2.1 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

93358 M³ 0,180 64,24 80,64 14,51 

2.2 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 
NATURAL). AF_08/2020 

101616 M² 0,040 4,72 5,92 0,23 

2.3 

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

96534 M2 

0,64 

65,62 82,37 52,71 

2.4 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 

94965 M3 

0,064 

361,46 453,77 29,04 

2.5 

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

92873 M3 

0,064 

166,51 209,03 13,37 

2.6 

REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

96995 M³ 0,150 38,95 48,89 7,33 

  Sub total           117,19 

        TOTAL DO ITEM   2 117,19 

                

                

3 
ESTRUTURA RECIPIENTE 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

3.1 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, 
PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) 

7697 M 1,30 61,97 77,79 101,12 

3.2 

CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO 
GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 
1,27KG/M 

567 M 4,00 10,70 13,43 53,72 

3.3 

TELA DE ARAME GALVANIZADA 
QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 
MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M 

7167 M2 1,51 17,23 21,63 32,66 

  Sub total           187,50 
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        TOTAL DO ITEM   3 187,50 

                

4 
PINTURAS 

Cód. 
SINAPI UN QUANT. 

P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

4.1 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_P 

100743 M² 2,64 7,02 8,81 23,25 

  Sub total           23,25 

  
      TOTAL DO ITEM   4 23,25 

        TOTAL DA OBRA    331,16 

                

  ________________________________     QUANTIDADE DE UNIDADES 24,00   

  ERICK TEBALDI DE SOUZA     VALOR GLOBAL DA OBRA   R$       7.947,84    

 

 

Obra: FILTRO              

Município: Aral Moreira              

Local:  Vila Satélite             

        Custo unitário estimado:  207,33 R$/Un 

Sistemas/Referências: SINAPI SEM DESONERAÇÃO 
(11/2021) 

  

  

BDI adotado (Sem 
desoneração) : 

  
25,54%   

Prazo exec.: 150 dias             

Á 
construir 23,00 Unidades     

      

        Encargos Sociais : 113,34%(HORA) 70,31%(MÊS) 

                

            BDI 1,25 

                

1 
FILTRO DE BARRO 

Cód. 

SINAPI UN QUANT. 
P. SINAPI P. UNIT. TOTAL 

1.1 

FILTRO DE BARRO, 6 LITROS, MORROM, COM 
TORNEIRA E VELA 

Comp.01 un 1,00 165,87 207,33 207,33 

  Sub total           207,33 

        TOTAL DO ITEM   1 207,33 

                

  ________________________________     QUANTIDADE DE UNIDADES 23,00   

  ERICK TEBALDI DE SOUZA     VALOR GLOBAL DA OBRA   R$    4.768,59    

 

 

 
RESUMO DO ORÇAMENTO 

    ITEM SERVIÇOS TOTAL % 

1 CONJUNTO SANITÁRIO R$ 98.019,45 26,82% 

2 CAIXA DE PASSAGEM R$ 14.320,80 3,92% 

3 RESERVATÓRIO ELEVADO R$ 182.781,90 50,00% 

4 PIA DE COZINHA R$ 27.468,00 7,51% 

5 TANQUE DE LAVAR  R$ 30.232,20 8,27% 

6 RECEPIENTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS R$ 7.947,84 2,17% 

7 FILTRO  R$ 4.768,59 1,30% 
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  TOTAL SERVIÇOS R$ 365.538,78 100,00% 
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ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

Obra : MELHORIAS SANITÁRIAS ARAL MOREIRA/MS  

           Local : BAIRRO SATÉLITE 

            Resp. 

Téc. : 
ERICK TEBALDI DE SOUZA - CREA 64192/MS 

           Data : 01/02/2022 

            

 

 
CRONOGRAMA GERAL DE 
INVESTIMENTO       

 0,8318782 
            

IT
E

M
 

MSD 
VALOR 

DOS 
SERVIÇOS 

PESO % 

SERVIÇOS A 

EXECUTAR                 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 

VALOR SIMPL. 
% 

VALOR SIMPL. 
% 

VALOR SIMPL. 
% 

VALOR SIMPL. 
% 

VALOR SIMPL. 
% 

1 CONJUNTO SANITÁRIO 98.019,45 26,82% 
             

19.603,89  5,36% 
             

19.603,89  5,36% 
             

19.603,89  5,36% 
               

19.603,89  5,36% 
               

19.603,89  5,36% 

2' CAIXA DE PASSAGEM 14.320,80 3,92% 

               

2.864,16  0,78% 

               

2.864,16  0,78% 

               

2.864,16  0,78% 

                 

2.864,16  0,78% 

                 

2.864,16  0,78% 

3 RESERVATÓRIO ELEVADO 182.781,90 50,00% 
             

36.556,38  10,00% 
             

36.556,38  10,00% 
             

36.556,38  10,00% 
               

36.556,38  10,00% 
               

36.556,38  10,00% 

4 PIA DE COZINHA 27.468,00 7,51% 
               

5.493,60  1,50% 
               

5.493,60  1,50% 
               

5.493,60  1,50% 
                 

5.493,60  1,50% 
                 

5.493,60  1,50% 

5 TANQUE DE LAVAR  30.232,20 8,27% 

               

6.046,44  1,65% 

               

6.046,44  1,65% 

               

6.046,44  1,65% 

                 

6.046,44  1,65% 

                 

6.046,44  1,65% 

7 

RECEPIENTE DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 7.947,84 2,17% 

               

1.589,57  0,43% 

               

1.589,57  0,43% 

               

1.589,57  0,43% 

                 

1.589,57  0,43% 

                 

1.589,57  0,43% 

8 FILTRO  4.768,59 1,30% 953,72 0,26% 953,72 0,26% 953,72 0,26% 953,72 0,26% 953,70 0,26% 

SUB-TOTAL 365.538,78 100,00% 
             

73.107,76  20,00% 
             

73.107,76  20,00% 
             

73.107,76  20,00% 
               

73.107,76  20,00% 
               

73.107,74  20,00% 

ACUMULADO 365.538,78 100,00% 

          

73.107,76  20,00% 

        

146.215,52  40,00% 

        

219.323,28  60,00% 

          

292.431,04  80,00% 

          

365.538,78  100,00% 
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ANEXO IV DEMONSTRAÇÃO BDI 
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ANEXO V MEMORIAL DESCRITIVO (vide arquivo anexo) 

 
 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO- ANEXO V 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Proponente: Prefeitura Municipal de Aral Moreira. 

Título: Especificações técnicas para a construção de melhorias sanitárias domiciliares 

(Conjunto sanitário). 

Local: Município de Aral Moreira – MS 

Regime de execução: Empreitada global. 

 

1. Considerações preliminares 
 Este projeto foi desenvolvido na suposição de que existe no local uma fonte de água 

disponível , com vazão mínima de 0,5 l/s e pressão mínima de 5 mca. Caso essa não seja a 

realidade local, será de responsabilidade do engenheiro responsável a execução das devidas 

alterações de projeto que garantam o funcionamento do conjunto sanitário dentro dos padrões 

aceitáveis de higiene e saúde pública, preconizados pelo Ministério da Saúde. 

   

2. Descrição 
 O conjunto sanitário, como toda a obra de construção civil, deverá atender às condições 

impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à  segurança e à 

utilização, pertinentes ao assunto. Esta especificação e o projeto que a acompanha são apenas 

uma referência e uma contribuição da FUNASA para a facilitar a execução da obra. Caberá à 

convenente e ao seu corpo técnico ou à aquele que venha a representar legal e tecnicamente a 

convenente, analisar o projeto, responder pelo seu conteúdo e pela sua execução, sendo 

necessário inclusive o pagamento e a apresentação das respectivas anotações de 

responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao orçamento e à 

execução da obra. 

 

3. Materiais de construção 
 

 Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela convenente antes 

da sua utilização, sem prejuízo de outras fiscalizações que poderão ser efetuadas pela 

FUNASA. 

 De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes 

normas brasileiras da ABNT: 

 Blocos cerâmicos:  NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3 

 Tijolo maciço cerâmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041 

 Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522 
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 Tubos e conexões de PVC soldável para instalações prediais: NBR 5648  

 Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570, NBR 7367 

 Bacia sanitária: NBR15097, NBR15099, NBR6452 

 Lavatório: NBR15099, NBR6452 

 Torneiras: NBR 10281 

 Registros: NBR15704-1, NBR 11306, NBR 10929 

 Caixas de descarga: NBR15491, NBR12096, NBR6414, NBR6452 e NBR8133 

 Telhas de fibrocimento: NBR 7581, NBR 7196 e NBR 9066 

 Cimento Portland : NBR 5732 

 Agregados para concreto : NBR 7211 

 Fator água/cimento : NBR 6118 

 Placas cerâmicas:  

 NBR13816 Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia 

 NBR13817 Placas cerâmicas para revestimento - Classificação 

 NBR13818 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios 

 

4. Execução da obra 
 As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras 

pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações 

não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou 

em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado. 

 

4.1     Locação da obra 
 O conjunto sanitário deverá ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a sua 

posição seja a mais conveniente, tendo em vista as condições de execução, a funcionalidade da 

obra e o conforto do usuário. A locação também deve levar em consideração a interação da 

melhoria com as demais construções existentes, seja do usuário ou dos seus vizinhos. 
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4.2     Fundação 
 A fundação do conjunto deverá ser executada em alvenaria de tijolos maciços ou de 

pedra, granito ou pedra com resistência similar, conforme a disponibilidade do material na 

região e construída de forma a garantir a estabilidade da edificação do conjunto. A alvenaria 

de fundação deverá ter as seguintes dimensões mínimas: 

 

 Largura maior ou igual a 0,30 metros; 

 Altura maior ou igual a 0,30 metros; 

 O comprimento deverá apoiar todas as paredes do conjunto sanitário. 

 

 As cavas para a fundação deverão ser agulhadas com pedra de mão granilítica, e 

apiloadas com maço de no mínimo 8 kg. Sobre a cava apiloada deverá ser aplicada uma 

camada de 5 centímetros de concreto magro e então deverá ser construída a alvenaria de 

fundação. Recomendamos que os tijolos ou pedras sejam assentados em argamassa de cimento 

com areia grossa, no traço de 1:6. 

 A fundação deverá ser disposta e construída de forma a não interferir de nenhuma 

maneira com a fundação da casa existente ou de seus vizinhos. 

 Atenção especial deverá ser dada à execução da fundação no que se refere à 

impermeabilização, ao nivelamento e ao esquadro, de forma a permitir a construção adequada 

das paredes do conjunto. 

 

4.2.1          Alvenaria de Pedras 

 

4.2.1.1  Materiais 

 As pedras serão de dimensões regulares, de conformidade com a indicação do projeto. 

Não será admitida a utilização de pedras originadas de rochas em decomposição. 

 

4.2.2.2  Processo Executivo 

 As alvenarias de pedra serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos 

indicados no projeto. Os leitos serão executados a martelo. As pedras serão molhadas antes do 

assentamento, envolvidas com argamassa e calçadas a malho de madeira até permanecerem 

fixas na sua posição. Em seguida, as pedras serão calçadas com lascas de pedra dura, com 

forma e dimensões adequadas. A alvenaria deverá tomar uma forma maciça, sem vazios ou 

interstícios. No caso de alvenaria não aparelhada, as camadas deverão ser respaldadas 

horizontalmente. O assentamento das pedras será executado com argamassa de cimento e 

areia, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou fiscalização. As 

pedras serão comprimidas até que a argamassa reflua pelos lados e juntas. 
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4.3     Paredes 
 

4.3.1 Alvenaria 

 A alvenaria das paredes do conjunto deverá ser executada com blocos  cerâmicos com 

dimensões nominais de 10x20x20 cm, e deverão ser assentados em juntas de 1,0 cm, conforme 

o projeto. A alvenaria deverá ser executada em prumo e esquadro perfeito. 

 As juntas deverão vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que 

quaisquer animais ou vegetais venham a neles se alojarem. 

 Para a perfeita aderência do emboço, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e 

areia, no traço em volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida será aplicado o emboço. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos a serem empregados nas alvenarias com função portante 

ou de vedação deverão apresentar dimensões padronizadas, sem desvios visíveis na forma ou  

dimensões que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de 

revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos redundariam 

ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de 

tensões concentradas e diminuição da resistência global da parede. 

 Visualmente os tijolos e blocos cerâmicos não deverão apresentar trincas, quebras, 

superfícies irregulares, deformações e falta de uniformidade de cor. 

 

 

 A aceitação ou rejeição dos tijolos e blocos cerâmicos, no que se refere às dimensões, 

deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 

7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos empregados deverão atender aos seguintes requesitos 

mínimos  

Propriedade Valor 

Dimensão individual  90 x 190 x 190 +/- 3 mm 

Resistência individual mínima à compressão  
>= 2,5 MPa (Paredes) 

>= 4,0 Mpa (Fundações) 

Esquadro, desvio na extremidade do bloco  <= 3 mm 

Planeza, flexa <= 3 mm 

 

 As argamassas deverão ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas 

construções os traços de 1:2:9 e 1:1:6 (cimento, cal e areia em volume). A presença da cal 

hidratada na argamassa lhe conferirá maior poder de acomodação às variações dimensionais da 
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parede, minimizando-se assim o risco de ocorrência de fissuras ou destacamentos entre blocos 

e argamassa, problema indesejável sobretudo nas alvenarias aparentes. 

 A qualidade final de uma alvenaria dependerá substancialmente dos cuidados a serem 

observados na sua execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação das paredes e 

do assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do qual dependerá a qualidade e a 

facilidade de elevação da alvenaria). 

 A construção dos cantos deve ser executada com todo cuidado possível (nivelamento, 

perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passando os cantos a constituírem-se em 

gabarito para a construção em si das paredes. O emprego de uma régua graduada (escantilhão) 

será de grande valia na elevação dos cantos, devendo-se assentar os blocos aprumados e 

nivelados (auxílio de linha esticada). A verificação do prumo deve ser efetuada 

continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa; o prumo e o vão livre 

entre as laterais (ombreiras) de portas e janelas deverão ser verificados com todo o cuidado. 

 Os blocos devem ser assentados nem muito úmidos nem muito ressecados. Na 

operação de assentamento, os blocos deverão ser firmemente pressionados uns contra os 

outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas verticais. O 

cuidado de proteger o chão com papelão ou plástico, ao lado da alvenaria em elevação, permite 

o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria 

perdida. 

 Na elevação de paredes relativamente esbeltas, em regiões sujeitas a ventos fortes, é 

conveniente escorar a parede lateralmente, numa fase em que sua resistência se encontra 

apenas incipientemente desenvolvida. Na colocação de formas e cimbramentos para a 

construção de vergas, cintas ou lajes, deve-se evitar o destacamento de blocos recém-

assentados, pois tais destacamentos poderão se manifestar posteriormente nas faces das 

paredes, mesmo nas revestidas.  

 
Figura 1 - Execução de alvenaria utilizando tijolos furados. 

 

4.3.2 - Vãos em paredes de alvenaria 

 

Na execução das paredes são deixados os vãos de portas e janelas. No caso das portas, 

os vãos já são destacados na primeira fiada da alvenaria e das janelas na altura do peitoril 
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determinado no projeto. Para que isso ocorra devemos considerar o tipo de batente a ser 

utilizado pois a medida do mesmo deverá ser acrescida ao vão livre da esquadria (Figura 2). 

 

esquadrias de ferro: como o batente é a  própria  esquadria, os acréscimos serão de 

3cm tanto na largura como na altura. 

 

 
Figura 2 - Vão de alvenaria. 

 

 Sobre o vão das portas e sobre e sob os vãos das janelas devem ser construídas 

vergas.(Figura 3) 

 
Figura 3 - Vergas sobre e sob os vãos. 

 Quando trabalha sobre o vão, a sua função é evitar as cargas nas esquadrias e quando 

trabalha sob o vão, tem a finalidade de distribuir as cargas concentradas uniformemente pela 

alvenaria inferior: 

 

 As vergas podem ser pré-moldadas ou moldadas no local, e devem exceder ao vão no 

mínimo 30cm ou 1/5 do vão. 
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Figura 4 - Vergas em alvenaria de tijolo furado para vãos até 1,00m e entre 1,00m e 2,00m. 

 

 

4.3.3 - Paredes de tijolos 

 As paredes serão erguidas conforme o projeto de arquitetura. O serviço é iniciado pelos 

cantos (Figura 5) após o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), 

obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical (Figura 6) e o escantilhão no 

sentido horizontal (Figura 5).  

 Os cantos são levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede será 

erguido sem preocupações de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois 

cantos já levantados, fiada por fiada. 

 A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. 

 
Figura 5 - Detalhe do nivelamento da elevação da parede.  
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Figura 6 - Detalhe do prumo das alvenarias. 

 

 Podemos ver nas figuras 7, 8 e 9 a maneira mais prática de executarmos a elevação da 

alvenaria, verificando o nível e o prumo. 

 

1o – Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Colocação da argamassa de assentamento 

 

2o - Sobre a  argamassa o tijolo e assentado com a face rente à linha, batendo e acertando com 

a colher conforme Figura 8. 
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Figura 8 - Assentamento do tijolo 

 

3o - A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 9. 

 

 
Figura 9- Retirada do excesso de argamassa 

 

 

4.3.4 - Amarração dos tijolos 

 

 Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para 

garantir uma maior resistência e estabilidade dos painéis. 

 

a - Ajuste comum ou corrente, é o sistema que deverá ser utilizado (Figura 10) 
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Figura 10 - Ajuste corrente (comum) 

 

 

4.3.5 - Formação dos cantos de paredes 

 É de grande importância que os cantos sejam executados corretamente pois, como já 

visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. A Figura 11 mostra a execução do canto da parede . 

 

 

 
 

Figura 11 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum 

 

 

4.3.6 - Empilhamento de blocos e tijolos maciços 

Para conferir na obra a quantidade de tijolos maciços recebidos, é comum 

empilhar os tijolos da maneira como mostra a Figura 12. São 15 camadas, contendo cada 

16 tijolos, resultando 240. Como coroamento, arrumam-se mais 10 tijolos, perfazendo 

uma pilha de 250 tijolos. Costuma-se, também, pintar ou borrifar com água de cal as 

pilhas, após cada descarga do caminhão, para não haver confusão com as pilhas 

anteriores. 
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Figura 12 - Empilhamento do tijolo maciço 

 

 

4.3.7 - Cortes em blocos cerâmicos e tijolos maciços 

 O tijolo maciço permite ser dividido em diversos tamanhos, o que facilita no momento 

da execução. Podemos dividi-lo pela metade ou em 1/4 e 3/4 de acordo com a necessidade 

(Figura 13). 

 

 
Figura 13 - Corte do tijolo maciço 

 

 

4.3.8 - Revestimento 

 Após a instalação das tubulações, as alvenarias de todas as paredes do conjunto 

deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento com areia fina traço 1:3 e posteriormente 

revestida com emboço de cimento, cal e areia traço 1:2:8, com 2,5 cm de espessura. 

 

 Paredes internas 
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 As paredes internas do conjunto sanitário deverão ser revestidas, até a altura de 1,80m,  

em cerâmica esmaltada (20x30), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com 

rejuntamento em cimento branco. 

 

 Paredes externas 

 Sobre a camada de emboço será aplicada uma camada de reboco comum de cimento 

cal e areia fina peneirada, traço 1:2:9, com espessura mínima de 5 mm.  

 Os furos dos blocos cerâmicos devem ser vedados com argamassa impossibilitando o 

alojamento de insetos ou quaisquer outros animais ou vegetais.  

 

4.3.9- Pintura 

 A execução dos serviços de pintura deverá atender às normas NBR 11702, NBR 12554 

e NBR 13245. 

 A parede que receberá a pintura deverá ter o emboço e o reboco suficientemente 

curados para que a umidade e alcalinidade elevada não danifiquem a pintura, como também 

suficientemente endurecidos e preparados conforme as orientações do fabricante da tinta. 

 A parede que receberá a pintura deverá estar isenta de óleos, graxas, fungos, algas, 

bolor, eflorescências, materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou 

dificulte a pintura no seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua vida útil. 

 Após o reboco, todas as paredes, exceto aquelas que receberão revestimento cerâmico, 

deverão ser pintadas com tinta à base de cal na cor branca, em duas demãos. Na parte externa, 

a partir do piso até 1,45 m de altura, as paredes deverão ser pintadas com tinta PVA na cor 

azul noturno, em duas demãos; acima desta altura as paredes deverão ser pintadas na cor 

branca. A porta do conjunto deverá ser pintada interna e externamente com tinta esmalte 

sintética, na cor azul noturno, em duas demãos. A pintura deverá ser durável, ter bom 

acabamento e proporcionar um bom aspecto à obra. A pintura deverá ser firme e de forma 

alguma desprender-se da parede quando tocada com as mãos. 

 A pintura deverá atender aos seguintes requisitos básicos: 

 

 

a) Proteção da base ou substrato : a pintura deve proteger o substrato contra a umidade, 

evitando que os agentes agressivos o atinjam, durante a sua vida útil; 

b) Proteção do interior da edificação : a pintura não deve permitir o aparecimento de 

pontos ou manchas de umidade no interior da edificação. A capacidade de repelência de água 

deve permanecer inalterada ao longo da vida útil da pintura; 

c) Resistência aos ataques biológicos : a pintura não deve permitir o crescimento de 

musgos, fungos, bactérias ou qualquer tipo de micro-organismos em sua superfície; 

d) Efeito estético : a pintura deve manter a homogeneidade de cor e brilho ao longo da 

sua vida útil. Não devem ocorrer alterações desiguais na cor e no brilho. 

 



 

    

 

Rua Bento Marques 795 – Centro – CEP: 79.930-000  – Fone/Fax: 3488-1161/1184 

Aral Moreira – Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

 

13 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA 

 

4.3.10 - Revestimento Cerâmico 

 As paredes internas, até a altura de 1,80m do conjunto sanitário, deverão ser revestidas 

em cerâmica esmaltada (20x30), linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante, com 

rejuntamento em cimento branco. A cerâmica deverá apresentar esmalte liso, vitrificação 

homogênea, coloração perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade à percussão característica, 

resistência mecânica adequada ao transporte e instalação, e  atender aos requisitos da classe B 

conforme a norma NBR13817 e NBR13818. Deverão garantir a não proliferação de bolor, 

fungos ou eflorescências quaisquer.  

 A cerâmica deverá poder ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em quaisquer 

de suas faces com o auxílio de cortador de cerâmica disponível e facilmente encontrado no 

mercado. 

 O material da cerâmica e dos rejuntes deverá ser resistente aos produtos químicos 

normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que não 

apresente qualquer alteração indesejada quando da utilização destes produtos. 

  Após a sua instalação na parede deverá apresentar a mesma sonoridade da parede sem 

revestimento quando percutido e não a sonoridade característica de vazios entre a cerâmica e a 

parede.   

  
4.4     Pavimentação 

 

4.4.1    Interior do conjunto 

 Após a instalação dos tubos e conexões para a o escoamento do esgoto e água e do 

apiloamento e nivelamento da superfície de terra com auxílio de um maço de 8 kg e uma régua 

para sarrafo, deverá ser executado um contrapiso com espessura de 3,0 cm de argamassa 

cimento e areia média, traço 1:3. Esta argamassa não deve ser muito mole, e também deverá 

ser socada com maço de 8 kg e sarrafeada. Em seguida deverá ser executado o piso em 

revestimento cerâmico antiderrapante, resultando numa superfície plana com cota de 5,0 cm 

acima da cota da calçada, com declividade de no mínimo 2% de forma a dirigir as águas 

servidas para o ralo, conforme o projeto. O piso interno não deverá apresentar fissuras visíveis, 

manchas, corrimentos, gretamentos, furos, saliências, depressões, ou quaisquer outros defeitos, 

nem tão pouco apresentar resíduos de pintura. 

 A cerâmica do piso deverá apresentar as seguintes características técnicas: 

 Classe 4 (PEI 4); 

 Resistência às manchas classe 4; 

 Absorção de água grupo IIa, AA = 3 a 6%; 

 Módulo de resistência à flexão mínima de 18 MPa; 

 Facilidade de limpeza com os produtos comerciais disponíveis no mercado. 
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 O material do piso cerâmico e dos rejuntes deverá ser resistente aos produtos químicos 

normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que não 

apresente qualquer alteração indesejada quando da utilização destes produtos. 

  Após a instalação da cerâmica, o piso deverá, quando percutido, apresentar a mesma 

sonoridade do piso sem revestimento e não a sonoridade característica de vazios entre a 

cerâmica e o contrapiso.   

 

4.4.2    Calçada 

 Deverá ser construída uma calçada em volta do conjunto, conforme o projeto, de forma 

que após concluída deverá resultar em uma superfície plana com 5 cm de espessura, com 

juntas de dilatação a cada metro e com cota de no mínimo 15 cm acima do solo. A calçada 

deverá ter declividade de no mínimo 2%, de forma a afastar as águas pluviais do conjunto. A 

calçada deverá ser executada com argamassa de cimento e areia média traço 1:3 e não deverá 

apresentar fissuras visíveis, furos, saliências, depressões, ou quaisquer outros defeitos, nem tão 

pouco apresentar resíduos de pintura. 

 

 4.5     Instalações hidrossanitárias 
 

4.5.1   Instalações hidráulicas 

 Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 

deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites 

de corte. As tubulações embutidas serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos 

com argamassa de cimento e areia traço 1:4. 

 As instalações hidráulicas deverão ser executadas em tubos soldáveis de PVC rígido, 

conforme detalhe isométrico do projeto, respeitando as especificações técnicas e construtivas 

para o material utilizado, garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e 

funcionalidade. As posições e cotas dos pontos de consumo deverão ser as mesmas previstas 

no projeto e não será tolerado um desvio de mais de 2 cm. 

 Para a execução das juntas soldadas de canalização de PVC rígido dever-se-á: 

 Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem 

soldadas com auxílio de lixa apropriada; 

 Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

 Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria 

bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

 Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 
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4.5.2     Instalações Sanitárias/Louças e acessórios 

 As tubulações aparentes serão sempre fixadas na alvenaria por meio de braçadeiras ou 

suportes. 

 As tubulações enterradas  serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e 

com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do 

peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura 

existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde 

que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.  

 Deverão ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no 

projeto, respeitando-se as especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem 

como os dispositivos necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para a fossa 

séptica e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento. 

 Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 

 Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com 

auxílio de estopa comum; 

 Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

 Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel; 

 Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

 As peças sanitárias deverão ser instaladas conforme recomendações dos fabricantes, de 

modo que fiquem bem acabadas, firmes e funcionando adequadamente. 

 O lavatório será de louça branca suspenso 29,5 x 39,0 cm ou equivalente, padrão 

popular. A caixa de descarga será de sobrepor, de plástico, com capacidade de 9 litros, com 

tubo de descarga, engates flexíveis e bóia.  O lavatório e caixa deverão ser firmemente fixados 

com parafusos e em esquadro perfeito com a parede.  

 Para a firme fixação da caixa de descarga e do lavatório deverão ser chumbados e 

amarrados na alvenaria, blocos de madeira de 8 x 8 x 10 cm na alvenaria, com argamassa de 

cimento e areia lavada traço 1:4. os blocos de madeira deverão ser localizados de forma a que 

a caixa de descarga e o lavatório possam ser neles firmemente aparafusados. 

 O vaso sanitário deverá ser de louça branca, padrão popular e deverá ser fixado com 

parafusos, estar firmemente assentado e nivelado com o piso, de forma que sua remoção só 

seja possível com utilização de ferramentas. 

 Os mesmos blocos de madeira deverão ser chumbados no piso para a fixação do vaso 

sanitário.  

 Alternativamente, a caixa de descarga, o lavatório e o vaso sanitário poderão ser 

fixados através de buchas plásticas que se fixarão diretamente na alvenaria. Os blocos de 

madeira seriam então substituídos por blocos cerâmicos grauteados e assentados em posição 

adequada para a fixação das buchas plásticas. 

 Será instalado chuveiro elétrico de 6000 W. 
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4.5.3   Caixa de passagem/inspeção 

 Caixa destinada a permitir a reunião, inspeção e desobstrução de canalizações nas 

instalações sanitárias domiciliares. 

  A caixa deve ser construída conforme o projeto. As paredes da caixa serão em 

alvenaria de tijolos cerâmicos maciços de meia vez, assentados com argamassa, espessura das 

juntas 12 mm. Internamente, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia média, no 

traço de 1:3 e terão as paredes revestidas com argamassa de cimento e areia fina, no traço de 

1:5, com aditivo impermeabilizante.  

 O fundo, que corresponde à fundação da caixa, será constituído por uma camada de 

concreto simples (fck=13,5MPa ) e terá enchimento com declividade no sentido da tubulação 

efluente. O interior da caixa será preenchido com argamassa de cimento alisado, formando um 

canal no fundo, de forma a convergir e facilitar o perfeito escoamento dos dejetos e das águas 

servidas para o tanque séptico, de modo que nunca acumule dejetos ou águas servidas em seu 

interior. 

 A tampa será em concreto armado fck=13,5MPa com dimensões e ferragens conforme 

projeto. 

  

4.6     Instalações Elétricas 
 Deverão ser instalados os eletrodutos e as caixas de passagem, fiação, disjuntores, 

bocal, lâmpada, interruptor, tomada e aterramento, visando a instalação do chuveiro elétrico e 

da iluminação interna do conjunto sanitário. A instalação será executada conforme projeto, 

com materiais normatizados, com mão de obra especializada, obedecendo aos padrões da boa 

técnica: 

 Eletrodutos: serão do tipo PVC flexível corrugado. 

 Fios e cabos: serão de condutor de cobre e isolamento antichama, nas dimensões 

especificadas em projeto. 

 Tomadas e interruptores: serão do tipo embutido na parede, adequados para 

amperagem mínima de 10 A, 250 V. 

 Os testes das instalações elétricas deverão ser efetuados pelo engenheiro executor e 

engenheiro fiscal da obra.  

 

4.7    Cobertura 
 Poderão ser empregadas telhas de fibrocimento (sem amianto), de boa qualidade com 

dimensões de 2,13 x 1,10 m e espessura de 6 mm. As telhas deverão ser instaladas com uma 

declividade de 15 graus e firmemente fixadas através de parafusos com vedantes apropriados, 

sobre vigotas de 7,5 x 7,5 cm, respeitando as dimensões dispostas no projeto. 

 Na cobertura as telhas onduladas devem ser apoiadas sobre estruturas de madeira. A 

norma NB-94 prescreve que as chapas deverão ser fixadas com ganchos de seção retangular, 

parafusos ou ganchos com rosca. 



 

    

 

Rua Bento Marques 795 – Centro – CEP: 79.930-000  – Fone/Fax: 3488-1161/1184 

Aral Moreira – Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

 

17 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA 

 

 Os ganchos com rosca são utilizados para a fixação de telhas em estruturas metálicas 

ou de concreto, e os parafusos com rosca soberba, em estruturas de madeira. Os parafusos são 

colocados na crista (parte mais alta da ondulação), para evitar possível penetração de água pelo 

furo na telha, o número de acessórios de  fixação a serem colocados em cada telha ondulada, 

bem como a sua posição, irá depender basicamente do esforço solicitante.  

 

 

4.8    Esquadrias de ferro 
 

4.8.1 Materiais 

 Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão respeitar as indicações e 

detalhes do projeto, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e 

chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, 

defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências 

de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. 

 A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá 

garantir uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre que 

possível, a junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se rebites e 

parafusos. Todas as juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. 

Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá 

torná-los tão invisíveis quanto possível. 

 As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, 

após a colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e 

ajustes das esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou 

parafusos com porcas deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, a 

fim de não serem introduzidos esforços não previstos no projeto. Estes furos serão escariados e 

as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de serviço, serão realizados 

com brocas ou furadeiras mecânicas, vedado a utilização de furador manual (punção). 

 Os perfilados deverão guardar perfeito esquadro. Todos os ângulos ou linhas de 

emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas 

da solda. As superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às esquadrias deverão ser 

submetidas a um tratamento preliminar antioxidante adequado. 

 O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais 

movimentos da estrutura, a fim de assegurar a não deformação e o perfeito funcionamento das 

partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou 

dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de 

águas pluviais. 

 O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a 

evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco 

e cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. 
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4.8.2    Processo Executivo 

 A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento 

indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de 

esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas 

através de contra marcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por 

processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a 

rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas 

aos chumbadores ou marcos. 

 Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros 

ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, 

deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade 

permanente.  

Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas,removendo-se manchas e 

quaisquer resíduos de tintas,argamassas e gorduras. 

 

4.9    Ventilação 
 Para a ventilação do conjunto sanitário serão instalados dois elementos vazados de 

concreto ou cerâmica, tipo cobogó, nas dimensões 50 x 50 x 7 cm, conforme o projeto. 

 

4.10   Limpeza 
 A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio sobras de materiais de construção, e 

nem com resíduos de pintura. As cavas que porventura forem executadas deverão ser 

completamente fechadas. 

 

Proponente: Prefeitura Municipal de Aral Moreira. 

Título: Especificações técnicas para a construção de melhorias sanitárias domiciliares 

(Pia de Cozinha). 

Local: Município de Aral Moreira – MS 

Regime de execução: Empreitada global. 

 

Considerações preliminares 

 Este projeto foi desenvolvido na suposição de que existe no local uma fonte de água 

disponível , com vazão mínima de 0,5 l/s e pressão mínima de 5 mca. Caso essa não seja a 

realidade local, será de responsabilidade do engenheiro responsável a execução das devidas 

alterações de projeto que garantam o funcionamento da pia de cozinha dentro dos padrões 

aceitáveis de higiene e saúde pública, preconizados pelo Ministério da Saúde. 
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Descrição 

 A instalação da pia de cozinha, como toda a obra de construção civil, deverá atender às 

condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à  

segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. Esta especificação e o projeto que a 

acompanha são apenas uma referência e uma contribuição da FUNASA para a facilitar a 

execução da obra. Caberá à convenente e ao seu corpo técnico ou à aquele que venha a 

representar legal e tecnicamente a convenente, analisar o projeto, responder pelo seu conteúdo 

e pela sua execução, sendo necessário inclusive o pagamento e a apresentação das respectivas 

anotações de responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao 

orçamento e à execução da obra. 

 

Materiais de construção 

 Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela convenente antes 

da sua utilização, sem prejuízo de outras fiscalizações que poderão ser efetuadas pela 

FUNASA. 

 De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes 

normas brasileiras da ABNT: 

 Blocos cerâmicos:  NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3 

 Tijolo maciço cerâmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041 

 Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522 

 Tubos e conexões de PVC soldável para instalações prediais: NBR 5648  

 Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570, NBR 7367 

 Torneiras: NBR 10281 

 Registros: NBR15704-1, NBR 11306, NBR 10929 

 Cimento Portland : NBR 5732 

 Agregados para concreto : NBR 7211 

 Fator água/cimento : NBR 6118 

 Placas cerâmicas:  

 NBR13816 Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia 
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 NBR13817 Placas cerâmicas para revestimento - Classificação 

NBR13818 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios 

 

Execução da obra 

 As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras 

pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações 

não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou 

em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado. 

 

4.1     Locação da obra 

 A pia de cozinha deverá ser locada no imóvel do beneficiário e de forma que a sua 

posição seja a mais conveniente, tendo em vista as condições de execução, a funcionalidade da 

obra e o conforto do usuário. A locação também deve levar em consideração a interação da 

melhoria com as demais construções existentes. 

 

4.2    Fundação 

 A fundação do suporte da pia deverá ser executado em alvenaria de tijolos maciços e 

construído de forma a garantir a estabilidade da edificação para assentamento da pia de 

cozinha. A alvenaria de fundação deverá ter as seguintes dimensões mínimas: 

 Largura maior ou igual a 0,30 metros; 

 Altura maior ou igual a 0,30 metros; 

 O comprimento deverá apoiar as paredes de apoio da pia. 

 Atenção especial deverá ser dada à execução da fundação no que se refere à 

impermeabilização, ao nivelamento e ao esquadro, de forma a permitir a construção adequada 

das paredes de apoio da pia. 

 

4.3 Paredes de apoio 

4.3.1 Alvenaria 

 A alvenaria das paredes de apoio da pia deverá ser executada com blocos cerâmicos 

10x20x20 cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:9, espessura 

das juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 9 cm. A alvenaria deverá ser 

executada em prumo e esquadro perfeito. 
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 As juntas deverão vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que 

quaisquer animais ou vegetais ali se alojem. 

 Para a perfeita aderência do emboço, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e 

areia, no traço em volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida será aplicado o emboço. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos a ser empregados nas alvenarias com função portante ou 

de vedação deverão apresentar dimensões padronizadas, sem desvios visíveis na forma ou  

dimensões que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de 

revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos redundariam 

ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de 

tensões concentradas e diminuição da resistência global da parede. 

 Visualmente os tijolos e blocos cerâmicos não deverão apresentar trincas, quebras, 

superfícies irregulares, deformações e falta de uniformidade de cor. 

 A aceitação ou rejeição dos tijolos e blocos cerâmicos, no que se refere às dimensões, 

deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 

7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos empregados deverão atender aos seguintes requesitos 

mínimos  

Propriedade Valor 

Dimensão individual  90 x 190 x 190 +/- 3 mm 

Resistência individual mínima à compressão  

 

 

 

 

>= 2,5 MPa (Paredes) 

>= 4,0 Mpa (Fundações) 

Esquadro, desvio na extremidade do bloco  <= 3 mm 

Planeza, flexa <= 3 mm 

 

 As argamassas deverão ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas 

construções os traços de 1:2:9 e 1:1:6 (cimento, cal e areia em volume). A presença da cal 

hidratada na argamassa lhe conferirá maior poder de acomodação às variações dimensionais da 

parede, minimizando-se assim o risco de ocorrência de fissuras ou destacamentos entre blocos 

e argamassa, problema indesejável sobretudo nas alvenarias aparentes. 

 A qualidade final de uma alvenaria dependerá substancialmente dos cuidados a serem 

observados na sua execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação das paredes e 

do assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do qual dependerá a qualidade e a 

facilidade de elevação da alvenaria). 
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 A construção dos cantos deve ser executada com todo cuidado possível (nivelamento, 

perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passando os cantos a constituírem-se em 

gabarito para a construção em si das paredes. O emprego de uma régua graduada (escantilhão) 

será de grande valia na elevação dos cantos, devendo-se assentar os blocos aprumados  e 

nivelados (auxílio de linha esticada). A verificação do prumo deve ser efetuada 

continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa. 

 Os blocos devem ser assentados nem muito úmidos nem muito ressecados. Na 

operação de assentamento, os blocos deverão ser firmemente pressionados uns contra os 

outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas verticais. O 

cuidado de proteger o chão com papelão ou plástico, ao lado da alvenaria em elevação, permite 

o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria 

perdida. 

 

 
Figura 1 - Execução de alvenaria utilizando tijolos furados. 

 

 

4.3.2 - Paredes de tijolos 

 As paredes serão erguidas conforme o projeto de arquitetura. O serviço é iniciado pelos 

cantos (Figura 2) após o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), 

obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical (Figura 3) e o escantilhão no 

sentido horizontal (Figura 2).  

 

 Os cantos são levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede será 

erguido sem preocupações de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois 

cantos já levantados, fiada por fiada. 

 A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. 
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Figura 2 - Detalhe do nivelamento da elevação da parede.  

 
Figura 3 - Detalhe do prumo das alvenarias. 

 

 Podemos ver nas figuras 4, 5 e 6 a maneira mais prática de executarmos a elevação da 

alvenaria, verificando o nível e o prumo. 

 

1o – Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 4. 
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Figura 4 - Colocação da argamassa de assentamento 

 

2o - Sobre a  argamassa o tijolo e assentado com a face rente à linha, batendo e acertando com 

a colher conforme Figura 5. 

 
Figura 5 - Assentamento do tijolo 

 

3o - A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 6. 
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Figura 6- Retirada do excesso de argamassa 

 

 

4.3.3 - Amarração dos tijolos 

 

 Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para 

garantir uma maior resistência e estabilidade dos painéis. 

 

a - Ajuste comum ou corrente, é o sistema que deverá ser utilizado (Figura 7) 

 
Figura 7 - Ajuste corrente (comum) 

 

4.3.4 - Formação dos cantos de paredes 

 

 É de grande importância que os cantos sejam executados corretamente pois, como já 

visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. A Figura 8 mostra a execução do canto da parede . 
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Figura 8 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum 

 

4.3.5 - Empilhamento de blocos e tijolos maciços 

 

Para conferir na obra a quantidade de tijolos maciços recebidos, é comum 

empilhar os tijolos da maneira como mostra a Figura 9. São 15 camadas, contendo cada 

16 tijolos, resultando 240. Como coroamento, arrumam-se mais 10 tijolos, perfazendo 

uma pilha de 250 tijolos. Costuma-se, também, pintar ou borrifar com água de cal as 

pilhas, após cada descarga do caminhão, para não haver confusão com as pilhas 

anteriores. 

 
Figura 9 - Empilhamento do tijolo maciço 

 

4.3.6 - Cortes em blocos cerâmicos e tijolos maciços 

 O tijolo maciço permite ser dividido em diversos tamanhos, o que facilita no momento 

da execução. Podemos dividi-lo pela metade ou em 1/4 e 3/4 de acordo com a necessidade 

(Figura 10). 
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Figura 10 - Corte do tijolo maciço 

 

4.3.7 - Revestimento 

 Após a instalação das tubulações, as alvenarias de todas as paredes do conjunto 

deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento com areia fina traço 1:3 e posteriormente 

revestida com emboço de cimento, cal e areia traço 1:2:8, com 2,5 cm de espessura. 

 

 Paredes de apoio 

 Chapisco sobre paredes empregando argamassa de cimento e areia média sem peneirar 

no traço de 1:3, espessura = 3 mm. 

 Emboço para as paredes empregando argamassa mista de cimento, cal e areia média 

sem peneirar, no traço de 1:2:11, espessura = 1 cm.  

 Reboco das paredes empregando argamassa de cimento e areia fina, no traço de 1:5, 

com aditivo impermeabilizante, espessura = 5 mm. 

 Os furos dos blocos cerâmicos devem ser vedados com argamassa impossibilitando o 

alojamento de insetos ou quaisquer outros animais ou vegetais.  

 Acima do nível da pia, a parede deverá ser revestida com cerâmica esmaltada (20x30), 

linha popular PEI-4, conforme projeto. As demais paredes deverão receber pintura com tinta 

PVA em duas demãos. 

 

4.3.8- Pintura 

 A execução dos serviços de pintura deverá atender às normas NBR 11702, NBR 12554 

e NBR 13245. 

 A parede que receberá a pintura deverá ter o emboço e o reboco suficientemente 

curados para que a umidade e alcalinidade elevada não danifiquem a pintura, como também 

suficientemente endurecidos e preparados conforme as orientações do fabricante da tinta. 

 A parede que receberá a pintura deverá estar isenta de óleos, graxas, fungos, algas, 

bolor, eflorescências, materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou 

dificulte a pintura no seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua vida útil. 

 Após o reboco, todas as paredes, exceto aquelas que receberão revestimento cerâmico, 

deverão ser pintadas com tinta PVA  na cor branca, em duas demãos. A pintura deverá ser 
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durável, ter bom acabamento e proporcionar um bom aspecto à obra. A pintura deverá ser 

firme e de forma alguma desprender-se da parede quando tocada com as mãos. 

 A pintura deverá atender aos seguintes requisitos básicos: 

a) Proteção da base ou substrato : a pintura deve proteger o substrato contra a umidade, 

evitando que os agentes agressivos o atinjam, durante a sua vida útil; 

b) Proteção da edificação : a pintura não deve permitir o aparecimento de pontos ou 

manchas de umidade. A capacidade de repelência de água deve permanecer inalterada ao 

longo da vida útil da pintura; 

c) Resistência aos ataques biológicos : a pintura não deve permitir o crescimento de 

musgos, fungos, bactérias ou qualquer tipo de micro-organismos em sua superfície; 

d) Efeito estético : a pintura deve manter a homogeneidade de cor e brilho ao longo da 

sua vida útil. Não devem ocorrer alterações desiguais na cor e no brilho. 

 

4.3.9 - Revestimento Cerâmico 

 Acima do nível da pia, a parede deverá ser revestida com cerâmica esmaltada (20x30), 

linha popular PEI-4, conforme projeto, assentada com argamassa colante, com rejuntamento 

em cimento branco. A cerâmica deverá apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea, 

coloração perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade à percussão característica, resistência 

mecânica adequada ao transporte e instalação, e  atender aos requisitos da classe B conforme a 

norma NBR13817 e NBR13818. Deverão garantir a não proliferação de bolor, fungos ou 

eflorescências quaisquer.  

 A cerâmica deverá poder ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em quaisquer 

de suas faces com o auxílio de cortador de cerâmica disponível e facilmente encontrado no 

mercado. 

 O material da cerâmica e dos rejuntes deverá ser resistente aos produtos químicos 

normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que não 

apresente qualquer alteração indesejada quando da utilização destes produtos. 

  Após a sua instalação na parede deverá apresentar a mesma sonoridade da parede sem 

revestimento quando percutido e não a sonoridade característica de vazios entre a cerâmica e a 

parede.   

 

 4.4      Pavimentação 

4.4.1    Piso de concreto 

 

 O piso sob o conjunto de suporte da pia deverá ser executado em concreto não 

estrutural de cimento, areia e brita nº 1, no traço 1:3:6, conforme projeto, de forma que após 

concluído deverá resultar em uma superfície plana com 7 cm de espessura e com cota de no 

mínimo 15 cm acima do solo. Não deverá apresentar fissuras visíveis, furos, saliências, 

depressões ou quaisquer outros defeitos, nem tão pouco apresentar resíduos de pintura.  
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4.5     Instalações hidrossanitárias 

4.5.1   Instalações hidráulicas 

 Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 

deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites 

de corte. As tubulações embutidas serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos 

com argamassa de cimento e areia traço 1:4. 

 As instalações hidráulicas deverão ser executadas em tubos soldáveis de PVC rígido, 

conforme detalhe isométrico do projeto, respeitando as especificações técnicas e construtivas 

para o material utilizado, garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e 

funcionalidade. As posições e cotas dos pontos de consumo deverão ser as mesmas previstas 

no projeto e não será tolerado um desvio de mais de 2 cm. 

 Para a execução das juntas soldadas de canalização de PVC rígido dever-se-á: 

 Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem 

soldadas com auxílio de lixa apropriada; 

 Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

 Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria 

bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

 Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

 

4.5.2     Instalações Sanitárias 

 As tubulações enterradas  serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e 

com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do 

peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura 

existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde 

que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.  

 Deverão ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no 

projeto, respeitando-se as especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem 

como os dispositivos necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para o 

tanque séptico e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento. 

 Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 

 Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com 

auxílio de estopa comum; 

 Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

 Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel; 
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 Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

  

4.5.3   Pia de cozinha 

 Deve ser construída em local adequado de forma a facilitar o escoamento  das águas 

servidas, para o tanque séptico ou rede coletora. 

 A pia será em mármore sintético, granilite ou granitina, assentada sobre parede de 

alvenarias de tijolos de barro comum maciço até uma altura de 0,80 a 0,90m, com argamassa 

de cimento, areia e cal, proporcionando rigidez e estabilidade ao conjunto. 

 O material da pia de cozinha não poderá liberar substâncias tóxicas; não deverá ser 

áspero ou poroso; não deverá favorecer o acúmulo de gordura, e nem favorecer a proliferação 

de musgos, fungos, ou qualquer tipo de microorganismo, quando em contato com a água ou 

qualquer detergente ou produto de limpeza comercial, a base de cloro ou amoníaco; deverá ser 

resistente à abrasão ou qualquer outra solicitação advinda do processo de utilização, instalação 

ou de limpeza. 

 A pia de cozinha deverá ser resistente, de forma que possa ser instalada sem que se 
deforme ou deteriore, suportando ainda a queda de panelas sem que se quebre. 

 As pias de cozinha deverão possuir instalações hidráulicas e sanitárias necessárias ao 
seu bom funcionamento e conforto do usuário, devendo ser devidamente instaladas a caixa 

de gordura, válvula da pia, torneira e demais tubos e conexões conforme previsto no 

projeto: 
 Banca c/ cuba - marmorite/granilite ou granitina - 120 x 60cm p/ pia cozinha 

 Adaptador PVC p/ válvula de pia 40mm x 1" 

 Válvula em plástico branco 1" sem unho c/ ladrão 

 Torneira longa metal amarelo 1/2" ou 3/4" ref 1126 

 Tubo PVC série normal - esgoto predial dn 40 - NBR 5688 

 

4.5.4   Caixa de gordura 

 Caixa destinada à retenção de gordura nas instalações sanitárias domiciliares. 

 Deverá possuir uma chicana,  para conter a gordura, evitando que ela acesse a fossa ou 

a rede coletora de esgotos e provoquem entupimentos. 

 Deverá ser inspecionada e limpa pelo menos 1 vez a cada 30 dias. 

  

4.5.5   Caixa de passagem/inspeção 

 Caixa destinada a permitir a reunião, inspeção e desobstrução de canalizações nas 

instalações sanitárias domiciliares. 

  A caixa deve ser construída conforme o projeto. As paredes da caixa serão em 

alvenaria de tijolos cerâmicos maciços de meia vez, assentados com argamassa, espessura das 

juntas 12 mm. Internamente, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia média, no 

traço de 1:3 e terão as paredes revestidas com argamassa de cimento e areia fina, no traço de 

1:5, com aditivo impermeabilizante.  
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 O fundo, que corresponde à fundação da caixa, será constituído por uma camada de 

concreto simples (fck=13,5MPa ) e terá enchimento com declividade no sentido da tubulação 

efluente. O interior da caixa será preenchido com argamassa de cimento alisado, formando um 

canal no fundo, de forma a convergir e facilitar o perfeito escoamento dos dejetos e das águas 

servidas para o tanque séptico, de modo que nunca acumule dejetos ou águas servidas em seu 

interior. 

 A tampa será em concreto armado fck=13,5MPa com dimensões e ferragens conforme 

projeto. 

 

4.6   Limpeza 

 A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio sobras de materiais de construção, e 

nem com resíduos de pintura.  

Proponente: Prefeitura Municipal de Aral Moreira. 

Título: Especificações técnicas para a construção de melhorias sanitárias domiciliares 

(Recipiente de resíduos sólidos “lixeira”). 

Local: Assentamento Santa Catarina – Município de Aral Moreira – MS 

Regime de execução: Empreitada global. 

 
Considerações preliminares 

 A obra trata-se de um modelo padrão de equipamento urbano (lixeiras) para a cidade de 

Aral Moreira – MS. As lixeiras serão em estrutura metálica, sendo compostas por um cesto 

para o armazenamento provisório do lixo orgânico e inorgânico. 

Descrição 
 A instalação do Recipiente de Resíduos Sólidos, como toda a obra de construção civil, 

deverá atender às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à 

resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto.  

Execução da obra 
 As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras 

pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações 

não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou 

em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado. 

Locação da obra 
 O Recipiente de Resíduos Sólidos deverá ser locado no imóvel do beneficiário e de 

forma que a sua posição seja a mais conveniente, tendo em vista as condições de execução, a 

funcionalidade da obra e o conforto do usuário. A locação do recipiente deverá ser fixada na 

frente da residência. 

Fundação 
 As fundações serão constituídas por blocos com função estrutural de sapatas isoladas 

em concreto fck 25 Mpa, no dimensionamento de 20cm de largura x 20cm de comprimento x 
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30cm de altura. Nestas fundações serão fixados as hastes tubulares de apoio das cestas 

metálicas. 

 

Infraestrutura 
 A estrutura do equipamento urbano é totalmente metálica, com acabamento em 

aplicação de fundo primer e pintura P.U. em duas demãos na cor preto acetinado. A estrutura 

metálica de apoio, onde serão afixados os cestos de lixo de dimensões de 60 cm de 

comprimento, 40 cm de largura e 25 cm de altura e altura do solo 80 cm, dando suporte ao 

conjunto. Sua base  e lateral deverá ser composta por grade metálica em aço galvanizado 

perfurada para passagem do chorume, soldada na estrutura. A base deverá estar elevada 2 cm 

do piso. O cesto é estruturado em chapa metálica galvanizada de espessura 3 mm. O lixo é 

depositado em sacos plásticos. 

 

Limpeza 
 O equipamento urbano deverá ser entregue limpo, acabado, e sem danos ao passeio e 

ao entorno público. Segue projetos anexos neste documento. 

 

 

Proponente: Prefeitura Municipal de Aral Moreira. 

Título: Especificações técnicas para a construção de melhorias sanitárias domiciliares 

(Reservatório). 

Local: Município de Aral Moreira – MS 

Regime de execução: Empreitada global. 

Considerações preliminares 

 Este projeto foi desenvolvido na suposição de que existe no local uma fonte de água 

disponível , com vazão mínima de 0,5 l/s e pressão mínima de 5 mca. Caso essa não seja a 

realidade local, será de responsabilidade do engenheiro responsável a execução das devidas 

alterações de projeto que garantam o funcionamento do reservatório dentro dos padrões 

aceitáveis de higiene e saúde pública, preconizados pelo Ministério da Saúde. 

   

Descrição 

 A instalação do reservatório, como toda a obra de construção civil, deverá atender às 

condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à  

segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. Esta especificação e o projeto que a 

acompanha são apenas uma referência e uma contribuição da FUNASA para a facilitar a 

execução da obra. Caberá à convenente e ao seu corpo técnico ou à aquele que venha a 

representar legal e tecnicamente a convenente, analisar o projeto, responder pelo seu conteúdo 
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e pela sua execução, sendo necessário inclusive o pagamento e a apresentação das respectivas 

anotações de responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao 

orçamento e à execução da obra. 

 

Materiais de construção 

 

 Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela convenente antes 

da sua utilização, sem prejuízo de outras fiscalizações que poderão ser efetuadas pela 

FUNASA. 

 De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes 

normas brasileiras da ABNT: 

 

 Blocos cerâmicos:  NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3 

 Tijolo maciço cerâmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041 

 Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522 

 Tubos e conexões de PVC soldável para instalações prediais: NBR 5648  

 Registros: NBR15704-1, NBR 11306, NBR 10929 

 Cimento Portland : NBR 5732 

 Reservatório: NBR 14800, NBR 13194, NBR 5649   

 Agregados para concreto : NBR 7211 

 Fator água/cimento : NBR 6118 

Execução da obra 

 As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras 

pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações 

não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou 

em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado. 

 

4.1     Locação da obra 

 O reservatório deverá ser locado no imóvel do beneficiário e de forma que a sua 

posição seja a mais conveniente, tendo em vista as condições de execução, a funcionalidade da 
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obra e o conforto do usuário. A locação também deve levar em consideração a interação da 

melhoria com as demais construções existentes. 

 

4.2    Fundação 

 A fundação da estrutura de suporte do reservatório deverá ser executada em alvenaria 

de tijolos maciços ou de pedra (granito ou pedra com resistência similar), conforme a 

disponibilidade do material na região e construída de forma a garantir a estabilidade da 

edificação do reservatório. 

 A fundação deverá ser disposta e construída de forma a não interferir de nenhuma 

maneira com a fundação da casa existente ou de seus vizinhos. 

 Atenção especial deverá ser dada à execução da fundação no que se refere à 

impermeabilização, ao nivelamento e ao esquadro, de forma a permitir a construção adequada 

da estrutura de suporte. 

 A alvenaria de fundação deverá ter as seguintes dimensões mínimas: 

 Largura maior ou igual a 0,30 metros; 

 Altura maior ou igual a 0,30 metros; 

 As cavas para a fundação deverão ser agulhadas com pedra de mão granilítica, e 

apiloadas com maço de no mínimo 8 kg. Sobre a cava apiloada deverá ser aplicada uma 

camada de 5 centímetros de concreto magro e então deverá ser construída a alvenaria de 

fundação. Recomendamos que os tijolos ou pedras sejam assentados em argamassa de cimento 

com areia grossa, no traço de 1:6. 

 As pedras serão de dimensões regulares,  conformidade a indicação do projeto. Não 

será admitida a utilização de pedras originadas de rochas em decomposição. 

 As alvenarias de pedra serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos 

indicados no projeto. Os leitos serão executados a martelo. As pedras serão molhadas antes do 

assentamento, envolvidas com argamassa e calçadas a malho de madeira até permanecerem 

fixas na sua posição. Em seguida, as pedras serão calçadas com lascas de pedra dura, com 

forma e dimensões adequadas. A alvenaria deverá tomar uma forma maciça, sem vazios ou 

interstícios.  No caso de alvenaria não aparelhada, as camadas deverão ser respaldadas 

horizontalmente. O assentamento das pedras será executado com argamassa de cimento e 

areia, no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou fiscalização. As 

pedras serão comprimidas até que a argamassa reflua pelos lados e juntas. 

4.3    Paredes de apoio 

4.3.1 Alvenaria 

 A alvenaria da estrutura de suporte do reservatório deverá ser executada com blocos 

cerâmicos 10x20x20 cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:9, 
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espessura das juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 9 cm. A alvenaria 

deverá ser executada em prumo e esquadro perfeito. 

 As juntas deverão vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que 

quaisquer animais ou vegetais ali se alojem. 

 Para a perfeita aderência do emboço, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e 

areia, no traço em volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida será aplicado o emboço. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos a serem empregados nas alvenarias com função portante 

ou de vedação deverão apresentar dimensões padronizadas, sem desvios visíveis na forma ou  

dimensões que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de 

revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos redundariam 

ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de 

tensões concentradas e diminuição da resistência global da parede. 

 Visualmente os tijolos e blocos cerâmicos não deverão apresentar trincas, quebras, 

superfícies irregulares, deformações e falta de uniformidade de cor. 

 A aceitação ou rejeição dos tijolos e blocos cerâmicos, no que se refere às dimensões, 

deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 

7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos empregados deverão atender aos seguintes requesitos 

mínimos  

Propriedade Valor 

Dimensão individual  90 x 190 x 190 +/- 3 mm 

Resistência individual mínima à compressão  
>= 2,5 MPa (Paredes) 

>= 4,0 MPa (Fundações) 

Esquadro, desvio na extremidade do bloco  <= 3 mm 

Planeza, flexa <= 3 mm 

 

 As argamassas deverão ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas 

construções os traços de 1:2:9 e 1:1:6 (cimento, cal e areia em volume). A presença da cal 

hidratada na argamassa lhe conferirá maior poder de acomodação às variações dimensionais da 

parede, minimizando-se assim o risco de ocorrência de fissuras ou destacamentos entre blocos 

e argamassa, problema indesejável sobretudo nas alvenarias aparentes. 

 A qualidade final de uma alvenaria dependerá substancialmente dos cuidados a serem 

observados na sua execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação das paredes e 

do  
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assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do qual dependerá a qualidade e a 

facilidade de elevação da alvenaria). 

 A construção dos cantos deve ser executada com todo cuidado possível (nivelamento, 

perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passando os cantos a constituírem-se em 

gabarito para a construção em si das paredes. O emprego de uma régua graduada (escantilhão) 

será de grande valia na elevação dos cantos, devendo-se assentar os blocos aprumados  e 

nivelados (auxílio de linha esticada). A verificação do prumo deve ser efetuada 

continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa. 

 Os blocos devem ser assentados nem muito úmidos nem muito ressecados. Na 

operação de assentamento, os blocos deverão ser firmemente pressionados uns contra os 

outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas verticais. O 

cuidado de proteger o chão com papelão ou plástico, ao lado da alvenaria em elevação, permite 

o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria 

perdida. 

  

 
Figura 1 - Execução de alvenaria utilizando tijolos furados. 

 

 

4.3.2 - Paredes de tijolos 

 As paredes serão erguidas conforme o projeto de arquitetura. O serviço é iniciado pelos 

cantos (Figura 2) após o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), 

obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical (Figura 3) e o escantilhão no 

sentido horizontal (Figura 2).  

 Os cantos são levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede será 

erguido sem preocupações de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois 

cantos já levantados, fiada por fiada. 

 A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. 
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Figura 2 - Detalhe do nivelamento da elevação da parede.  

 
Figura 3 - Detalhe do prumo das alvenarias. 

 

 Podemos ver nas figuras 4, 5 e 6 a maneira mais prática de executarmos a elevação da 

alvenaria, verificando o nível e o prumo. 

 

1o – Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 4. 
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Figura 4 - Colocação da argamassa de assentamento 

 

2o - Sobre a  argamassa o tijolo e assentado com a face rente à linha, batendo e acertando com 

a colher conforme Figura 5. 

 
Figura 5 - Assentamento do tijolo 

 

3o - A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 6. 
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Figura 6- Retirada do excesso de argamassa 

 

4.3.3 - Amarração dos tijolos 

 

 Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para 

garantir uma maior resistência e estabilidade dos painéis. 

 

a - Ajuste comum ou corrente, é o sistema que deverá ser utilizado (Figura 7) 

 

 

 
Figura 7 - Ajuste corrente (comum) 

 

4.3.4 - Formação dos cantos de paredes 

 

 É de grande importância que os cantos sejam executados corretamente pois, como já 

visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. A Figura 8 mostra a execução do canto da parede . 
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Figura 8 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum 

 

4.3.5 - Empilhamento de blocos e tijolos maciços 

 

Para conferir na obra a quantidade de tijolos maciços recebidos, é comum 

empilhar os tijolos da maneira como mostra a Figura 9. São 15 camadas, contendo cada 

16 tijolos, resultando 240. Como coroamento, arrumam-se mais 10 tijolos, perfazendo 

uma pilha de 250 tijolos. Costuma-se, também, pintar ou borrifar com água de cal as 

pilhas, após cada descarga do caminhão, para não haver confusão com as pilhas 

anteriores. 
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Figura 9 - Empilhamento do tijolo maciço 

 

 

4.3.6 - Cortes em blocos cerâmicos e tijolos maciços 

 O tijolo maciço permite ser dividido em diversos tamanhos, o que facilita no momento 

da execução. Podemos dividi-lo pela metade ou em 1/4 e 3/4 de acordo com a necessidade 

(Figura 10). 

 

 
Figura 10 - Corte do tijolo maciço 

 

4.3.7 - Revestimento 

 As alvenarias das paredes da estrutura de suporte do reservatório deverão ser 

chapiscadas com argamassa de cimento com areia média traço 1:3 e posteriormente revestida 

com emboço de cimento, cal e areia traço 1:2:11.. 

 Sobre a camada de emboço será aplicada uma camada de reboco comum de cimento 

cal e areia fina peneirada, traço 1:2:9, com espessura mínima de 5 mm, do piso externo 

acabado até a altura da caixa d'água. 

 Os furos dos blocos cerâmicos devem ser vedados com argamassa impossibilitando o 

alojamento de insetos ou quaisquer outros animais ou vegetais.  
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4.3.8- Pintura 

 A execução dos serviços de pintura deverá atender às normas NBR 11702, NBR 12554 

e NBR 13245. 

 A parede que receberá a pintura deverá ter o emboço e o reboco suficientemente 

curados para que a umidade e alcalinidade elevada não danifiquem a pintura, como também 

suficientemente endurecidos e preparados conforme as orientações do fabricante da tinta. 

 A parede que receberá a pintura deverá estar isenta de óleos, graxas, fungos, algas, 

bolor, eflorescências, materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou 

dificulte a pintura no seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua vida útil. 

 Após o reboco, todas as paredes deverão ser pintadas com tinta PVA  na cor branca, em 

duas demãos. A pintura deverá ser durável, ter bom acabamento e proporcionar um bom 

aspecto à obra. A pintura deverá ser firme e de forma alguma desprender-se da parede quando 

tocada com as mãos. 

 A pintura deverá atender aos seguintes requisitos básicos: 

a) Proteção da base ou substrato : a pintura deve proteger o substrato contra a umidade, 

evitando que os agentes agressivos o atinjam, durante a sua vida útil; 

b) Proteção da edificação : a pintura não deve permitir o aparecimento de pontos ou 

manchas de umidade. A capacidade de repelência de água deve permanecer inalterada ao 

longo da vida útil da pintura; 

c) Resistência aos ataques biológicos : a pintura não deve permitir o crescimento de 

musgos, fungos, bactérias ou qualquer tipo de micro-organismos em sua superfície; 

d) Efeito estético : a pintura deve manter a homogeneidade de cor e brilho ao longo da 

sua vida útil. Não devem ocorrer alterações desiguais na cor e no brilho. 

 

4.4     Instalações hidráulicas 

 As instalações hidráulicas deverão ser executadas em tubos soldáveis de PVC rígido, 

conforme detalhe do projeto, respeitando as especificações técnicas e construtivas para o 

material utilizado, garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e funcionalidade. 

 Para a execução das juntas soldadas de canalização de PVC rígido dever-se-á: 

 

 Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a 

serem soldadas com auxílio de lixa apropriada; 

 Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

 Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a 

própria bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

 Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 
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 As tubulações aparentes serão sempre fixadas na alvenaria por meio de braçadeiras ou 

suportes. 

  

  
4.5   Reservatório 

 O reservatório, com volume de 500 litros, poderá ser de polietileno, fibra de vidro, 

PVC, fibrocimento ou similar, desde que não tenha amianto na sua composição, devendo ser 

instalado em superfície lisa, sem qualquer ondulação ou quinas, obedecendo à orientação do 

fabricante. Deverá também, ser resistente aos efeitos das intempéries do tempo, sem que se 

deforme ou deteriore, uma vez que será instalado na área externa da casa. 

 O material do reservatório não deverá liberar substâncias tóxicas, e nem favorecer a 
proliferação de musgos, fungos, ou qualquer tipo de micro-organismo, quando em contato 
com a água, ou qualquer produto de limpeza comercial, a base de cloro ou amoníaco. Deverá 
ser resistente à abrasão ou qualquer outra solicitação advinda do processo de instalação ou de 

limpeza da caixa e deverá poder ser furado para a instalação das canalizações, sem apresentar 
fissuras ou rachaduras. 

 O reservatório deverá ser instalado com tampa, de forma a ficar centralizado, bem 
fixado na base de apoio, e ter volume conforme indicado no projeto, sem trincas, rachaduras ou 
qualquer sinal de vazamento de água, e não deverá apresentar qualquer vestígio de pintura, ou 

de qualquer outro material de construção. 
 

4.6   Limpeza 

 A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio sobras de materiais de construção, e 

nem com resíduos de pintura.  

 

Proponente: Prefeitura Municipal de Aral Moreira. 

Título: Especificações técnicas para a construção de melhorias sanitárias domiciliares 

(Tanque de lavar roupas). 

Local: Município de Aral Moreira – MS 

Regime de execução: Empreitada global. 

 

Considerações preliminares 

 Este projeto foi desenvolvido na suposição de que existe no local uma fonte de água 

disponível , com vazão mínima de 0,5 l/s e pressão mínima de 5 mca. Caso essa não seja a 

realidade local, será de responsabilidade do engenheiro responsável a execução das devidas 

alterações de projeto que garantam o funcionamento da pia de cozinha dentro dos padrões 

aceitáveis de higiene e saúde pública, preconizados pelo Ministério da Saúde. 
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Descrição 

 A instalação do tanque, como toda a obra de construção civil, deverá atender às 

condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à  

segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. Esta especificação e o projeto que a 

acompanha são apenas uma referência e uma contribuição da FUNASA para a facilitar a 

execução da obra. Caberá à convenente e ao seu corpo técnico ou à aquele que venha a 

representar legal e tecnicamente a convenente, analisar o projeto, responder pelo seu conteúdo 

e pela sua execução, sendo necessário inclusive o pagamento e a apresentação das respectivas 

anotações de responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao 

orçamento e à execução da obra. 

 

Materiais de construção 

 Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela convenente antes 

da sua utilização, sem prejuízo de outras fiscalizações que poderão ser efetuadas pela 

FUNASA. 

 De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes 

normas brasileiras da ABNT: 

 Blocos cerâmicos:  NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3 

 Tijolo maciço cerâmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041 

 Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522 

 Tubos e conexões de PVC soldável para instalações prediais: NBR 5648  

 Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570, NBR 7367 

 Torneiras: NBR 10281 

 Registros: NBR15704-1, NBR 11306, NBR 10929 

 Cimento Portland comum : NBR 5732 

 Agregados para concreto : NBR 7211 

 Fator água/cimento : NBR 6118 

 Placas cerâmicas:  

 NBR13816 Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia 
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 NBR13817 Placas cerâmicas para revestimento - Classificação 

 NBR13818 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios 

 

Execução da obra 

 As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras 

pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações 

não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou 

em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado. 

 

4.1     Locação da obra 

 O tanque deverá ser locado no imóvel do beneficiário e de forma que a sua posição seja 

a mais conveniente, tendo em vista as condições de execução, a funcionalidade da obra e o 

conforto do usuário. A locação também deve levar em consideração a interação da melhoria 

com as demais construções existentes. 

 

4.2    Fundação 

 A fundação do suporte do tanque deverá ser executada em alvenaria de tijolos maciços 

e construída de forma a garantir a estabilidade da edificação para assentamento do tanque. A 

alvenaria de fundação deverá ter as seguintes dimensões mínimas: 

 Largura maior ou igual a 0,30 metros; 

 Altura maior ou igual a 0,30 metros; 

 O comprimento deverá apoiar as paredes de apoio da pia. 

 Atenção especial deverá ser dada à execução da fundação no que se refere à 

impermeabilização, ao nivelamento e ao esquadro, de forma a permitir a construção adequada 

das paredes de apoio do tanque. 

4.3 Paredes de apoio 

4.3.1 Alvenaria 

 A alvenaria das paredes de apoio do tanque deverá ser executada com blocos cerâmicos 

10x20x20 cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:9, espessura 

das juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 9 cm. A alvenaria deverá ser 

executada em prumo e esquadro perfeito. 
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 As juntas deverão vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que 

quaisquer animais ou vegetais ali se alojem. 

 Para a perfeita aderência do emboço, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e 

areia, no traço em volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida será aplicado o emboço. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos a ser empregados nas alvenarias com função portante ou 

de vedação deverão apresentar dimensões padronizadas, sem desvios visíveis na forma ou  

dimensões que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de 

revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos redundariam 

ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de 

tensões concentradas e diminuição da resistência global da parede. 

 Visualmente os tijolos e blocos cerâmicos não deverão apresentar trincas, quebras, 

superfícies irregulares, deformações e falta de uniformidade de cor. 

 A aceitação ou rejeição dos tijolos e blocos cerâmicos, no que se refere às dimensões, 

deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 

7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente. 

 

 Os blocos e tijolos cerâmicos empregados deverão atender aos seguintes requesitos 

mínimos  

Propriedade Valor 

Dimensão individual  90 x 190 x 190 +/- 3 mm 

Resistência individual mínima à compressão  
>= 2,5 MPa (Paredes) 

>= 4,0 MPa (Fundações) 

Esquadro, desvio na extremidade do bloco  <= 3 mm 

Planeza, flexa <= 3 mm 

 

 As argamassas deverão ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas 

construções os traços de 1:2:9 e 1:1:6 (cimento, cal e areia em volume). A presença da cal 

hidratada na argamassa lhe conferirá maior poder de acomodação às variações dimensionais da 

parede, minimizando-se assim o risco de ocorrência de fissuras ou destacamentos entre blocos 

e argamassa, problema indesejável sobretudo nas alvenarias aparentes. 

 A qualidade final de uma alvenaria dependerá substancialmente dos cuidados a serem 

observados na sua execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação das paredes e 

do assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do qual dependerá a qualidade e a 

facilidade de elevação da alvenaria). 

 A construção dos cantos deve ser executada com todo cuidado possível (nivelamento, 

perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passando os cantos a constituírem-se em 

gabarito para a construção em si das paredes. O emprego de uma régua graduada (escantilhão) 
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será de grande valia na elevação dos cantos, devendo-se assentar os blocos aprumados  e 

nivelados (auxílio de linha esticada). A verificação do prumo deve ser efetuada 

continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa. 

 Os blocos devem ser assentados nem muito úmidos nem muito ressecados. Na 

operação de assentamento, os blocos deverão ser firmemente pressionados uns contra os 

outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas verticais. O 

cuidado de proteger o chão com papelão ou plástico, ao lado da alvenaria em elevação, permite 

o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria 

perdida. 

 

 
 

 

Figura 1 - Execução de alvenaria utilizando tijolos furados. 
 

4.3.2 - Paredes de tijolos 

 As paredes serão erguidas conforme o projeto de arquitetura. O serviço é iniciado pelos 

cantos (Figura 2) após o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), 

obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical (Figura 3) e o escantilhão no 

sentido horizontal (Figura 2).  

 Os cantos são levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede será 

erguido sem preocupações de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois 

cantos já levantados, fiada por fiada. 

 A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. 
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Figura 2 - Detalhe do nivelamento da elevação da parede.  

 
Figura 3 - Detalhe do prumo das alvenarias. 

 

 Podemos ver nas figuras 4, 5 e 6 a maneira mais prática de executarmos a elevação da 

alvenaria, verificando o nível e o prumo. 

 

1o – Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 4. 
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Figura 4 - Colocação da argamassa de assentamento 

 

2o - Sobre a  argamassa o tijolo e assentado com a face rente à linha, batendo e acertando com 

a colher conforme Figura 5. 

 
Figura 5 - Assentamento do tijolo 

3o - A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 6. 
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Figura 6- Retirada do excesso de argamassa 

 

 

4.3.3 - Amarração dos tijolos 

 Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para 

garantir uma maior resistência e estabilidade dos painéis. 

 

a - Ajuste comum ou corrente, é o sistema que deverá ser utilizado (Figura 7) 

 
Figura 7 - Ajuste corrente (comum) 

 

4.3.4 - Formação dos cantos de paredes 

 É de grande importância que os cantos sejam executados corretamente pois, como já 

visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. A Figura 8 mostra a execução do canto da parede . 
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Figura 8 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum 

 

 

4.3.5 - Empilhamento de blocos e tijolos maciços 

Para conferir na obra a quantidade de tijolos maciços recebidos, é comum 

empilhar os tijolos da maneira como mostra a Figura 9. São 15 camadas, contendo cada 

16 tijolos, resultando 240. Como coroamento, arrumam-se mais 10 tijolos, perfazendo 

uma pilha de 250 tijolos. Costuma-se, também, pintar ou borrifar com água de cal as 

pilhas, após cada descarga do caminhão, para não haver confusão com as pilhas 

anteriores. 

 
Figura 9 - Empilhamento do tijolo maciço 

 

4.3.6 - Cortes em blocos cerâmicos e tijolos maciços 

 O tijolo maciço permite ser dividido em diversos tamanhos, o que facilita no momento 

da execução. Podemos dividi-lo pela metade ou em 1/4 e 3/4 de acordo com a necessidade 

(Figura 10). 
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Figura 10 - Corte do tijolo maciço 

 

4.3.7 - Revestimento 

 Após a instalação das tubulações, as alvenarias de todas as paredes do conjunto 

deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento com areia fina traço 1:3 e posteriormente 

revestida com emboço de cimento, cal e areia traço 1:2:8, com 2,5 cm de espessura. 

 

 Paredes de apoio 

 Chapisco sobre paredes empregando argamassa de cimento e areia média sem peneirar 

no traço de 1:3, espessura = 3 mm. 

 Emboço para as paredes empregando argamassa mista de cimento, cal e areia média 

sem peneirar, no traço de 1:2:11, espessura = 1 cm.  

 Reboco das paredes empregando argamassa de cimento e areia fina, no traço de 1:5, 

com aditivo impermeabilizante, espessura = 5 mm. 

 Os furos dos blocos cerâmicos devem ser vedados com argamassa impossibilitando o 

alojamento de insetos ou quaisquer outros animais ou vegetais.  

 Acima do nível da pia, a parede deverá ser revestida com cerâmica esmaltada (20x30), 

linha popular PEI-4, conforme projeto. As demais paredes deverão receber pintura com tinta 

PVA em duas demãos. 

 

4.3.8- Pintura 

 A execução dos serviços de pintura deverá atender às normas NBR 11702, NBR 12554 

e NBR 13245. 

 A parede que receberá a pintura deverá ter o emboço e o reboco suficientemente 

curados para que a umidade e alcalinidade elevada não danifiquem a pintura, como também 

suficientemente endurecidos e preparados conforme as orientações do fabricante da tinta. 

 A parede que receberá a pintura deverá estar isenta de óleos, graxas, fungos, algas, 

bolor, eflorescências, materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou 

dificulte a pintura no seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua vida útil. 
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Após o reboco, todas as paredes, exceto aquelas que receberão revestimento cerâmico, deverão 

ser pintadas com tinta PVA  na cor branca, em duas demãos. A pintura deverá ser durável, ter 

bom acabamento e proporcionar um bom aspecto à obra. A pintura deverá ser firme e de forma 

alguma desprender-se da parede quando tocada com as mãos. 

 A pintura deverá atender aos seguintes requisitos básicos: 

a) Proteção da base ou substrato : a pintura deve proteger o substrato contra a umidade, 

evitando que os agentes agressivos o atinjam, durante a sua vida útil; 

b) Proteção da edificação : a pintura não deve permitir o aparecimento de pontos ou 

manchas de umidade. A capacidade de repelência de água deve permanecer inalterada ao 

longo da vida útil da pintura; 

c) Resistência aos ataques biológicos : a pintura não deve permitir o crescimento de 

musgos, fungos, bactérias ou qualquer tipo de micro-organismos em sua superfície; 

d) Efeito estético : a pintura deve manter a homogeneidade de cor e brilho ao longo da 

sua vida útil. Não devem ocorrer alterações desiguais na cor e no brilho. 

 

4.3.9 - Revestimento Cerâmico 

 Acima do nível da pia, a parede deverá ser revestida com cerâmica esmaltada 

(20x30cm), linha popular PEI-4, conforme projeto, assentada com argamassa colante, com 

rejuntamento em cimento branco. A cerâmica deverá apresentar esmalte liso, vitrificação 

homogênea, coloração perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade à percussão característica, 

resistência mecânica adequada ao transporte e instalação, e  atender aos requisitos da classe B 

conforme a norma NBR13817 e NBR13818. Deverão garantir a não proliferação de bolor, 

fungos ou eflorescências quaisquer.  

 A cerâmica deverá poder ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em quaisquer 

de suas faces com o auxílio de cortador de azulejo disponível e facilmente encontrado no 

mercado. 

 O material da cerâmica e dos rejuntes deverá ser resistente aos produtos químicos 

normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que não 

apresente qualquer alteração indesejada quando da utilização destes produtos. 

  Após a sua instalação na parede deverá apresentar a mesma sonoridade da parede sem 

revestimento quando percutido e não a sonoridade característica de vazios entre a cerâmica e a 

parede.   

 

 4.4      Pavimentação 

 

4.4.1    Piso de concreto 

 O piso sob o conjunto de suporte do tanque deverá ser executado em concreto não 

estrutural de cimento, areia e brita nº 1, no traço 1:3:6, conforme projeto, de forma que após 

concluído deverá resultar em uma superfície plana com 7 cm de espessura e com cota de no 
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mínimo 15 cm acima do solo. Não deverá apresentar fissuras visíveis, furos, saliências, 

depressões ou quaisquer outros defeitos, nem tão pouco apresentar resíduos de pintura.  

4.5     Instalações hidrossanitárias 

 

4.5.1   Instalações hidráulicas 

 Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 

deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites 

de corte. As tubulações embutidas serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos 

com argamassa de cimento e areia traço 1:4. 

 As instalações hidráulicas deverão ser executadas em tubos soldáveis de PVC rígido, 

conforme detalhe isométrico do projeto, respeitando as especificações técnicas e construtivas 

para o material utilizado, garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e 

funcionalidade. As posições e cotas dos pontos de consumo deverão ser as mesmas previstas 

no projeto e não será tolerado um desvio de mais de 2 cm. 

 Para a execução das juntas soldadas de canalização de PVC rígido dever-se-á: 

 Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem 

soldadas com auxílio de lixa apropriada; 

 Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

 Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria 

bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

 Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

 

4.5.2     Instalações Sanitárias 

 As tubulações enterradas  serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e 

com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do 

peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura 

existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde 

que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.  

 Deverão ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no 

projeto, respeitando-se as especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem 

como os dispositivos necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para a fossa 

séptica e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento. 

 

 Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 

 Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com 

auxílio de estopa comum; 
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 Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

 Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel; 

 Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

  

4.5.3   Tanque de lavar roupa 

 O tanque poderá ser de concreto pré-moldado, már more sint ét ico , granilite ou 

granitina com uma bacia e um batedouro separados, assentados sobre paredes de alvenaria de 

blocos cerâmicos 10x20x20, até uma altura de 0,80 a 0,90m, com argamassa de cimento e 

areia, proporcionando rigidez e estabilidade ao conjunto. 

 O material do tanque não deverá liberar substâncias tóxicas; não deverá ser poroso, e 
nem favorecer a proliferação de musgos, fungos, ou qualquer tipo de microorganismo, quando 
em contato com a água, qualquer detergente ou produto de limpeza comercial; deverá ser 
resistente à abrasão ou qualquer outra solicitação advinda do processo de utilização, instalação 
ou de limpeza. 

 O tanque deverá ser resistente para que possa ser instalado sem que se deforme ou 
deteriore. 
 Os tanques de lavar roupas deverão possuir instalações hidráulicas e sanitárias 

necessárias ao seu bom funcionamento e conforto do usuário. Deverão ser devidamente 

instaladas a caixa sifonada, as válvulas do tanque e do batedor de roupas, demais tubos e conexões 

conforme previsto no projeto. Deve ser construído em local adequado de forma a facilitar o 

escoamento  das águas servidas, para o tanque séptico ou rede coletora. 

 O tanque deverá possuir instalações hidráulicas e sanitárias necessárias ao seu bom 

funcionamento e conforto do usuário, devendo ser devidamente instaladas a válvula e 

torneira, e demais tubos e conexões conforme previsto no projeto: 

 Adaptador PVC p/ válvula de pia 40mm x 1" 

 Válvula em plástico branco 1" sem unho c/ ladrão 

 Torneira metal amarelo 1/2" ou 3/4" curta p/ tanque 

 Tubo PVC série normal - esgoto predial dn 40 - NBR 5688 

 

4.5.4   Caixa de passagem/inspeção 

 Caixa destinada a permitir a reunião, inspeção e desobstrução de canalizações nas 

instalações sanitárias domiciliares. 

  A caixa deve ser construída conforme o projeto. As paredes da caixa serão em 

alvenaria de tijolos cerâmicos maciços de meia vez, assentados com argamassa, espessura das 

juntas 12 mm. Internamente, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia média, no 

traço de 1:3 e terão as paredes revestidas com argamassa de cimento e areia fina, no traço de 

1:5, com aditivo impermeabilizante.  

 O fundo, que corresponde à fundação da caixa, será constituído por uma camada de 

concreto simples (fck=13,5MPa ) e terá enchimento com declividade no sentido da tubulação 
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efluente. O interior da caixa será preenchido com argamassa de cimento alisado, formando um 

canal no fundo, de forma a convergir e facilitar o perfeito escoamento dos dejetos e das águas 

servidas para o tanque séptico, de modo que nunca acumule dejetos ou águas servidas em seu 

interior. 

 A tampa será em concreto armado fck=13,5MPa com dimensões e ferragens conforme 

projeto. 

 

4.6   Limpeza 

 A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio sobras de materiais de construção, e 

nem com resíduos de pintura. 

 

Proponente: Prefeitura Municipal de Aral Moreira. 

Título: Especificações técnicas para a construção de melhorias sanitárias domiciliares  

(PIA DE COZINHA) 

Local: Município de Aral Moreira – MS 

Regime de execução: Empreitada global. 

 

Considerações preliminares 

 Este projeto foi desenvolvido na suposição de que existe no local uma fonte de água 

disponível , com vazão mínima de 0,5 l/s e pressão mínima de 5 mca. Caso essa não seja a 

realidade local, será de responsabilidade do engenheiro responsável a execução das devidas 

alterações de projeto que garantam o funcionamento da pia de cozinha dentro dos padrões 

aceitáveis de higiene e saúde pública, preconizados pelo Ministério da Saúde. 

   

Descrição 

 A instalação da pia de cozinha, como toda a obra de construção civil, deverá atender às 

condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à  

segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. Esta especificação e o projeto que a 

acompanha são apenas uma referência e uma contribuição da FUNASA para a facilitar a 

execução da obra. Caberá à convenente e ao seu corpo técnico ou à aquele que venha a 

representar legal e tecnicamente a convenente, analisar o projeto, responder pelo seu conteúdo 

e pela sua execução, sendo necessário inclusive o pagamento e a apresentação das respectivas 

anotações de responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao 

orçamento e à execução da obra. 
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Materiais de construção 

 Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela convenente antes 

da sua utilização, sem prejuízo de outras fiscalizações que poderão ser efetuadas pela 

FUNASA. 

 De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes 

normas brasileiras da ABNT: 

 Blocos cerâmicos:  NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3 

 Tijolo maciço cerâmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041 

 Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522 

 Tubos e conexões de PVC soldável para instalações prediais: NBR 5648  

 Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570, NBR 7367 

 Torneiras: NBR 10281 

 Registros: NBR15704-1, NBR 11306, NBR 10929 

 Cimento Portland : NBR 5732 

 Agregados para concreto : NBR 7211 

 Fator água/cimento : NBR 6118 

 Placas cerâmicas:  

 NBR13816 Placas cerâmicas para revestimento - Terminologia 

 NBR13817 Placas cerâmicas para revestimento - Classificação 

NBR13818 - Placas cerâmicas para revestimento - Especificação e métodos de ensaios 

 

Execução da obra 

 As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras 

pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações 

não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou 

em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado. 
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4.1     Locação da obra 

 A pia de cozinha deverá ser locada no imóvel do beneficiário e de forma que a sua 

posição seja a mais conveniente, tendo em vista as condições de execução, a funcionalidade da 

obra e o conforto do usuário. A locação também deve levar em consideração a interação da 

melhoria com as demais construções existentes. 

 

4.2    Fundação 

 A fundação do suporte da pia deverá ser executado em alvenaria de tijolos maciços e 

construído de forma a garantir a estabilidade da edificação para assentamento da pia de 

cozinha. A alvenaria de fundação deverá ter as seguintes dimensões mínimas: 

 Largura maior ou igual a 0,30 metros; 

 Altura maior ou igual a 0,30 metros; 

 O comprimento deverá apoiar as paredes de apoio da pia. 

 Atenção especial deverá ser dada à execução da fundação no que se refere à 

impermeabilização, ao nivelamento e ao esquadro, de forma a permitir a construção adequada 

das paredes de apoio da pia. 

 

4.3 Paredes de apoio 

4.3.1 Alvenaria 

 A alvenaria das paredes de apoio da pia deverá ser executada com blocos cerâmicos 

10x20x20 cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:9, espessura 

das juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 9 cm. A alvenaria deverá ser 

executada em prumo e esquadro perfeito. 

 As juntas deverão vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que 

quaisquer animais ou vegetais ali se alojem. 

 Para a perfeita aderência do emboço, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e 

areia, no traço em volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida será aplicado o emboço. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos a ser empregados nas alvenarias com função portante ou 

de vedação deverão apresentar dimensões padronizadas, sem desvios visíveis na forma ou  

dimensões que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de 

revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos redundariam 

ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de 

tensões concentradas e diminuição da resistência global da parede. 

 Visualmente os tijolos e blocos cerâmicos não deverão apresentar trincas, quebras, 

superfícies irregulares, deformações e falta de uniformidade de cor. 
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 A aceitação ou rejeição dos tijolos e blocos cerâmicos, no que se refere às dimensões, 

deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 

7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos empregados deverão atender aos seguintes requisitos 

mínimos  

 

Propriedade Valor 

Dimensão individual  90 x 190 x 190 +/- 3 mm 

Resistência individual mínima à compressão  
>= 2,5 MPa (Paredes) 

>= 4,0 Mpa (Fundações) 

Esquadro, desvio na extremidade do bloco  <= 3 mm 

Planeza, flexa <= 3 mm 

 

 As argamassas deverão ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas 

construções os traços de 1:2:9 e 1:1:6 (cimento, cal e areia em volume). A presença da cal 

hidratada na argamassa lhe conferirá maior poder de acomodação às variações dimensionais da 

parede, minimizando-se assim o risco de ocorrência de fissuras ou destacamentos entre blocos 

e argamassa, problema indesejável sobretudo nas alvenarias aparentes. 

 A qualidade final de uma alvenaria dependerá substancialmente dos cuidados a serem 

observados na sua execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação das paredes e 

do assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do qual dependerá a qualidade e a 

facilidade de elevação da alvenaria). 

 A construção dos cantos deve ser executada com todo cuidado possível (nivelamento, 

perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passando os cantos a constituírem-se em 

gabarito para a construção em si das paredes. O emprego de uma régua graduada (escantilhão) 

será de grande valia na elevação dos cantos, devendo-se assentar os blocos aprumados  e 

nivelados (auxílio de linha esticada). A verificação do prumo deve ser efetuada 

continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa. 

 Os blocos devem ser assentados nem muito úmidos nem muito ressecados. Na 

operação de assentamento, os blocos deverão ser firmemente pressionados uns contra os 

outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas verticais. O 

cuidado de proteger o chão com papelão ou plástico, ao lado da alvenaria em elevação, permite 

o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria 

perdida. 
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Figura 1 - Execução de alvenaria utilizando tijolos furados. 

 

 

4.3.2 - Paredes de tijolos 

 As paredes serão erguidas conforme o projeto de arquitetura. O serviço é iniciado pelos 

cantos (Figura 2) após o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), 

obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical (Figura 3) e o escantilhão no 

sentido horizontal (Figura 2).  

 Os cantos são levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede será 

erguido sem preocupações de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois 

cantos já levantados, fiada por fiada. 

 A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. 
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Figura 2 - Detalhe do nivelamento da elevação da parede.  

 
Figura 3 - Detalhe do prumo das alvenarias. 

 

 

 

Podemos ver nas figuras 4, 5 e 6 a maneira mais prática de executarmos a elevação da 

alvenaria, verificando o nível e o prumo. 

 

1o – Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 4. 
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Figura 4 - Colocação da argamassa de assentamento 

 

2o - Sobre a  argamassa o tijolo e assentado com a face rente à linha, batendo e acertando com 

a colher conforme Figura 5. 

 
Figura 5 - Assentamento do tijolo 

 

3o - A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 6. 
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Figura 6- Retirada do excesso de argamassa 

 

4.3.3 - Amarração dos tijolos 

 

 Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para 

garantir uma maior resistência e estabilidade dos painéis. 

 

a - Ajuste comum ou corrente, é o sistema que deverá ser utilizado (Figura 7) 

 
Figura 7 - Ajuste corrente (comum) 

 

4.3.4 - Formação dos cantos de paredes 

 

 É de grande importância que os cantos sejam executados corretamente pois, como já 

visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. A Figura 8 mostra a execução do canto da parede . 

 

 



 

    

 

Rua Bento Marques 795 – Centro – CEP: 79.930-000  – Fone/Fax: 3488-1161/1184 

Aral Moreira – Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

 

64 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA 

 

 
 

Figura 8 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum 

 

4.3.5 - Empilhamento de blocos e tijolos maciços 

 

Para conferir na obra a quantidade de tijolos maciços recebidos, é comum 

empilhar os tijolos da maneira como mostra a Figura 9. São 15 camadas, contendo cada 

16 tijolos, resultando 240. Como coroamento, arrumam-se mais 10 tijolos, perfazendo 

uma pilha de 250 tijolos. Costuma-se, também, pintar ou borrifar com água de cal as 

pilhas, após cada descarga do caminhão, para não haver confusão com as pilhas 

anteriores. 

 
Figura 9 - Empilhamento do tijolo maciço 

 

4.3.6 - Cortes em blocos cerâmicos e tijolos maciços 

 O tijolo maciço permite ser dividido em diversos tamanhos, o que facilita no momento 

da execução. Podemos dividi-lo pela metade ou em 1/4 e 3/4 de acordo com a necessidade 

(Figura 10). 

 



 

    

 

Rua Bento Marques 795 – Centro – CEP: 79.930-000  – Fone/Fax: 3488-1161/1184 

Aral Moreira – Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

 

65 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA 

 

 
Figura 10 - Corte do tijolo maciço 

 

4.3.7 - Revestimento 

 Após a instalação das tubulações, as alvenarias de todas as paredes do conjunto 

deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento com areia fina traço 1:3 e posteriormente 

revestida com emboço de cimento, cal e areia traço 1:2:8, com 2,5 cm de espessura. 

 

 Paredes de apoio 

 Chapisco sobre paredes empregando argamassa de cimento e areia média sem peneirar 

no traço de 1:3, espessura = 3 mm. 

 Emboço para as paredes empregando argamassa mista de cimento, cal e areia média 

sem peneirar, no traço de 1:2:11, espessura = 1 cm.  

 Reboco das paredes empregando argamassa de cimento e areia fina, no traço de 1:5, 

com aditivo impermeabilizante, espessura = 5 mm. 

 Os furos dos blocos cerâmicos devem ser vedados com argamassa impossibilitando o 

alojamento de insetos ou quaisquer outros animais ou vegetais.  

 Acima do nível da pia, a parede deverá ser revestida com cerâmica esmaltada (20x30), 

linha popular PEI-4, conforme projeto. As demais paredes deverão receber pintura com tinta 

PVA em duas demãos. 

 

4.3.8- Pintura 

 A execução dos serviços de pintura deverá atender às normas NBR 11702, NBR 12554 

e NBR 13245. 

 A parede que receberá a pintura deverá ter o emboço e o reboco suficientemente 

curados para que a umidade e alcalinidade elevada não danifiquem a pintura, como também 

suficientemente endurecidos e preparados conforme as orientações do fabricante da tinta. 

 A parede que receberá a pintura deverá estar isenta de óleos, graxas, fungos, algas, 

bolor, eflorescências, materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou 

dificulte a pintura no seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua vida útil. 
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Após o reboco, todas as paredes, exceto aquelas que receberão revestimento cerâmico, deverão 

ser pintadas com tinta PVA  na cor branca, em duas demãos. A pintura deverá ser durável, ter 

bom acabamento e proporcionar um bom aspecto à obra. A pintura deverá ser firme e de forma 

alguma desprender-se da parede quando tocada com as mãos. 

 A pintura deverá atender aos seguintes requisitos básicos: 

a) Proteção da base ou substrato : a pintura deve proteger o substrato contra a umidade, 

evitando que os agentes agressivos o atinjam, durante a sua vida útil; 

b) Proteção da edificação : a pintura não deve permitir o aparecimento de pontos ou 

manchas de umidade. A capacidade de repelência de água deve permanecer inalterada ao 

longo da vida útil da pintura; 

c) Resistência aos ataques biológicos : a pintura não deve permitir o crescimento de 

musgos, fungos, bactérias ou qualquer tipo de micro-organismos em sua superfície; 

d) Efeito estético : a pintura deve manter a homogeneidade de cor e brilho ao longo da 

sua vida útil. Não devem ocorrer alterações desiguais na cor e no brilho. 

 

4.3.9 - Revestimento Cerâmico 

 Acima do nível da pia, a parede deverá ser revestida com cerâmica esmaltada (20x30), 

linha popular PEI-4, conforme projeto, assentada com argamassa colante, com rejuntamento 

em cimento branco. A cerâmica deverá apresentar esmalte liso, vitrificação homogênea, 

coloração perfeitamente uniforme, dureza, sonoridade à percussão característica, resistência 

mecânica adequada ao transporte e instalação, e  atender aos requisitos da classe B conforme a 

norma NBR13817 e NBR13818. Deverão garantir a não proliferação de bolor, fungos ou 

eflorescências quaisquer.  

 A cerâmica deverá poder ser cortada na obra, sem que apresente rebarbas em quaisquer 

de suas faces com o auxílio de cortador de cerâmica disponível e facilmente encontrado no 

mercado. 

 O material da cerâmica e dos rejuntes deverá ser resistente aos produtos químicos 

normalmente utilizados na limpeza dos conjuntos, cozinhas e lavanderias, de forma que não 

apresente qualquer alteração indesejada quando da utilização destes produtos. 

  Após a sua instalação na parede deverá apresentar a mesma sonoridade da parede sem 

revestimento quando percutido e não a sonoridade característica de vazios entre a cerâmica e a 

parede.   

 

 4.4      Pavimentação 

4.4.1    Piso de concreto 

 

 O piso sob o conjunto de suporte da pia deverá ser executado em concreto não 

estrutural de cimento, areia e brita nº 1, no traço 1:3:6, conforme projeto, de forma que após 

concluído deverá resultar em uma superfície plana com 7 cm de espessura e com cota de no 
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mínimo 15 cm acima do solo. Não deverá apresentar fissuras visíveis, furos, saliências, 

depressões ou quaisquer outros defeitos, nem tão pouco apresentar resíduos de pintura.  

 

4.5     Instalações hidrossanitárias 

4.5.1   Instalações hidráulicas 

 Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 

deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites 

de corte. As tubulações embutidas serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos 

com argamassa de cimento e areia traço 1:4. 

 As instalações hidráulicas deverão ser executadas em tubos soldáveis de PVC rígido, 

conforme detalhe isométrico do projeto, respeitando as especificações técnicas e construtivas 

para o material utilizado, garantindo o perfeito funcionamento, estanqueidade e 

funcionalidade. As posições e cotas dos pontos de consumo deverão ser as mesmas previstas 

no projeto e não será tolerado um desvio de mais de 2 cm. 

 Para a execução das juntas soldadas de canalização de PVC rígido dever-se-á: 

 Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem 

soldadas com auxílio de lixa apropriada; 

 Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada; 

 Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria 

bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

 Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo. 

 

4.5.2     Instalações Sanitárias 

 As tubulações enterradas  serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e 

com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do 

peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura 

existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde 

que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.  

 Deverão ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no 

projeto, respeitando-se as especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem 

como os dispositivos necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para o 

tanque séptico e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento. 

 Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 

 Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com 

auxílio de estopa comum; 
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 Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

 Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel; 

 Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

  

4.5.3   Pia de cozinha 

 Deve ser construída em local adequado de forma a facilitar o escoamento  das águas 

servidas, para o tanque séptico ou rede coletora. 

 A pia será em mármore sintético, granilite ou granitina, assentada sobre parede de 

alvenarias de tijolos de barro comum maciço até uma altura de 0,80 a 0,90m, com argamassa 

de cimento, areia e cal, proporcionando rigidez e estabilidade ao conjunto. 

 O material da pia de cozinha não poderá liberar substâncias tóxicas; não deverá ser 

áspero ou poroso; não deverá favorecer o acúmulo de gordura, e nem favorecer a proliferação 

de musgos, fungos, ou qualquer tipo de microorganismo, quando em contato com a água ou 

qualquer detergente ou produto de limpeza comercial, a base de cloro ou amoníaco; deverá ser 

resistente à abrasão ou qualquer outra solicitação advinda do processo de utilização, instalação 

ou de limpeza. 

 A pia de cozinha deverá ser resistente, de forma que possa ser instalada sem que se 
deforme ou deteriore, suportando ainda a queda de panelas sem que se quebre. 

 As pias de cozinha deverão possuir instalações hidráulicas e sanitárias necessárias ao 
seu bom funcionamento e conforto do usuário, devendo ser devidamente instaladas a caixa 

de gordura, válvula da pia, torneira e demais tubos e conexões conforme previsto no 

projeto: 
 Banca c/ cuba - marmorite/granilite ou granitina - 120 x 60cm p/ pia cozinha 

 Adaptador PVC p/ válvula de pia 40mm x 1" 

 Válvula em plástico branco 1" sem unho c/ ladrão 

 Torneira longa metal amarelo 1/2" ou 3/4" ref 1126 

 Tubo PVC série normal - esgoto predial dn 40 - NBR 5688 

 

4.5.4   Caixa de gordura 

 Caixa destinada à retenção de gordura nas instalações sanitárias domiciliares. 

 Deverá possuir uma chicana,  para conter a gordura, evitando que ela acesse a fossa ou 

a rede coletora de esgotos e provoquem entupimentos. 

 Deverá ser inspecionada e limpa pelo menos 1 vez a cada 30 dias. 

  

4.5.5   Caixa de passagem/inspeção 

 Caixa destinada a permitir a reunião, inspeção e desobstrução de canalizações nas 

instalações sanitárias domiciliares. 

  A caixa deve ser construída conforme o projeto. As paredes da caixa serão em 

alvenaria de tijolos cerâmicos maciços de meia vez, assentados com argamassa, espessura das 
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juntas 12 mm. Internamente, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia média, no 

traço de 1:3 e terão as paredes revestidas com argamassa de cimento e areia fina, no traço de 

1:5, com aditivo impermeabilizante.  

 O fundo, que corresponde à fundação da caixa, será constituído por uma camada de 

concreto simples (fck=13,5MPa ) e terá enchimento com declividade no sentido da tubulação 

efluente. O interior da caixa será preenchido com argamassa de cimento alisado, formando um 

canal no fundo, de forma a convergir e facilitar o perfeito escoamento dos dejetos e das águas 

servidas para o tanque séptico, de modo que nunca acumule dejetos ou águas servidas em seu 

interior. 

 A tampa será em concreto armado fck=13,5MPa com dimensões e ferragens conforme 

projeto. 

 

4.6   Limpeza 

 A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio sobras de materiais de construção, e 

nem com resíduos de pintura.  

 

Proponente: Prefeitura Municipal de Aral Moreira. 

Título: Especificações técnicas para a construção de melhorias sanitárias domiciliares 

(SUMIDOURO). 

Local: Município de Aral Moreira – MS 

Regime de execução: Empreitada global. 

 

Considerações preliminares 

 Este projeto foi desenvolvido na suposição de que existe no local uma fonte de água 

disponível, com vazão mínima de 0,5 l/s e pressão mínima de 5 mca. Caso essa não seja a 

realidade local, será de responsabilidade do engenheiro responsável a execução das devidas 

alterações de projeto que garantam o funcionamento do conjunto sanitário dentro dos padrões 

aceitáveis de higiene e saúde pública, preconizados pelo Ministério da Saúde. 

   

Descrição 

 A construção do sumidouro, como toda a obra de construção civil, deverá atender às 

condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à  

segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. Esta especificação e o projeto que a 

acompanha são apenas uma referência e uma contribuição da FUNASA para a facilitar a 

execução da obra. Caberá à convenente e ao seu corpo técnico ou à aquele que venha a 

representar legal e tecnicamente a convenente, analisar o projeto, responder pelo seu conteúdo 
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e pela sua execução, sendo necessário inclusive o pagamento e a apresentação das respectivas 

anotações de responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao 

orçamento e à execução da obra. 

    

Materiais de construção 

 Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela convenente antes 

da sua utilização, sem prejuízo de outras fiscalizações que poderão ser efetuadas pela 

FUNASA. 

 De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes 

normas brasileiras da ABNT: 

 

 Blocos cerâmicos:  NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3 

 Tijolo maciço cerâmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041 

 Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522 

 Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570, NBR 7367 

 Cimento Portland : NBR 5732 

 Agregados para concreto : NBR 7211 

 Fator água/cimento : NBR 6118 

 

Execução da obra 

 As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras 

pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações 

não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou 

em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado. 

 

4.1     Locação da obra 

 O sumidouro deverá ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a sua posição 

seja a mais conveniente, tendo em vista as condições de execução, a funcionalidade da obra e 

o conforto do usuário. A locação também deve levar em consideração a interação da melhoria 

com as demais construções existentes, seja do usuário ou dos seus vizinhos. 
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 O sumidouro deverá ser locado em cota inferior ao do filtro biológico, conforme o 

projeto técnico e em terreno com taxa de percolação mínima de 400 min/m. Em casos de solos 

de mais baixa porosidade ou terrenos com o lençol freático próximo à superfície, 

principalmente naqueles locais aonde a água subterrânea é explorada para consumo humano, 

consultar o corpo técnico da FUNASA.  

 O sumidouro não deverá ser construído caso o domicílio se encontre em logradouro 

que já conte com rede de esgoto sanitário. Neste caso o ramal de esgoto do conjunto sanitário 

deverá ser lançado diretamente na rede pública coletora de esgoto.  

 

4.2 Paredes 

4.2.1 Alvenaria 
 A alvenaria das paredes do sumidouro deverá ser executada com blocos  cerâmicos de 

1 vez, com dimensões nominais de 10x20x20 cm, e deverão ser assentados em juntas de 1,0 

cm, conforme o projeto. A alvenaria deverá ser executada em prumo e esquadro perfeito. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos a serem empregados nas alvenarias com função portante 

ou de vedação deverão apresentar dimensões padronizadas, sem desvios visíveis na forma ou  

dimensões que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de 

revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos redundariam  

ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com conseqüente surgimento de 

tensões concentradas e diminuição da resistência global da parede. 

 Visualmente os tijolos e blocos cerâmicos não deverão apresentar trincas, quebras, 

superfícies irregulares, deformações e falta de uniformidade de cor. 

 A aceitação ou rejeição dos tijolos e blocos cerâmicos, no que se refere às dimensões, 

deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 

7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos empregados deverão atender aos seguintes requisitos 

mínimos: 

Propriedade Valor 

Dimensão individual  90 x 190 x 190 +/- 3 mm 

Resistência individual mínima à compressão  
>= 2,5 MPa (Paredes) 

>= 4,0 MPa (Fundações) 

Esquadro, desvio na extremidade do bloco  <= 3 mm 

Planeza, flexa <= 3 mm 

 A qualidade final de uma alvenaria dependerá substancialmente dos cuidados a serem 

observados na sua execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação das paredes e 
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do assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do qual dependerá a qualidade e a 

facilidade de elevação da alvenaria). 

 A alvenaria deverá ser executada com todo cuidado possível (nivelamento, 

perpendicularidade, prumo, espessura das juntas. A verificação do prumo deve ser efetuada 

continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa. 

 Os blocos devem ser assentados nem muito úmidos nem muito ressecados. Na 

operação de assentamento, os blocos deverão ser firmemente pressionados uns contra os 

outros, buscando-se compactar a argamassa nas juntas horizontais. O cuidado de proteger o 

chão com papelão ou plástico, ao lado da alvenaria em elevação, permite o reaproveitamento 

imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria perdida. 

  

4.3 - Paredes de tijolos 

 As paredes do sumidouro serão erguidas conforme  projeto. A argamassa de 

assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. A presença da cal hidratada na 

argamassa lhe conferirá maior poder de acomodação às variações dimensionais da parede, 

minimizando-se assim o risco de ocorrência de fissuras ou destacamentos entre blocos e 

argamassa. 

 

4.2.2 - Amarração dos tijolos 
 Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para 

garantir uma maior resistência e estabilidade dos painéis. 

 Os tijolos ou blocos só devem ser assentados com argamassa de cimento e areia nas 

juntas horizontais. As juntas verticais não devem receber argamassa de assentamento e 

devem ter espaçamentos (no caso de tijolo) para facilitar a infiltração dos efluentes. Se as 

paredes forem de anéis pré-moldados, eles devem ser apenas colocados uns sobre os outros, 

sem nenhum rejuntamento, para permitir o escoamento dos efluentes.  

  A laje ou tampa do sumidouro pode ser feita com uma ou mais placas pré-moldadas de 

concreto, ou executada no próprio local, tendo o cuidado de armar em forma de tela. 

 

 4.3     Instalações Sanitárias 

 As tubulações enterradas  serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e 

com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do 

peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura 

existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde 

que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.  

 Deverão ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no 

projeto, respeitando-se as especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem 

como os dispositivos necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para a fossa 

séptica e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento. 

 Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 
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 Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com 

auxílio de estopa comum; 

 Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

 Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel; 

 Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

 

4.4 Sumidouro  

 O sumidouro é um poço sem laje de fundo que permite a penetração do efluente do 

conjunto séptico no solo.  Os sumidouros podem ser construídos de tijolo maciço ou blocos 

de concreto ou ainda com anéis pré-moldados de concreto.  

 O diâmetro e a profundidade dos sumidouros dependem da quantidade de efluentes e 

do tipo de solo. Mas não devem ter menos de 1 m de diâmetro e nem mais de 3m de 

profundidade, para simplificar a construção.  

 Previamente deverá ser realizado teste de percolação atendendo aos critérios 

estabelecidos na norma 7229/97 ABTN, para conhecer a capacidade de absorção do terreno, na 

proporção de um teste para cada 10 (dez) sumidouros. A realização deste teste deverá ser 

acompanhada por um técnico da FUNASA. 

 A construção de um sumidouro começa pela escavação de buraco, a cerca  de 3 m da 

fossa séptica e em nível um pouco mais baixo, para facilitar o escoamento  dos efluentes por 

gravidade. A profundidade do buraco deve ser de 70 cm maior que a altura final do sumidouro. 

Isso permite a colocação de uma camada de brita, no fundo do sumidouro, para infiltração 

mais rápida no solo e de uma camada de terra, de 20cm, sobre a tampa do sumidouro.  

 Será construído em alvenaria de 1 vez, em blocos cerâmicos  de 10 x 20 x 20cm. 

O sumidouro deverá ser locado com afastamento de 3 vezes o diâmetro, ou no mínimo a 

3,00m do conjunto séptico, distante a 1,50m de quaisquer obstáculos, tais como paredes, 

árvores, ou divisa de terreno, de acordo com o espaço ou tamanho do terreno. 

 O sumidouro deverá ser construído em uma escavação cilíndrica, na profundidade e 

diâmetro, observando sempre a capacidade de infiltração do solo daquela região e o número de 

pessoas residentes naquele domicílio.  

 As paredes do sumidouro deverão ser executadas em alvenaria de blocos cerâmicos 10 

x 20 x 20 com os furos dispostos radialmente, de tal maneira que permita a infiltração do 

efluente da fossa séptica no terreno sem que haja o desmoronamento das paredes do 

sumidouro. 

 No caso de terrenos onde o lençol freático estiver a uma profundidade menor que 1,50 

m abaixo da cota de fundo do sumidouro, deverão ser adotadas variações deste, seja em 

profundidade, diâmetros e/ou outras soluções para  infiltração de efluentes líquidos, previstas 
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na Norma 7229/97 da ABNT, cabendo ao técnico da FUNASA a aprovação da solução 

adotada. 

 

4.5  Dimensionamento do sumidouro (NBR 13969/97) 

 

 

 
 

onde: 

Su = superfície útil em m² 

h = profundidade abaixo da geratriz inferior da canalização de entrada - 2,75m 

π = 3,14 

D = diâmetro externo = 1,50m 

C = consumo por habitante em L/s 

N = número de moradores no domicílio 

Ta = taxa máxima de aplicação diária = 0,065; NBR 13.969/97, Tabela A.1, pg. 25 

 

 
 

 
 

 Foi adotada a taxa máxima de aplicação de 0,065 m³/m².dia o que corresponde à uma 

taxa de percolação de 400 min/m, conforme for a taxa de percolação medida no local as 

dimensões do sumidouro deverão ser alteradas. 

4.6  Limpeza 

A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio sobras de materiais de construção e 

nem resíduos. As cavas que porventura forem executadas deverão ser completamente 

fechadas. 

 

 

Proponente: Prefeitura Municipal de Aral Moreira. 

Título: Especificações técnicas para a construção de melhorias sanitárias domiciliares 

(FOSSA - FILTRO). 

Local: Município de Aral Moreira – MS 

Regime de execução: Empreitada global. 
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Considerações preliminares 

 Este projeto foi desenvolvido na suposição de que existe no local uma fonte de água 

disponível , com vazão mínima de 0,5 l/s e pressão mínima de 5 mca. Caso essa não seja a 

realidade local, será de responsabilidade do engenheiro responsável a execução das devidas 

alterações de projeto que garantam o funcionamento do conjunto séptico dentro dos padrões 

aceitáveis de higiene e saúde pública, preconizados pelo Ministério da Saúde. 

 

Descrição 

 O conjunto séptico, como toda a obra de construção civil, deverá atender às condições 

impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à  segurança e à 

utilização, pertinentes ao assunto. Esta especificação e o projeto que a acompanha são apenas 

uma referência e uma contribuição da FUNASA para a facilitar a execução da obra. Caberá à 

convenente e ao seu corpo técnico ou à aquele que venha a representar legal e tecnicamente a 

convenente, analisar o projeto, responder pelo seu conteúdo e pela sua execução, sendo 

necessário inclusive o pagamento e a apresentação das respectivas anotações de 

responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao orçamento e à 

execução da obra. 

Materiais de construção 

 Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela convenente antes 

da sua utilização, sem prejuízo de outras fiscalizações que poderão ser efetuadas pela 

FUNASA. 

 De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes 

normas brasileiras da ABNT: 

 

 Blocos cerâmicos:  NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3 

 Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522 

 Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570, NBR 7367 

 Cimento Portland : NBR 5732 

 Agregados para concreto : NBR 7211 

 Fator água/cimento : NBR 6118. 
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Execução da obra 

 As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras 

pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações 

não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou 

em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado. 

 

4.1     Locação da obra 

 O conjunto séptico deverá ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a sua 

posição seja a mais conveniente, tendo em vista as condições de execução, a funcionalidade da 

obra e o conforto do usuário. A locação também deve levar em consideração a interação da 

melhoria com as demais construções existentes, seja do usuário ou dos seus vizinhos. 

 O conjunto séptico é composto pelo tanque séptico e pelo filtro anaeróbio, os quais 

deverão ser instalados em cota topográfica igual ou inferior ao do conjunto sanitário, de 

preferência na frente da casa, o mais próximo possível da via pública. 

 Os dois itens que compõem o conjunto séptico são considerados como tratamentos de 

esgoto complementares entre si, de forma que o tanque séptico só será indicado se 

acompanhado do  filtro anaeróbio, e vice-versa.  

 Caso o domicílio se encontre em logradouro que já conte com rede de esgoto sanitário, 

o ramal de esgoto do conjunto sanitário deverá ser lançado diretamente na rede pública 

coletora de esgoto. Neste caso, a fossa e o filtro anaeróbio não deverão ser construídos. 

 

4.2 Paredes 

 

4.2.1 Alvenaria 
 A alvenaria das paredes do conjunto séptico deverá ser executada com blocos  

cerâmicos de 1 vez, com dimensões nominais de 10x20x20 cm, e deverão ser assentados em 

juntas de 1,0 cm, conforme o projeto. A alvenaria deverá ser executada em prumo e esquadro 

perfeito. 

 As juntas deverão vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que 

quaisquer animais ou vegetais ali se alojem. 

 Para a perfeita aderência do emboço, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e 

areia, no traço em volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida será aplicado o emboço e o 

reboco. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos a serem empregados nas alvenarias com função portante 

ou de vedação deverão apresentar dimensões padronizadas, sem desvios visíveis na forma ou  

dimensões que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de 

revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos redundariam 
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ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de 

tensões concentradas e diminuição da resistência global da parede. 

 Visualmente os tijolos e blocos cerâmicos não deverão apresentar trincas, quebras, 

superfícies irregulares, deformações e falta de uniformidade de cor. 

  

A aceitação ou rejeição dos tijolos e blocos cerâmicos, no que se refere às dimensões, deve ser 

avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 7170, 

NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente. 

 Os blocos e tijolos cerâmicos empregados deverão atender aos seguintes requisitos 

mínimos: 

Propriedade Valor 

Dimensão individual  90 x 190 x 190 +/- 3 mm 

Resistência individual mínima à compressão  
>= 2,5 MPa (Paredes) 

>= 4,0 MPa (Fundações) 

Esquadro, desvio na extremidade do bloco  <= 3 mm 

Planeza, flexa <= 3 mm 

 

 As argamassas deverão ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas 

construções os traços de 1:2:9 e 1:1:6 (cimento, cal e areia em volume). A presença da cal 

hidratada na argamassa lhe conferirá maior poder de acomodação às variações dimensionais da 

parede, minimizando-se assim o risco de ocorrência de fissuras ou destacamentos entre blocos 

e argamassa. 

 A qualidade final de uma alvenaria dependerá substancialmente dos cuidados a serem 

observados na sua execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação das paredes e 

do assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do qual dependerá a qualidade e a 

facilidade de elevação da alvenaria). 

 A construção dos cantos deve ser executada com todo cuidado possível (nivelamento, 

perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passando os cantos a constituírem-se em 

gabarito para a construção em si das paredes. O emprego de uma régua graduada (escantilhão) 

será de grande valia na elevação dos cantos, devendo-se assentar os blocos aprumados  e 

nivelados (auxílio de linha esticada). A verificação do prumo deve ser efetuada 

continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa; o prumo e o vão livre 

entre as laterais (ombreiras) de portas e janelas deverão ser verificados com todo o cuidado. 

 Os blocos devem ser assentados nem muito úmidos nem muito ressecados. Na 

operação de assentamento, os blocos deverão ser firmemente pressionados uns contra os 

outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas verticais. O 
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cuidado de proteger o chão com papelão ou plástico, ao lado da alvenaria em elevação, permite 

o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria 

perdida. 

 

 

  
Figura 1 - Execução de alvenaria de 1 vez, utilizando tijolos furados. 

4.3 - Paredes de tijolos 

 As paredes do tanque e do filtro anaeróbico serão erguidas conforme  projeto. O 

serviço é iniciado pelos cantos (Figura 5) após o destacamento das paredes (assentamento da 

primeira fiada), obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical (Figura 6) e o 

escantilhão no sentido horizontal (Figura 5).  

 Os cantos são levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede será 

erguido sem preocupações de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois 

cantos já levantados, fiada por fiada. 

 A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. 
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Figura 5 - Detalhe do nivelamento da elevação da parede.  

 

 

 

 
Figura 6 - Detalhe do prumo das alvenarias. 

 

 Podemos ver nas figuras 7, 8 e 9 a maneira mais prática de executarmos a elevação da 

alvenaria, verificando o nível e o prumo. 

1o – Colocada a linha, a argamassa e disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 7. 
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Figura 7 - Colocação da argamassa de assentamento 

 

2o - Sobre a  argamassa o tijolo e assentado com a face rente à linha, batendo e acertando com 

a colher conforme Figura 8. 

 
Figura 8 - Assentamento do tijolo 

 

3o - A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 9. 
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Figura 9- Retirada do excesso de argamassa 

4.2.2 - Amarração dos tijolos 
 

 Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para 

garantir uma maior resistência e estabilidade dos painéis. 

 

a - Ajuste comum ou corrente, é o sistema que deverá ser utilizado (Figura 10) 

 
Figura 10 - Ajuste corrente (comum) 

 

 

4.2.3 - Formação dos cantos de paredes 
 

 É de grande importância que os cantos sejam executados corretamente pois, como já 

visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. A Figura 11 mostra a execução do canto da parede . 
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Figura 11 - Canto em parede de meio tijolo no ajuste comum 

4.3     Instalações Sanitárias 

 As tubulações enterradas  serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e 

com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do 

peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura 

existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde 

que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.  

 Deverão ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no 

projeto, respeitando-se as especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem 

como os dispositivos necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para o 

conjunto séptico e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento. 

 Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á: 

 Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com 

auxílio de estopa comum; 

 Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo; 

 Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel; 

 Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

 

4.4 Tanque séptico  

 O tanque ou fossa séptica é uma unidade de tratamento primário de esgoto doméstico 

na qual são feitas a separação e degradação da matéria sólida contida no esgoto.  

  A fossa séptica, uma benfeitoria complementar e necessária às moradias, é fundamental 

no combate a doenças, verminoses e endemias (como a cólera), pois evita o lançamento dos 
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dejetos humanos diretamente em rios, lagos, nascentes ou mesmo na superfície do solo. O seu 

uso é essencial para a melhoria das condições de higiene da população onde não existe rede 

coletora de esgoto sanitário.  

 Esse tipo de fossa nada mais é que um tanque enterrado, que recebe os esgotos (dejetos 

e águas servidas), retém a parte sólida e inicia o processo de tratamento. 

 Será construído em alvenaria de 1 vez, em blocos cerâmicos  de 10 x 20 x 20cm. Para 

garantir a impermeabilização, estanqueidade, segurança e durabilidade da mesma, o tanque 

deverá ser revestido internamente (chapisco, emboço e reboco) com argamassa 1:3 e espessura 

1,5cm.  

 Deverá ser observado o afastamento mínimo de 1,50m de qualquer parede, obstáculos, 

árvores ou cerca de divisa de terreno e de acordo com o tamanho do terreno. 

 O tanque séptico deverá ser construído em uma escavação prismática retangular,  de 

acordo com o cálculo do volume obtido pelo número de residentes, sendo que sua capacidade 

mínima será de 2.100 litros. 

 Deverá ser observada a diferença de nível de 0,05m entre a entrada e a saída do 

efluente, possibilitando um escoamento constante. 

 A tampa do tanque séptico deverá ser constituída de 4 lajes independentes (conforme 

projeto),  de forma a permitir o acesso para manutenção e limpeza do tanque, com a remoção 

do lodo e da espuma acumulados, assim como a desobstrução dos dispositivos internos. As 

lajes  

 

 

deverão ser executadas em local próximo, utilizando de ferragem e concreto necessários, de 

preferência à sombra, com cura adequada, de forma a garantir rigidez à estrutura, segurança e 

a vedação do equipamento. 

 Antes de entrar em funcionamento o tanque séptico deverá ser submetido ao ensaio de 

estanqueidade, realizado após ele ter sido saturado (enchido com água até a altura da geratriz 

inferior do tubo de saída) por no mínimo 24 horas.  A estanqueidade é medida pela variação do 

nível de água após preenchimento, decorridas 12 h. Se a variação for superior a 3% da altura 

útil, a estanqueidade é insuficiente, devendo-se então corrigir trincas, fissuras ou juntas. 

 

4.4.1 Dimensionamento 
 São dados básicos para o dimensionamento: 

 a) número de pessoas a serem atendidas; 

 b) o volume de esgoto produzido por pessoa por dia 

 O volume de esgoto produzido por pessoa por dia é função do nível de consumo de 

água. No caso de não haver dados locais, a NBR 7229/1993 fornece uma tabela com 

indicações para diversos tipos de prédios, do volume de lodo fresco produzido por pessoa por 

dia ou taxa de acumulação total de lodo e escuma por pessoa por ano. 
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 O volume de lodo fresco produzido por pessoa por dia é função da dieta da população e 

do material de limpeza anal. Para prédios com ocupação permanente a NBR 7229/1993 

assume o valor de 1,0 l/hab/dia e valores menores para prédios de ocupação temporária. 

 
 
4.4.2 Dimensionamento de fossas de câmara única 
 A NBR 7229/93 recomenda a seguinte fórmula para o cálculo do volume útil de fossas 

co câmara única, com intervalo entre limpezas de um ano: 

 

 
 

onde: 

Vu = volume útil em litros 

N = número de pessoas = 5 pessoas 

C = contribuição de esgotos - 100L/hab/dia, NBR 7.229, tabela 1, pg. 4 

T = tempo de detenção = 1 dia, NBR 7.229, tabela 2, pg. 5 

K = taxa de acumulação de lodo digerido = 65 dias, NBR 7.229, tabela 3, pg. 5 

Lf = contribuição de lodo fresco = 1L/hab/dia, NBR 7.229, tabela 1, pg. 4 

 

 
 

 

As seguintes medidas e relações devem ser observadas nas fossas de câmara única: 

 

 profundidade útil mínima : 1,20 m; 

 largura interna mínima : 0,80 m; 

 relação comprimento/largura entre 2 e 4; 

 a largura não deve ultrapassar duas vezes a profundidade; 

 

 

 diâmetro interno mínimo para as fossas cilíndricas : 1,10 m; 

 o diâmetro interno não deve ser superior a duas vezes a profundidade útil. 

 
 Cabe observar que o prolongamento do Tê de saída da fossa dever ter um comprimento 

de, no mínimo, 1/3 da altura da lâmina de água (NBR 7.229). Sem esse prolongamento, a fossa 

não cumpriria a função de tratar o esgoto e funcionaria simplesmente como uma caixa de 

passagem, não garantindo o tempo de retenção do líquido na fossa, tempo esse necessário ao 

efetivo tratamento (Figura 12): 
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Figura 12. Corte de um tanque séptico (NBR 7229/93, Anexo A, figura 3) 
 

 

 

OBSERVAÇÃO:  

Para o bom funcionamento do conjunto séptico e conforto do usuário, as instalações da pia de 

cozinha, tanque de lavar roupa, lavatório devem ter sido previamente dotadas da caixa de 

gordura, válvula da pia, sifões, caixa de passagem, ventilação e demais elementos exigidos no 

projeto.  

 

4.5   Filtro anaeróbico 

 O filtro anaeróbio, é de grande eficiência no tratamento de efluentes sanitários. 

 Consiste em uma caixa com pedra britada que, recebendo o efluente do tanque séptico 

por sua parte inferior, procede a um tratamento anaeróbio por bactérias aderidas ao meio 

suporte que são as pedras. O fluxo é de baixo para cima, fato este que proporciona uma 

eficiência consideravelmente maior. O efluente do filtro anaeróbio, já tratado, livre de resíduos 

orgânicos, é encaminhado ao sumidouro ou vala de infiltração. O Filtro Anaeróbio, é 

dimensionado em conformidade com o número de usuários. 

 Construído em alvenaria, assentes com argamassa traço 1:5 de cimento e areia, 

revestido interna e externamente com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia. 

 A manutenção do filtro deve ser feita periodicamente através da troca do material 

filtrante (brita). 

 

 

Observação - conforme NBR 13969/97: 

a ≥ 5 cm 

b ≥ 5 cm 

c ≥ 1/3 h 
h = profundidade útil ou  

      lâmina de água   

H = altura interna total 
L = comprimento interno total 
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a) o filtro anaeróbio pode ser construído em concreto armado, plástico ou fibra de vidro 

de alta resistência ou alvenaria revestida, de modo a não permitir a infiltração da água 

externa à zona reatora do filtro e vice-versa. 

b) não deve ser permitida a mistura de britas com dimensões distintas, a não ser em 

camadas separadas, para não causar a obstrução precoce do filtro. 

c) o volume útil mínimo do leito filtrante deve ser de 1.000 L. 

d) a altura do leito filtrante, já incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 

1,20m. 

e) a altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60m já incluindo a espessura da laje. 

 

4.6   Limpeza 

 A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio de sobras de materiais de construção, 

e nem com resíduos. As cavas que forem executadas deverão ser completamente fechadas. 

 

 

___________________________________ 

Erick Tebaldi de Souza 

CREA-MS 64192 

Eng. Civil 
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ANEXO VI 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
 DECLARAÇÃO 

 
 
 

  Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 
superveniente que impeça a nossa empresa de participar de licitações públicas. 
 
 
  ____________________-MS, ____/_________________/______ 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 
 
  NOME: __________________________________________ 
 
 
 
  _____________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 
 

  _____________________________________________________ 
Nº DO C.N.P.J. DA EMPRESA 
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ANEXO VII  - “MODELO” 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

 DECLARAÇÃO 

 
........................................................................................., inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº................................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 
..........................................................., portador (a) da Carteira de Identidade 
nº.................................... e do CPF/MF nº ......................................., DECLARA, para fins 
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1.993, 
acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de 
dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
_______________________ - MS, _____ de __________________ de _______ 
 
 
 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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 ANEXO VIII 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
 DECLARAÇÃO DE SUBMETER-SE AS CONDIÇÕES DO EDITAL  

 
 

   A empresa _________________________________________, 
estabelecida em 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________,  

                                         
inscrita no CNPJ/MF sob o nº_____________________, abaixo representado pelo Sr 
(a)______________________________, DECLARA que tomou ciência da Tomada de 
Preços nº 003/2022, do Município de Aral Moreira-MS, Processo Administrativo n.º 
074/2022, e submete-se à todas as cláusulas e condições expressas na mesma. 
  
   Por ser verdade assina a presente para que produza os efeitos 
legais e de direito. 

 
 

  ____________-MS, ____de _______________de 2022 
 
 
 
 
 

................................................................... 
Carimbo do CNPJ/MF e assinatura 

 do representante da empresa 
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 ANEXO IX 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
  

Alteração contratual 
 
 
 

 
Declaro expressamente que tenho conhecimento que as alterações contratuais sob 
alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se 

esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993, nos termos do art. 13, II do Decreto Federal nº 7983 de 08 de abril de 2013, 
sujeitando-me a presente regra. 
 

 
 
 
 
 
 

Por ser verdade assina a presente para que produza os efeitos legais e de direito. 
 
 

  ____________-MS, ____de _______________de 2022 
 
 
 
 
 

................................................................... 
Carimbo do CNPJ/MF e assinatura 

 do representante da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C2%A71
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 ANEXO X 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
 
 
 
 

Declaro expressamente que não possui, em seu quadro societário, servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de 
nossa inteira responsabilização a fiscalização dessa obrigação 

 
 
 
 
 

Por ser verdade assina a presente para que produza os efeitos legais e de direito. 

 
 

  ____________-MS, ____de _______________de 2022 
 
 
 
 
 

................................................................... 
Carimbo do CNPJ/MF e assinatura 

 do representante da empresa 
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ANEXO XI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 

 
Atestado de Visita Técnica 

 
 
Atesto, para fins de habilitação à Tomada de Preços 000/2022, que a 
empresa________________________________________________________ 
representada por_____________________________________________________ 
participou da Visita Técnica realizada  em  _____/____/2022 tomando conhecimento de 
todas as particularidades físicas e demais particularidades inerente a de execução de 

obras de implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Bairro Satélite – Zona Urbana - 

Município de Aral Moreira-MS. A empresa supracitada declara que seu representante 
vistoriou os locais dos serviços e que tem pleno conhecimento da real situação que se 
encontra os locais a serem prestados os serviços nos exatos termos descritos no 
Memorial Descritivo não restando qualquer dúvida para fins de elaboração de sua 
proposta. 
 

_______________/___, ____ de __________ de 2022. 

 

 

________________________________        _______________________________ 
Pelo Município                                              Pela Licitante 
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 ANEXO X 
MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º   

 
O MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Rua Bento Marques, nº 795, centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o 
Nº.03.759.271/0001-13, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Alexandrino Arévalo 
Garcia, brasileiro, solteiro, portador do RG n.º 648512 SSP/MS e CPF n.º839.314.301-20, 
residente e domiciliado à Rua 9 de Novembro, nº 206 na Vila Barbosa - Aral Moreira/MS, 
doravante denominada Contratante e a empresa ___________________________, inscrita no 
CNPJ-MF sob o n.º ______________________, com estabelecimento na 
______________________________________, na cidade _____________________________, 
doravante denominada Contratada, representada neste ato por 
__________________________________, brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG 
n.º ________________, emitida pela SSP/___, e do CPF n.º ._______________, e perante as 
testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho de homologação do processo de Tomada de Preços nº 003/2022, e nos termos da 

Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação, atendidas as cláusulas e condições que se 
enunciam a seguir: 
 
15.1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Contratação, sob o regime de empreitada por preço 

global, de empresa especializada para execução de obras de implantação de melhorias 
sanitárias domiciliares no Bairro Satélite – Zona Urbana - Município de Aral Moreira, a ser 
realizada em parceria com a Fundação Nacional de Saúde FUNASA, nos termos do Convênio nº 
854633/2017, Processo 25100.016988/2017, conforme memorial descritivo, planilha e 
cronograma físico financeiro, partes integrantes e complementares do presente Instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será administrado 

por Execução Indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a este contrato 

o valor global de R$ ______________ (_______________________________), para a 
prestação dos serviços previstos na cláusula primeira, e para a totalidade do período 
mencionado na cláusula quarta. 
 
§ 1º - Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados em conta corrente, em até 30 

(trinta) dias das medições realizadas e mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais 
devidamente atestadas e visadas, por funcionários deste Município; 
 
§ 2º – Para pagamento da primeira fatura, a contratada deverá apresentar Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART), referente à obra/serviços, bem como cópia autenticada da 
matrícula de inscrição da obra/serviços na Previdência Social; 
 
§ 3º – Será efetuada a Retenção para a Previdência Social de acordo com a Legislação pertinente. 

 
§ 4° - Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que 

se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a 
apresentação das comprovações de regularidade junto às fazendas públicas, federal, estadual e 
municipal, ainda regularidade junto ao FGTS e junto a Justiça do Trabalho mediante a apresentação 
de CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista e Certidão da Fazenda Estadual e Prova de 
Regularidade com a Fazenda Pública Municipal; 
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 § 5º - O critério de reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do Art. 40, da Lei 

Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data dos reajustes 
determinados pelo órgão competente do Governo Federal, ou da variação efetiva do custo da 
produção e preços atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de preços, ou ainda 
na variação mensal do IPCA/IBGE; 
 
§ 6º – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível à 
contratada, aplicar-se-á o índice IPCA/IBGE, a título de compensação financeira, que será o 
produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de 
dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso; 

§ 7º - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito; 

§ 8º - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da Contratada, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, 
então, prosseguimento à contagem; 

CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO: Os prazos definidos no presente instrumento referem-se à 
prazos de vigência do contrato e de execução da obra sendo então os seguintes: 

I. O prazo de vigência do instrumento contratual será de 07 (sete) meses contados da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8666/93. 

II. Prazo de execução dos serviços será de 05 (cinco) meses conforme cronograma, podendo ser 
prorrogado única e exclusivamente por ocorrência de fatores supervenientes os quais deverão 
ser devidamente comprovados. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da contratação da presente 
licitação correrão a cargo de recursos de parcerias entre o Município e a União fundo a fundo, 
cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas seguem: 
 
Unidade: 020601 Fundo Municipal de Saúde 
Funcional: 10.305.0154.2037.0000 Vigilância da Saúde  
Cat. Econ. 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Fonte Recurso: 00131 
 
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES: Cabe ao Contratante, a seu 

critério e através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, exercer ampla, irrestrita 
e permanente fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, a 
Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pelo contratante; 
 
§ 1º - A Contratada assume, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade 

e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por 
quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros; 
 
§ 2º - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, contado de notificação administrativa à Contratada, sob pena multa; 
 
§ 3º - O Contratante não respondera por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à 

legislação tributária, trabalhista, previdenciária, securitária, ou indenizações civis decorrentes de 
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 acidente de trânsito durante a execução do presente contrato, cujo cumprimento e 
responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada; 
 
§ 4º - O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados a execução do presente contrato, bem como por qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos 
ou subordinados; 
 
§ 5º - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará a Contratada as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 em sua atual redação, 
garantia previa e ampla defesa em processo administrativo; 
 
§ 6º - O valor das multas corresponderá a gravidade da infração, até o máximo de 2% (dois por 

cento) do valor do contrato, em cada caso; 
 
§ 7º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento 

não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas; 
 
§ 8º - A responsabilidade pela qualidade da obra, materiais e serviços executados é da 

empresa contratada, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a 
fiscalização sobre o contrato. 
 
§ 9º - As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não 
poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se 
esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, nos 
termos do art. 13, II do Decreto Federal nº 7983 de 08 de abril de 2013. 

 
§ 10 – A contratada deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades 

públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo a 
seus documentos e registros contábeis. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: A rescisão do contrato poderá ser: 
 
I – determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração; 
 
III – judicial, nos termos da legislação; 
 
§ 1º - A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
§ 2º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA OITAVA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de Direitos, vinculado ao 
Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 003/2022, nos termos do Inciso XI do Art. 55 da Lei 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65%C2%A71
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 Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação. 
 
CLÁUSULA NONA - Os casos omissos neste instrumento, por ocasião da execução do objeto, 

serão aplicáveis a Legislação, pertinente a espécie, nos termos do inciso XII do Art. 55 da  Lei 
n.º 8.666/93, em sua atual redação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - Compete a Contratada manter, durante toda a execução do presente 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O Departamento de Contabilidade deste Município 
comunicará aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado 
ou Município, as características e os valores pagos, nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei n.º 
8.666/93, em sua atual redação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Dentro do prazo 

regulamentar, o Contratante providenciara a publicação em resumo, do presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS: Constituíra encargos 

exclusivos da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas 
decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da 

cidade de Ponta Porã - MS, excluído qualquer outro. 
 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, 
com 02 (duas) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas testemunhas que a tudo 
assistiram. 

 
Aral Moreira-MS, ____de ________________de 2022 

 
 
 
 

________________________________ 
Alexandrino Arévalo Garcia 

Prefeito Municipal de Aral Moreira – MS 
 

 
 

_______________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_______________________                               _____________________ 
CPF/MF                                                                CPF/MF 
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ANEXO – XI 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 074/2022 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2022 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

 

A Empresa _ _ _ _ _  , inscrita no CNPJ sob o n.º _ _ _ _ _, por intermédio de seu representante 

legal, Sr.(a) _ _ _ _ _ , portador(a) da Carteira de Identidade n.º  _ _ _  e do CPF n.º _ _ _ _ _ 

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na 

presente data, é considerada: 

 

(   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n.º 123/06; 

(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n.º 

123/06. 

 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do art. 3° 

da Lei Complementar n.º 123/06 e posteriores alterações. 

 

 

Local, data. 

 

 

 

Nome e Assinatura do Representante Legal 

Carimbo CNPJ 
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