
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

DEFINIÇÕES E CONCEITOS

PLANO DE AÇÃO: Planejamento das ações necessárias para execução dos serviços, decorrentes
das solicitações recebidas por esta Secretaria e dos levantamentos realizados pela equipe técnica da
Secretaria Executiva de Serviços Públicos, com o Planejamento de Execução apresentado pela
empresa contratada e aprovado pela Fiscalização.

PLANO BASE: Informações necessárias, desenhadas em plantas (croqui) ou em forma de relatório
para execução, com a finalidade de tornar clara, as informações que precedem o serviço, anexado a
ordem de serviço.

PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Documento que descreve a sequência das
tarefas referentes aos serviços a serem executados. Contendo o valor a ser gasto em cada uma das
etapas ou serviços, viabilização de transbordo de entulhos, prazos, recursos materiais e humanos
envolvidos que se enquadre dentro do objeto e do cronograma do contrato. Todos os documentos
gerados, serão anexados como comprovação, juntamente com relatório fotográfico na medição dos
serviços realizados.

1.1. Os serviços de reparos e manutenção da drenagem, incluem o conjunto de operações
necessárias a devolver a normalidade do escoamento das águas, devendo as condições físicas
dos canais, canaletas e galerias e o porte das vias determinarem as operações a serem realizadas,
compreendendo instalações provisórias para a sinalização das vias, serviços preliminares de
demolições e conserto de redes de distribuição de água, remoção de material excedente
proveniente de escavações e demolições, fornecimento de material para conformação final do
leito das vias, recuperação de estruturas de drenagem para coleta e destinação de águas pluviais.

1.2. De acordo com estas definições, antes do início dos serviços, a empresa contratada, de posse do
PLANO DE AÇÃO PROPOSTO PELA CONTRATADA, deverá apresentar sob a forma de um
plano base dos serviços a realizar um “PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS”, o qual deverá atender às condições de contrato, quanto a prazos e cronograma
conforme demanda da Secretaria Executiva de Serviços Públicos, considerando ultima ação e
condições atuais. Estar embasado em inspeções locais, contendo definições, entre outras, sobre
as operações a realizar que possibilitem a reabilitação da macro e micro drenagem, frentes de
serviço, o detalhamento das vias a serem reabilitadas e das seções a serem trabalhadas com base
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em um CROQUI com indicação de nome de ruas, e seus respectivos elementos de drenagem,
identificação de algumas edificações e todas as dimensões características de cada trecho e
indicação de possíveis interferências aos serviços, tais como bueiros, pontes, etc., distância do
bota-fora, sistema de sinalização e outros.

1.3. Como forma de dar celeridade ao processo executivo e orientar a realização e a medição dos
serviços, o “Planejamento da Execução dos Serviços” deverá conter as estimativas de serviços,
sempre como resultado de inspeções locais e da determinação de superfícies a serem
reabilitadas e seções a serem escavadas para cada trecho do via ou extensões a serem instalados
dispositivos de drenagem com os diâmetros das mesmas.

1.4. A Fiscalização deverá analisar o “Planejamento da Execução dos Serviços” apresentado.
1.5. O “Planejamento da Execução dos Serviços” aprovado possibilitará a emissão de Ordens de

Serviço autorizando a execução dos serviços contratados.

1.6. A Prefeitura Municipal de Paulista, por meio da Secretaria Secretaria Executiva de Serviços
Públicos será responsável pelo gerenciamento da operação, definições técnicas e
acompanhamento técnico, mobilizando o pessoal necessário para a perfeita supervisão e
fiscalização da execução dos serviços.

1.7. Caberá à empresa contratada apresentar-se, nos locais e no horário de trabalho, com os
funcionários devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e veículos suficientes
para a realização dos serviços, com o “Planejamento da Execução dos Serviços” aprovado. Caso
seja necessário alteração do escopo, será necessário autorização prévia pela Secretaria Executiva
de Serviços Públicos e anexado sua justificativa.

1.8. Os serviços serão programados de acordo com as prioridades estabelecidas pela Secretaria
Executiva de Serviços Públicos em conjunto com os engenheiros fiscais ou técnicos designados a
acompanhar o contrato, desde que as prioridades estejam em conformidade com este Caderno de
Especificações.

1.9. Os croquis das áreas a serem trabalhadas, parte integrante e indissociável das Ordens de
Serviços (OS), serão elaborados por TÉCNICO DE NÍVEL MÈDIO OU SUPERIOR
disponibilizado pela Contratada que conjuntamente com a fiscalização definirão os serviços que
deverão ser realizados na semana subsequente. Nas Ordens de Serviços entregues a Contratada
deverão constar: a hora e data de entrega da "OS", os locais a serem contemplados com as
respectivas especificações dos serviços a serem executados. Os quantitativos de serviços serão
medidos pela fiscalização com acompanhamento do representante da Contratada.

1.10. As "OS" deverão ser enumeradas em ordem crescente e na sua entrega à Contratada, o
representante legal desta deverá colocar seu nome e assinar. Deverá também constar nas "'OS", o
nome e a assinatura do engenheiro responsável da Secretaria Executiva de Serviços Públicos e na
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entrega dos serviços executados, deverá constar o nome e a assinatura do fiscal de campo e do
representante legal da Contratada.

1.11. A programação das "OS" (Ordens de Serviço) deverá ser feita em três vias:

● 1ª via ficará na pasta de obras (original);
● 2ª via ficará com o responsável pela fiscalização dos serviços;
● 3ª via ficará com a Contratada.

Observações:

I. Os serviços somente poderão e deverão ser executados com a emissão da(s) Ordens de Serviço
(OS) e todas as vias deverão conter o nome e a assinatura do engenheiro responsável,
representante técnico legal da Contratada e fiscal de campo.

II. Antes da liberação das "OS" os engenheiros ou técnicos designados pela Secretaria Executiva de
Serviços Públicos e o fiscal de campo deverão comparecer aos locais que serão contemplados.
Os quantitativos dos serviços a serem executados semanalmente serão medidos pela
fiscalização com acompanhamento do representante da Contratada.

III. Após a execução dos serviços, o responsável pela fiscalização destes (fiscal de campo),
deverá imediatamente devolver a 2ª via das “OS” aos engenheiros ou técnicos da Secretaria
Executiva de Serviços Públicos.

IV. Após a execução dos serviços, deverá ser apresentada uma planilha de acompanhamento
diário de serviços, que deverá estar em perfeita conformidade com as especificações técnicas
pertinentes e informações constantes na OS, enumeração crescente dos mesmos e o local de
execução dos serviços, que deverão ser amarrados com a finalidade de localização.

Importante:

I. Indicar estabelecimento comercial, nº da casa, nº do poste etc., e memória fotográfica dos
serviços antes, durante e depois da execução por trechos de ruas ou avenidas, apontados no
levantamento, com suas respectivas extensões. A memória fotográfica deverá ser arquivada em
CD, por medição, por canal e rua e cada foto deverá conter a legenda indicando: o canal, a rua,
o tipo do serviço e o número do croqui.

II. Deverão também ser fotografados os trechos dos canais como um todo os identificando com o
seu respectivo nome.
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III.A programação dos serviços pela Secretaria Executiva de Serviços Públicos será previamente
detalhada e encaminhada à Contratada através de "OS" com antecedência mínima de 24h
(vinte e quatro horas), cabendo a Contratada receber na Secretaria Executiva de Serviços Públicos
e com o fiscal da obra, semanalmente a programação dos serviços a serem executados.

1.12. Os serviços a serem executados, constam basicamente de recuperação canais, galerias,
canaletas, caixas coletoras e poços de visita, bem como a reposição de tubos quando os
existentes não forem passíveis de recuperação ou for necessária alguma complementação,
sempre com o objetivo de minimização de inundações nos pontos críticos de drenagem do
Município, sendo classificados em:

● Serviços emergenciais: Ocorrências aleatórias que independem de planejamento prévio,
definidos de acordo com o grau de risco e probabilidade de acidentes (Desobstrução\limpeza
de canais com risco de transbordamento, recuperação de galerias, recuperação de poços de
visitas ou caixas coletoras, reposição de placas de poços de visitas ou de caixas coletoras,
tampões, sobre-tampas e grades de sarjetas);

● Serviços programados: Compreendem as intervenções de manutenção cíclicas e/ou de
retificação destinadas a garantir o funcionamento satisfatório do sistema de drenagem do
município. São caracterizadas como ações de prevenção ou de correção.

● Programação: A programação e autorização para a execução dos serviços deverão
observar os seguintes critérios, os quais nortearão a ordem de prioridade:

SERVIÇOS EMERGENCIAIS: A Contratada deverá imediatamente fazer a
sinalização adequada para prevenção de acidentes e terá 24 horas para concluir os
serviços, cujo prazo será contado a partir do recebimento da solicitação,
programação (OS) ou notificação por fax ou correio eletrônico ou, ainda, por telefone
em caso de falha de comunicação dos instrumentos anteriormente citados:

 O Engenheiro responsável deverá se deslocar de imediato ao local a fim de emitir a
OS mesmo que o serviço já tenha iniciado e, na ausência deste, o Fiscal da obra
deverá comparecer de imediato ao local e lavrar a respectiva Ordem de Serviço;

 O serviço só será considerado como concluso com a aprovação do fiscal;

 A Contratada deverá de imediato e obrigatoriamente deslocar o fiscal de campo ao
local para que o mesmo acompanhe os serviços;

OS SERVIÇOS PROGRAMADOS: Deverão ser iniciados de acordo com data e hora
previstas nas Ordens de Serviço (OS), que poderá ser de imediato, devendo estes
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serviços serem executados inclusive noturnamente, cabendo a Secretaria Executiva
de Serviços Públicos sua definição;

I. Após a execução dos serviços, a contratada emitirá mensalmente o boletim de medição dos
serviços executados que será analisado e conferido pela fiscalização da Secretaria Executiva
de Serviços Públicos, contanto que os mesmos estejam OBRIGATORIAMENTE de acordo
com este Caderno de Especificações e com todas as suas exigências, inclusive todas as
normas técnicas pertinentes ao assunto;

II. O prazo de execução de cada serviço deverá ser estabelecido de acordo com o cronograma
de necessidades da Secretaria Executiva de Serviços Públicos e conforme as "OS" emitidas.
A Contratada deverá atender no mínimo a 90% (noventa por cento) das demandas
programadas dentro do referido prazo (semanalmente), sob pena de multa contratual
prevista, interrupção dos serviços e até de rescisão contratual.

III. Quando necessário intervenção em Vias Públicas, deverá ser comunicado previamente ao
órgão gestor de trânsito para as devidas providências e implantação da sinalização
adequada. Em ruas com pouco tráfego, vias locais de ligação; poderão ser utilizados
esquemas de desvios de tráfego, desde que aprovado pela fiscalização e pela Autoridade de
Trânsito.

IV. Em vias trânsito intenso, em caso de não ser possível o desvio de tráfego, os trabalhos
deverão ser executados em horário de pouco movimento, devendo ser instalada sinalização
adequada e fechamento parcial da pista.

V. A Contratada se empenhará em tornar mínima a interferência dos seus trabalhos com o
trânsito de pedestres e de veículos, criando facilidades e meios que demonstrem esta
preocupação. A Secretaria Executiva de Serviços Públicos participará da análise dos problemas
previsíveis e das soluções a serem adotadas.

VI. A sinalização adequada deverá ser feita em obediência a todas as exigências do Conselho
Nacional de Trânsito – CONTRAN e daquelas contidas neste Caderno de Especificações.

VII. A Secretaria Executiva de Serviços Públicos poderá, em casos especiais, com característica
de emergência, isolar trechos de vias com sinalização para reparos nos pavimentos, devido
aos abatimentos de galerias, por exemplo, comunicando logo a seguir ao órgão gestor do
trânsito para providências complementares.

VIII. A Secretaria Executiva de Serviços Públicos, será responsável pelo gerenciamento da operação,
definições técnicas e acompanhamento técnico, mobilizando o pessoal necessário para a
perfeita supervisão e fiscalização da execução dos serviços.
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IX. Caberá à Contratada se apresentar, nos locais e no horário de trabalho, com os funcionários
devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e veículos suficientes para a
realização dos serviços, de acordo com as Ordens de Serviço emitidas.

X. Antes do início dos serviços de limpeza das galerias, canaletas, poços de visita e caixas
coletoras, deverão ser programados os trabalhos, localizando os PV de acesso, verificando o
posicionamento na via pública e interferência com o tráfego de cada um, para viabilizar o
perfeito andamento dos serviços de manutenção e/ou recuperação.

XI. Os materiais necessários à execução dos serviços deverão ser fornecidos pela Contratada,
de acordo com as especificações técnicas exigidas e no tempo necessário para execução dos
mesmos.

XII. Os serviços só iniciarão com o fornecimento de materiais, dos equipamentos, ferramentas e
dos itens referentes à instalação da obra. O prazo para entrega destes itens deverá ser no
máximo de três dias após a assinatura da OS.

XIII. A execução da obra deverá ser realizada com adoção de todas as medidas relativas para
proteção dos trabalhadores, observando a lei em vigor. Os serviços deverão ser executados
com o máximo de cuidado, com o uso de ferramentas especiais, equipamentos de proteção
individuais e/ou dispositivos mecânicos que assegurem ao trabalhador o máximo de
proteção.

2.1 Toda sinalização de obras deve seguir a Norma Regulamentadora Nº 18 (NR-18), visando
clareza nas informações e orientações sobre os espaços do canteiro. Por parte daqueles que
visitam ou trabalham no local.

2.2 Os elementos de sinalização para trechos em obra sendo: Emergenciais ou Programadas estão
agrupados, de acordo com suas características, em sinalização vertical e horizontal e
dispositivos de sinalização de segurança.

2.3 Sinalizar as frentes de serviços ou obras é a forma de garantir a segurança de veículos e
pedestres no leito das vias públicas na forma e exigências contidas no Regulamento do Código
Nacional de Trânsito e, ainda, determinada na Resolução n° 561/80 – CONTRAN.

2.4 Antes, durante e depois da execução dos serviços, deverá ser providenciada a competente
sinalização utilizando-se cavaletes padronizados, placas de advertência e informativas de obras,
cones de sinalização, em boas condições físicas e visuais. À noite, o local deverá ser sinalizado
com gambiarras conforme Resolução do Conselho Nacional de Trânsito.
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2.5 Os serviços deverão ser executados no período diurno ou noturno, neste caso, a fim de evitar
transtornos durante o dia, ficando a cargo da Secretaria Executiva de Serviços Públicos a
programação dos mesmos, cabendo a Contratada a responsabilidade pela sua execução conforme
este Caderno de Especificações. No caso de serviços emergenciais que venham a ser solicitado
pela fiscalização, o local deverá ser sinalizado e os serviços executados de imediato, com
acompanhamento da fiscalização da Secretaria Executiva de Serviços Públicos e da Contratada.

2.5.1 Para os serviços ora especificados serão adotados os seguintes elementos de sinalização:

 Fornecimento de cavalete de obra;

 Fornecimento e montagem de tela de sinalização.

2.5.2 Os cavaletes de obra de obra deverão possuir as seguintes característica:

 Os suportes das placas de sinalização devem ser fixados de forma a manter os sinais
permanentemente na posição apropriada, impedindo que balancem com o vento ou
sejam girados ou deslocados;

 As placas instaladas ao longo da via em obras devem possuir suportes próprios de
fixação, simples ou duplos;

 Nos casos de obras, serviços móveis, reparos de curta duração ou emergência, os sinais
poderão ser colocados sobre cavaletes ou suportes móveis;

 Para extensões superiores a 1.000 m o sinal pode ser repetido a cada 300 m, como
reforço à linha de divisão de fluxos de sentidos opostos simples contínua ou linha de
divisão de fluxos de sentidos opostos dupla contínua ou elementos físicos separando
fluxos opostos, como cones, cavaletes, barreiras etc.;

 Para as obras em questão será feito o uso de cavaletes de obra padrão da Prefeitura
Municipal de Paulista com dimensões e cores, com a finalidade de garantir a segurança
dos veículos, transeuntes e operários, bem como evitar ao máximo transtorno na rotina
da comunidade que habita ou transita nas adjacências das áreas onde serão executadas;

 Os cavaletes devem ser portáteis a fim de sinalizar o local da obra com flexibilidade.- a
gambiarra para sinalização deverá possibilitar que todos os sinais dirigidos aos
veículos sejam retro refletivos e, quando necessário, também iluminados. A iluminação
da via não deve ser considerada como iluminação. A retro refletividade é obtida pela
aplicação de películas retro refletivas conforme as normas da ABNT para todas as
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cores dos sinais e dos dispositivos de canalização, exceto a cor preta. Qualquer que
seja o material empregado deve possuir propriedades físicas e químicas que garantam a
manutenção das características oficiais de forma, dimensões e cores dos sinais durante
a execução dos serviços temporários.

 As gambiarras: Servirão como referência para a instalação de gambiarra as normas,
instruções de projeto, especificações técnicas e a tabela de preços unitários, que
indicam os procedimentos e materiais para a confecção e afixação dos sinais, assim
como as normas da ABNT, definindo-se que a gambiarra será composta por baldes e
luzes com funcionamento através de energia, com a finalidade de advertência aos
serviços noturnos, utilizando dispositivos luminosos de luz intermitente ou fixo,
dependendo da peculiaridade do local bem como da duração dos trabalhos e da
facilidade da implantação desses dispositivos.

 As telas de sinalização serão de cor laranja, com altura de 1,20 m, devendo ser fixadas
em montantes de ferro de ½” ou barrotes de madeira 3x3” colocados sobre base de
concreto traço 1:4:8, espaçados a cada 2 m.

3.1 LIMPEZA MECÂNICA: Define-se como o conjunto de operações com a utilização de
maquinas: Escavação e Remoção de resíduos, a fim de permitir o livre escoamento das águas
pluviais ao longo de suas calhas.

3.2 LIMPEZA MANUAL: Define-se como o conjunto de operações sem utilização de máquinas,
sendo: Capinação, Destocamento e Remoção de resíduos, a fim de permitir o livre escoamento
das águas pluviais ao longo de suas calhas.

3.3 Fornecimento e assentamento de placa de obra: A placa de obra será as de padrão utilizadas pela
Prefeitura do Município do Paulista, com dimensões e cores, com a finalidade de garantir a
identificação da obra. Serão fixadas em local com boa visibilidade, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento, ou voltado para a via favorecendo a sua melhor visualização, e
serão mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das
cores, durante todo o período de execução das obras. As mesmas serão substituídas ou
recuperadas quando verificadas o seu desgaste ou a sua precariedade, ou ainda por solicitação da
fiscalização.

3.4 Demolições: Antes de se iniciar a demolição, as canalizações de esgoto e escoamento de água
devem ser observadas, protegidas ou isoladas, respeitando as normas e determinações em vigor.

●Os serviços de demolições envolvem não apenas a demolição propriamente dita.
Também incluem o transporte para locais de descarte ou para locais onde haja um
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possível reaproveitamento.

●Os equipamentos devem estar em boas condições de operação e adequados para o tipo de
serviço. Devem ser de capacidade, tipo e número de unidades que permitam executar o
serviço. Os serviços serão executados com o auxílio de marretas.

●Todo material demolido, deverá ser removido das vias públicas pela Contratada, de
maneira a dar, logo que possível melhores condições de circulação, sendo depositados
em locais previamente fixados pela fiscalização.

●Os materiais a serem reaproveitados devem removidos e transportados para o local
previamente determinado pela fiscalização, onde são selecionados, armazenados e
abrigados.

●A custódia dos materiais removidos é de responsabilidade da executante até a conclusão
dos trabalhos. Em havendo sobras após a conclusão dos trabalhos, será de
responsabilidade da contratante definir o destino destes materiais.

●Os materiais removidos não aproveitáveis, incluindo os fragmentos, devem ser
transportados e postos fora dos locais das obras, em locais previamente selecionados
destinados a sucatas, com a prévia aprovação da fiscalização.

●Nos serviços de remoção deve-se tomar o cuidado para que durante o trabalho os
materiais não obstruam cursos d’água, vias públicas ou causem danos a terceiros.

A verificação final da qualidade dos serviços de demolição e remoção do material é realizada
visualmente, avaliando-se as características das obras a serem removidas e observando o
atendimento às exigências ambientais, organização, de acabamento e de limpeza do local.

●Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da
vegetação lindeira e da segurança viária, devendo-se observar as seguintes providências
no decorrer das operações de execução das remoções:

 As demolições e respectivas remoções somente podem ser executadas com
acompanhamento e orientação no que tange à proteção ambiental;

 Após a conclusão dos serviços de demolição e respectiva remoção do material, deve
ser efetuada a recomposição total do terreno e da vegetação, a fim de evitar a
ampliação da degradação da área.

 Este item se aplica nos casos onde novos dispositivos não sejam construídos.
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 A mão de obra utilizada para as demolições são os profissionais serventes sob a
orientação de um auxiliar técnico, todos equipados com EPI.

3.5 Escavações: As escavações deverão ser executadas com cautelas indispensáveis à preservação
da vida e da propriedade.

●Quando necessários os locais escavados deverão ser adequadamente escorados, de modo
a oferecer segurança aos operários.

●Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios, edifícios, vias públicas ou
servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem ou reduzam, ao
máximo a ocorrência de quaisquer perturbações oriundas das escavações. Deverão ser
definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrução da passagem de
pedestres e/ou veículos.

●Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no
projeto, deverá ser feita a regularização e limpeza do fundo da vala. Qualquer excesso de
escavação ou depressão no fundo da vala e/ou cava deverá ser preenchido com areia, pó
de pedra ou outro material de boa qualidade com predominância arenosa.

●Só serão considerados nas medições volumes realmente escavados, com base nos
elementos constantes da Ordem de Serviço correspondente.

●Quando a profundidade da escavação ou o tipo de terreno puderem provocar
desmoronamentos, comprometendo a segurança dos operários, serão feitos escoramentos
adequados.

●Caso ocorra a presença de água e sempre que houver necessidade, será efetuado o
esgotamento através de bombeamento, tubos e drenagem ou outro método adequado de
controle e captação de águas superficiais e subterrâneas convergentes às valas abertas,
para que:

 A vala permaneça seca, durante a escavação e assentamento dos tubos;

 As juntas dos tubos possam ser mantidas limpas antes da sua ligação;

 A segurança e a estabilidade das paredes da vala sejam garantidas durante a
realização dos trabalhos.

●Todo material escavado e não aproveitável no reaterro das valas, deverá ser removido
das vias públicas pela Contratada, de maneira a dar, logo que possível, melhores
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condições de circulação, sendo depositados em locais previamente fixados pela fiscalização.

●Quando necessário, deverá ser feito o escoramento de valas e esgotamento de com
bombas, objetivando a qualidade dos serviços e a segurança do trabalhador.

●As valas deverão ser escavadas segundo a linha de eixo, respeitando o alinhamento e
cotas indicados no projeto e/ou determinações da fiscalização.

●A escavação compreenderá a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural
do terreno até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e
descarga do material nas áreas e depósitos previamente aprovados pela fiscalização.

●A escavação poderá ser manual ou mecânica em função das interferências existentes, a
critério da fiscalização.

●A extensão máxima de abertura de vala deverá observar as limitações do local de
trabalho, condições de produção da Empreiteira nas operações de assentamento, reaterro,
etc.

3.6 Reaterro de Valas: O reaterro das valas deverá ser processado até o restabelecimento dos níveis
anteriores das superfícies originais ou da forma designada pelos desenhos de projeto e/ou da
fiscalização.

●O reaterro será executado com o máximo cuidado, a fim de garantir a proteção das
fundações e da tubulação e evitar o afundamento posterior dos pisos e do pavimento das
vias públicas, por efeito de acomodação ou recalques.

●O espaço compreendido entre as paredes das valas e a superfície externa da tubulação
assentada deverá ser preenchido até 0,50 m acima da sua geratriz superior com aterro de
material argiloso, isento de materiais orgânicos (raízes, gravetos, etc.) e corpos estranhos
(pedras, torrões duros, etc.).

●Esse material deverá ser cuidadosamente apiloado em camadas não superiores a 0,10 m,
utilizando-se processo dinâmico, com soquete manual, “sapo” mecânico ou placa
vibratória.

●O material de reaterro poderá ser granular, e deverá ser compactado em toda a largura da
vala, devendo ser colocado até a mesma cota em ambos os lados da tubulação,
simultaneamente, a fim de evitar cargas desiguais e o deslocamento da mesma. A
diferença nas cotas do material de assentamento em cada lado do tubo nunca deverá
exceder 0,15 m.
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●No caso de utilizar material granular como reaterro, o mesmo será adensado
hidraulicamente após verificar-se a estanqueidade do sistema de tubulação.

●O aterro entre a camada compactada de 0,50 m acima da geratriz superior do tubo até o
nível original do terreno deverá ser feito da seguinte maneira:

 Para trecho construído sob vias ou locais a pavimentar, o aterro será efetuado com
material argiloso, a critério da fiscalização, sendo compactado em camadas de até
0,10 m com soquete manual, “sapo” mecânico ou placa vibratória;

 O grau de compactação deverá ser de 95% do Proctor Normal (Método de Ensaio
ME-07 ensaio Normal, intermediário e modificado de compactação de solos);

 Para tubulação construída sob locais que serão reurbanizados, o aterro terá simples
preenchimento da vala com espalhamento mecânico, devendo ser preferencialmente
utilizado o material extraído da própria escavação, não podendo ser usado material
com pedaços de pavimento, tocos de madeira, raízes, blocos de pedra, etc.;

 Na operação de reaterro das valas, a uma profundidade aproximada de 50 cm, antes
de chegar à cota da superfície, enterrar ao longo da vala uma fita plástica não
degradável de 10 cm de largura, do tipo de sinalização visual utilizada em obras
urbanas, na cor amarela com faixas pretas e com dizeres Prefeitura Municipal de
Paulista ao longo da mesma.

●As camadas finais junto à superfície deverão ser executadas, segundo sua finalidade
(pavimento, calçada, jardim, etc.) em atendimento às Diretrizes de Projeto e / ou de
fiscalização.

●Tratando-se de areia, o apiloamento será substituído pela saturação da mesma, com o
devido cuidado para que não haja carreamento de material.

●Em nenhuma hipótese será permitido o reaterro das valas ou cavas de fundação, quando
as mesmas contiverem água estagnada, devendo a mesma ser totalmente esgotada, antes
do reaterro.

●A Contratada só poderá reaterrar as valas depois que o assentamento tiver sido aprovado
pela fiscalização.

●Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrão a ônus
exclusivo da Contratada.
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●O preço unitário de reaterro deverá compreender a aquisição, escavação, carga,
transportes, descarga, espalhamento, regularização, umedecimento, compactação e todos
os demais serviços e encargos necessários a execução do serviço.

4.1 Serviços preliminares: É recomendável a utilização de equipes formadas por no mínimo 10
pessoas, distribuídas em frentes de serviços e cada uma delas dirigida por um chefe de equipe.

 Os serviços preliminares constituem na capina e limpeza de superfície das margens e
talude dos canais, na retirada de vegetação do tipo baronesa e no destocamento dos
taludes e leito dos canais.

 A retirada de vegetação do tipo baronesa deverá ser realizada com o uso de gadanho de
cabo longo, devendo a vegetação ser arrastada para as margens e confinada em
caçambas estacionárias de 5 m3, dispostas em pontos estratégicos, para posterior remoção
e transporte para o bota-fora definitivo.

 A operação de capinação e limpeza de superfícies deverá ser feita com o uso de
estrovenga e roçadeira, no talude e margens, sendo recomendável, quando possível, a
limpeza de uma faixa de no mínimo 0,6 metros, em ambas as margens. Após o serviço de
capinação e limpeza, segue o destocamento de raízes, o qual deverá ser executado com
uso de enxada e enxadecos. O material retirado com estas operações também deverá ser
confinado em caçambas estacionárias de 5 m3, dispostas em pontos estratégicos, para
posterior remoção e transporte para o bota-fora definitivo.

 A remoção do material retirado será feita com carga manual até as caçambas
estacionárias. Estas quando cheias ou no prazo máximo de até 07(sete) dias úteis após a
conclusão dos serviços de retirada de baronesas, capinação e destocamento serão
transportados por caminhão para descarga e disposição final em local indicado pela
fiscalização.

 Para os canais e rios situados na área rural, o material poderá ser espalhado nas suas
margens. A Fiscalização deverá examinar e definir os locais mais adequados para estes
bota-foras, com vistas a secagem e a minimizar os transtornos a população da localidade.

4.2 LIMPEZA MANUAL DE CANAIS: É recomendável para as seguintes situações:
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 Canais que não permitam acesso de máquinas às suas margens; canais de pequeno porte,
cuja escavação exigida não seja superior a 0,50 metros de profundidade.

 A prática recomenda que a limpeza se processe de jusante para montante. Para que as
condições hidráulicas sejam favorecidas é importante uma prévia inspeção na
confluência do canal com o corpo receptor (rio, maré ou outro canal), para se avaliar as
condições do mesmo, evitando-se assim, o risco de a limpeza não apresentar os efeitos
desejados.

 Concluídos os serviços preliminares de limpeza a escavação manual deverá ser iniciada
com uso de enxadas e pás. É recomendável a utilização de equipes formadas por no
mínimo 10 pessoas, distribuídas em frentes de serviços e cada uma delas dirigida por um
chefe de equipe. A remoção do material do leito do canal para as margens deverá ser
feita com tombo de pá. Quando necessário se executará dois ou mais tombos. O material
escavado deverá ser confinado em caçambas estacionárias de 5 m3, dispostas em pontos
estratégicos, para posterior remoção e transporte para o bota-fora definitivo.

 Serão de responsabilidade da empresa contratada os serviços de acabamento da calha em
canais em terreno natural, de forma a dar uma conformação final que possibilite o
melhor escoamento das águas, ou seja, o melhor desempenho hidráulico destes. A
limpeza das margens, quando for o caso, deverá ser exigida e acompanhada pela
Fiscalização.

4.3 LIMPEZA MECÂNICA DE CANAIS: A limpeza mecanizada deverá ser adotada para todas as
calhas que permitam acesso de equipamentos.

 O tipo de equipamento deverá ser compatível com o porte da calha e o nível de
assoreamento.

● Dentre os equipamentos usuais, destacam-se: a) caminhão com sistema de
hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com
capacidade total de 15.600 l - 188 kw, b) retroescavadeira sobre rodas com carregadeira,
tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26
m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m, c) caminhão
basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 kg, distância entre
eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica, d) escavadeira hidráulica sobre
esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp, e) escavadeira
hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103kw, f) caminhão basculante 14 m3, com
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cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286
cv, inclusive semi reboque com caçamba metálica e g) cavalo mecânico com semirreboque
com capacidade de 30t - 265kw.

 A Fiscalização junto com a empresa contratada deverá visitar o ponto de descarga no
corpo receptor, inspecionando a compatibilização da cota final de escavação com a cota
do referido corpo receptor. Caso haja condições de descarga satisfatória, os serviços de
desassoreamento deverão ser iniciados de jusante para montante.

 Os serviços de escavação deverão ser iniciados após a conclusão dos serviços
preliminares de limpeza.

 As escavadeiras hidráulicas deverão ser adotadas para calhas de médio e grande porte,
podendo ser utilizadas para calhas de maior porte, desde que, a operação se faça por
ambas as margens. A operação de remoção dos resíduos deverá ser realizada diretamente
em caminhões basculantes.

 O transporte das escavadeiras hidráulicas, por meio de caminhões, bem como, estrados
de madeira para evitar a destruição de revestimentos nas vias pelas esteiras, correrão por
conta da contratada, dentro dos custos ofertados para execução das escavações, que
serão pagos por volume escavado (m³).

 As retroescavadeiras são normalmente utilizadas para canais de pequeno porte. A
operação de remoção dos resíduos deverá ser realizada diretamente em caminhões
basculantes.

 Bota-fora nas margens somente será utilizado com a prévia autorização da Fiscalização,
em canais que possuam áreas disponíveis, ou seja, será admitida a possibilidade de
utilizar o material desde que seja adequado (exemplo: material arenoso) para aterro de
áreas próximas aos canais. Para os canais situados na área rural, o material poderá ser
espalhado nas suas margens. A Fiscalização deverá examinar e definir os locais mais
adequados para estes bota-foras, com vistas a secagem e a minimizar os transtornos a
população da localidade. A limpeza das margens, quando for o caso, deverá ser exigida e
acompanhada pela fiscalização.

 Serão de responsabilidade da empresa contratada os serviços de acabamento da calha em
canais em terreno natural, de forma a dar uma conformação final que possibilite o
melhor escoamento das águas, ou seja, o melhor desempenho hidráulico destes.
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 O transporte do material retirado será realizado por meio de caminhão caçamba, quando
este estiver completo, para descarga e disposição final em local indicado pela
fiscalização.

4.4 Remoção de Material de Primeira Categoria em Caminhão Basculante: A remoção do material
de primeira categoria em caminhão basculante compreende a carga e a descarga do material
proveniente de cortes e/ou empréstimos, cujo carregamento é feito por pás carregadeiras ou
escavadeiras.

 Quando se tratar de material extraído de cortes da própria via, o transporte dar-se-á, de
preferência, ao longo de sua plataforma; quando for o caso de empréstimos ou
ocorrências de material para a pavimentação, a trajetória a ser seguida pelo equipamento
transportador será objeto de aprovação prévia pela fiscalização.

 Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta especificação podem ser
qualquer dos materiais utilizados na execução das diversas camadas do pavimento.

 Para o transporte e descarga dos materiais relacionados, anteriormente, serão usados,
preferencialmente caminhões basculantes, em número e capacidade adequados, que
possibilitem a execução do serviço com a produtividade requerida.

 Os serviços de remoção serão medidos em metros cúbicos considerando a distância
média de transporte de 10 km.

4.5 Fornecimento e Espalhamento de Pó de Pedra: Para aceitação do espalhamento de pedra serão
será exigido que o grão seja resultante do britamento de rochas estáveis, cujo grãos passam pela
peneira 4,8 mm e ficam retido na peneira 0,075 mm.

 Os agregados serão compostos por grãos minerais duros, duráveis e limpos e não devem
conter substâncias de natureza e quantidade que possam afetar a hidratação e o
endurecimento do cimento, a produção da armadura contra a corrosão, durabilidade ou,
quando for requerido pela fiscalização. Para o caso de espalhamento sobre superfícies
úmidas o pó de pedra não deverá possuir nenhum material reativo com os álcalis, exceto
no caso em que a superfície possua menos que 0,6% de alcalinidade.

 O pó de pedras de procedência diferentes não deve ser misturado sem a autorização da
fiscalização.
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 O ideal, que antes do espalhamento sejam realizados os ensaios de laboratório
para garantir sua adequação aos locais de deposição. Contudo, a fiscalização
poderá a liberação do seu espalhamento sem os ensaios.

 Os ensaios recomendados são: DNER-ME 055/95, DNER-ME 083/94,
DNER-ME 089/94, DNER-ME 266/94, DNER-PRO 120/94,
ABNT-NBR-7218/87, ABNT-NBR- 7221/87 e ASMT C 123.

 Caso a fiscalização determine deverá ser respeitada a granulometria em acordo
com a DNER-ME 083/94.

4.6 Alvenaria de tijolos maciços, prensados, assentados e rejuntados: A alvenaria estrutural é
o processo de construção que se caracteriza pelo uso de paredes como a principal
estrutura suporte dos dispositivos de drenagem em substituição ao concreto.

 Os materiais para a alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados
são:

 Tijolo maciço atendendo a NBR 7173.

 Argamassa possuindo um Fck entre 10 e 14 MPa e slump 20 ± 1 cm;

 Concreto de enchimento: trata-se de concreto com agregado miúdo destinado ao
nucleamento, preenchimento dos vazios em locais específicos, com finalidade de
enrijecimento local.

 A composição será de areia, pedrisco, cal e cimento. O traço deve ser testado. À
critério da fiscalização pode ser utilizados aditivos com finalidade de expansão,
para evitar que a retração de secagem comprometa o caráter monolítico da célula
nucleada.

 A cada 1.000 blocos fornecidos deverão ser formados lotes de 12 exemplares,
para serem submetidos ao ensaio de resistência de compressão simples conforme
a NBR 12118.

 A resistência a compressão simples do concreto de enchimento será determinada
conforme a NBR 5739, a cada 5 m³.

 Durante a execução verificar:
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 Se os elementos executados estão em conformidade geométrica com o
indicado em projeto;

 Se os elementos executados estão perfeitamente nivelados, alinhados e o
prumo vertical está garantido.

 Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que sejam atendidas as
exigências estabelecidas nesta especificação.

4.7 Alvenaria em pedra rachão assentada e reajuntada: Este item define os critérios que
orientam a execução, aceitação e medição de enrocamentos em dispositivos de drenagem.

 Os materiais são:

 Pedra rachão – a pedra utilizada nos enrocamentos deve ser dura, proveniente
de rocha sã, com diâmetro e granulometria definidos pelo projeto, não se
admite o uso de material em estado de decomposição ou proveniente de capa
de pedreira;

 Rejunte – o rejuntamento do enrocamento deve ser feito de acordo com o
estabelecido em projeto específico, e na falta de indicação deve ser feito com
concreto com agregado máximo constituído de brita 1 ou argamassa de
cimento e areia no traço mínimo de 1:3 em massa, de acordo com a forma
desejadas.

 Após a locação da obra, antes da execução deve ser precedida de limpeza do
terreno e escavação, onde a geometria projetada requerer a sua regularização. A
base e em caso de taludes devem ser regularizados de maneira que se obtenha
uma superfície suficientemente plana para a implantação da alvenaria.

 As escavações devem obedecer às especificações do projeto existente de forma a
se obter uma superfície com as características acima descritas.

 Nas estruturas de pedra arrumada, as pedras devem ser colocadas manualmente,
alternando-se os seus diâmetros, de modo que se obtenha o apoio das pedras
maiores pelas menores, assegurando um conjunto estável, livre de grandes vazios
ou engaiolamentos.

 A arrumação das pedras deve ser executada de modo que as faces visíveis fiquem
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uniformes, sem depressões ou saliências maiores que a metade da maior dimensão
das pedras utilizadas.

 Nas estruturas, à medida que forem sendo concluídas as superfícies visíveis, as
juntas nela existentes devem ser limpas, molhadas até a saturação e preenchidas,
até cerca de 5 cm de profundidade, com argamassa de traço 1:6.

 A argamassa não empregada em 45 minutos após a preparação deve ser rejeitada.

 Após a conclusão do rejuntamento, a superfície rejuntada deve ser mantida úmida
durante três dias, para cura da argamassa.

 Para o controle dos materiais devem ser tomados os seguintes cuidados:

 No caso da pedra rachão, devem ser feitas as seguintes verificações:

 Verificação do tipo de rocha, granulação e distribuição dos constituintes
minerais;

 Verificação da forma e da presença de materiais de desintegração;

 Verificação das dimensões mínimas e máximas.

 A pedra rachão deve atender aos índices físicos e granulometria especificadas no
projeto;

 O controle deve ser feito inclusive nas pedreiras e jazidas de origem dos
materiais, os quais devem ser previamente aprovados pela fiscalização.

 Para o controle da execução devem ser tomados os seguintes cuidados:

 O controle da execução é feito visualmente, envolvendo a verificação do
assentamento, dimensões, condições de preenchimento e estabilidade;

 Devem ser verificadas as dimensões finais, por medidas a trena, durante e
após a sua execução;

 Deve ser feita a verificação da configuração geral dos dispositivos após a
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execução, no que se refere à sua geometria, declividade e homogeneidade,
visualmente ou, a critério da fiscalização, através de medições topográficas e
nivelamento geométrico.

 Os materiais são aceitos desde que:

 Os lotes de cimento para a produção de argamassa devem ser recebidos e
aceitos desde que acompanhados de certificado de qualidade;

 A água para argamassa deve atender aos requisitos da NBR NM 137;

 A areia utilizada deve satisfazer as exigências contidas na NBR 7211.

 Os serviços executados são aceitos desde que sejam atendidas as seguintes
condições:

 Na inspeção visual, o acabamento for julgado satisfatório;

 A conformação final dos serviços individualmente e dos dispositivos atendam
aos requisitos de projeto;

 As dimensões transversais avaliadas dos dispositivos não forem divergentes
das de projeto em mais do que 1% em pontos isolados;

 A seção transversal dos dispositivos apresentar-se satisfatória em cadernos de
continuidade e declividade;

 No caso de não atendimento às alíneas anteriores a executante deve refazer ou
melhorar o acabamento e conferir ao dispositivo condições satisfatórias,
indicadas pela fiscalização, quanto à sua conservação e funcionamento;

 No caso do dispositivo não atender à condição das dimensões transversais descrita
acima, deve ser providenciada sua correção através de reacomodação das pedras
arrumadas,  caso possível, ou refazendo-se o dispositivo, a critério da fiscalização.

4.8 Execução de Piso Cimentado com Argamassa de Cimento e Areia: O tipo e as dimensões
do piso deverão obedecer às especificações e ao projeto, devendo ser executados de
maneira a se obter uma superfície perfeitamente homogênea.

 Os cimentados deverão ter espessura de cerca de 40 mm, não podendo ser, em
nenhum ponto, inferior a 10 mm Qualquer que seja o acabamento deverá ser
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executado sobre lastro de concreto, com função de contra piso, e este sobre base
regularizada e compactada, devendo ser atendidos aos requisitos de projeto quanto
ao Fck e caimento.

 Na execução do cimentado, o lastro de concreto será inicialmente limpo,
removendo-se resíduos, partes contaminadas, nata de cimento, lama e poeira que
possam prejudicar a aderência da argamassa. As partes lisas ou “queimadas” serão
apicoados, lavadas com jatos d’água sob pressão, varridas com vassouras de
cerdas duras e deixadas umedecidas.

 Em seguida será aplicado sobre o lastro, com vassoura, um chapisco fluido no
traço 1:3 de cimento e areia. Sobre esse chapisco ainda fresco será lançada a
argamassa de cimento e areia, na espessura de 2 cm e pressionada com a colher
de pedreiro. A argamassa será sarrafeada entre “guias” ou “mestras”, constituídas
por faixas do mesmo material, executadas sobre o contra piso antes da aplicação
do chapisco, atendendo ao nivelamento proposto para as superfícies acabadas dos
cimentados.

 O sarrafeamento será feito com régua de madeira ou alumínio apoiada sobre as
“guias”, passada em movimento de vai e vem. Deverão ser removidos os excessos
de água e de argamassa das superfícies sarrafeadas.

 Os pisos em argamassa, logo após o acabamento e endurecimento, deverão ser
curados, ou seja, mantidos permanentemente úmidos durante, pelo menos, as
primeiras 96 horas, sem nenhuma movimentação.

 Os pisos deverão ter caimentos, que quando não definidos em projeto, deverão
observar:

 Nos locais onde não houver condições adequadas de escoamento de água, o
caimento será de 0,2% em direção as sarjetas;

 Nos locais sujeitos grandes quantidades de escoamento de água, o caimento
deverá ser de 0,5% em direção as sarjetas.

 Os pisos só poderão ser executados depois de assentadas e embutidas todas as
tubulações e caixas e quando a movimentação, devido a execução de outros
serviços.

4.9 Reposição de Pavimentação em Paralelepípedos: Os serviços de reposição da
pavimentação em paralelepípedos, quando das intervenções no sistema de drenagem,
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deverão devolver à faixa de rolamento as mesmas condições originais de resistência,
estética e conforto para o tráfego na via.

 A execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos exigirá da
Contratada a formação de equipe de calceteiros qualificados e em número
compatível para o atendimento as demandas previstas neste Caderno de
Especificações.

● Os serviços compreenderão todas as etapas de execução, tais como:
regularização manual, corte, aterro, substituição de solo, compactação de aterro,
subleito e base e remoção do material excedente, fornecimento e/ou seleção das
pedras de reposição e, ainda, a execução do colchão de areia com 6 cm de
espessura ou camada de mistura de cimento e areia no traço 1:6 de 6 cm de
espessura e o assentamento das pedras e rejuntamento com argamassa de cimento
e areia no traço 1:2.

● O subleito sempre que for necessário, deverá ser melhorado antes da
reposição do pavimento. E, quando apresentar densidade inferior a 90% (noventa
por cento) da densidade máxima, seus 30 centímetros mais próximos à superfície
deverão ser compactados até 95% (noventa e cinco por cento), nas proximidades
do teor ótimo de umidade. O subleito deverá ser previamente regularizado a fim
de assegurar-se compactação uniforme, e receberá conformação final de acordo
com os alinhamentos, rampas e seções transversais da faixa de rolamento em
recuperação.

● A reposição dos paralelepípedos deverá ser assentada sobre colchão de
areia, normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento da mesma. Esse
abaulamento, geralmente, é representado por duas rampas opostas, com a
declividade entre 2 e 4%. As juntas dos paralelepípedos de cada fiada deverão ser
alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de maneira que cada junta fique
em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do terço médio. As juntas
longitudinais e transversais deverão ter abertura média de 1,5 cm. O rejuntamento
das juntas deverá ser feito com argamassa, semifluida, de cimento e areia no traço
1:2.

 O pavimento pronto deverá ter forma definida pelos alinhamentos, perfis,
dimensões e seção transversal típica pré-estabelecidos na via, com as seguintes
tolerâncias:

 Tolerância de superfície – a face do pavimento não deverá apresentar sob uma
régua de 2,50 a 3,00 m de comprimento, sobre ela disposta em qualquer
direção, depressão superior a 10 mm;
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 Tolerância de espessura – a altura do colchão de areia mais o paralelepípedo
depois de comprimido, medida por sondagens diretas, não poderá diferir em
mais de 5% da espessura pré-fixada em 23 cm;

 Tolerância nas dimensões dos paralelepípedos depois de assentados – não
mais de 20% dos paralelepípedos assentados numa fileira completa poderá ter
dimensões diferentes do tamanho médio, largura = 13 cm, comprimento = 17
cm, altura = 13 cm;

 Tolerância das dimensões das juntas – numafileira completa permite-se que
no máximo 30% das juntas excedam o limite de 1,50cm estabelecido.

 O pavimento deverá ser entregue ao tráfego depois do período de cura da
argamassa de rejuntamento do pavimento, o qual será no mínimo de 28 dias.

 Caberá à Contratada a sinalização do trecho dos serviços, inclusive a proteção da
área, enquanto durar o período de cura do rejuntamento das juntas dos
paralelepípedos.

 A medição do reparo será feita pelo somatório mensal, das áreas executadas e
aceitas, em diversas ruas no referido período.

 As equipes de calceteiros da Contratada, quando em serviço, deverão se
apresentar com fardamento no modelo especificado pela Prefeitura Municipal de
Paulista e ferramentas de trabalho e equipamentos de proteção individual
pertinente.

4.10Reposição de meio fio de concreto (reparos): Quando das intervenções no sistema de
drenagem foi realizado a retirada do mesmo.

 Para a pedra de concreto serão seguidas as seguintes orientações:

 Os meios fios deverão obedecer a seção tipo, apresentada na figura ao lado e
possuir as dimensões, conforme o tipo de tráfego e condições de utilização.
As condições especiais referem-se às necessidades hidráulicas de escoamento.

4.11Reposição de linha d’água de concreto (reparos): Quando das intervenções no sistema de
drenagem, foi realizado a retirada da mesma.

 Destina-se aos locais onde tecnicamente devem correr as águas pluviais, não
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captadas pelas galerias.
 Encontra-se junto ao meio-fio e com ele forma a calha que permite o escoamento

das águas.

5.1 Conceitos:

Microdrenagem urbana é o sistema de condutos pluviais a nível de loteamento
ou de rede primária urbana.
Macrodrenagem abrange córregos, rios, canais e galerias de maior porte.

5.2 Grades, Tampas e Tampão de Concreto: As caixas coletoras e poços de visita deverão
ser implantados, de acordo com indicações nos desenhos dos projetos existentes, ou
definidos  pela fiscalização.

5.3 Caixas Coletoras e Poços de Visita: As caixas coletoras e poços de visita deverão ser
reparados ou implantados, de acordo com indicações nos desenhos dos projetos
existentes, ou definidos pela fiscalização.

5.4 A escavação de valas deverá ser executada até as profundidades indicadas nos desenhos
de projeto existente e com espaço lateral que permita a execução do revestimento. Em
locais onde o terreno apresente baixa capacidade de suporte, deverá ser executado
reforço de fundação com substituição de solo.

5.5 Quanto à execução dos serviços preliminares (limpeza, escavação, regularização de
fundo de vala, análise de deformabilidade), deverão ser seguidas as especificações
mencionadas neste documento.

5.6 Os poços de visita são previstos de serem instalados, sempre que ocorrerem mudanças
de direção, declividade, mudanças de nível ou confluência de galerias de drenagem.

● Atenção especial deverá ser tomada na execução da chaminé, para que se
tenha completa compatibilidade de cotas com o revestimento final do pavimento.

● Por proposição da Contratada e com a aprovação da fiscalização, os poços
de visita poderão ser construídos com elementos pré-moldados de concreto, que
atendam às dimensões especificadas.

● Todas as interligações de galerias de água pluviais deverão ser realizadas no
balão dos poços de visita.

● Poderá ser executada a ligação de uma única galeria de águas pluviais
(afluente ou efluente) a cada face do balão do poço de visita.
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● Para o caso de ramais de captação de águas em caixas coletoras com
diâmetro de até 0,50m, é admitida a ligação de até 2 ramais nas faces laterais dos
poços de visita.

● Os poços de visita deverão ser construídos concomitantemente com as
galerias.

5.7 Galeria de Tubos de Concreto CA1 de 0,40 m á 0,80 m de diâmetro

● Os tubos de concreto simples e armado para águas pluviais deverão
obedecer as normas de fabricação e os preceitos da Norma NBR 8890/2003 da
ABNT. Esta norma especifica os vários tipos de tubulação, em função de sua
resistência à carga externa.

● Os tubos de concreto simples e armado são projetados para trabalhar em
pressão atmosférica (escoamento livre). No entanto, tanto o tubo, como suas
juntas, são testados hidrostaticamente na fábrica à pressão interna de Pi = 100
kPa.

● Para o transporte, os tubos deverão ser calçados lateralmente e nas
extremidades, de maneira a impedir qualquer deslocamento. As tubulações com
diâmetro de 0,60 m deverão ser apoiadas em fôrmas de apoio (berços).

● Os tubos deverão ser armazenados com segurança.

● Os materiais entregues na obra deverão ser inspecionados quanto ao seu
estado, no ato do seu recebimento, cabendo a recusa pela fiscalização no caso de
eventuais defeitos que impeçam a sua montagem. Caberá, neste caso, ao
fornecedor a obrigação de repor todo material que posteriormente for avariado ou
recusado.

● Os tubos entregues no canteiro de obras deverão ser ensaiados,
inspecionados ou certificados na fábrica. Em cada unidade deverão ser marcados
claramente: diâmetro, classe, data de fabricação e nome ou marca do fabricante.

● Para a descarga dos tubos, deverão ser utilizados dispositivos de
levantamento adequado, içados em posição horizontal, guiando-os no início e
final da manobra, evitando balanços, choques com as laterais do veículo ou com
outros tubos.

● Nunca se deve arrastar os tubos no chão e/ou atirar os tubos no chão,
mesmo em cima de pneus ou areia.

● No canteiro de obras, os tubos serão dispostos ao longo da vala do lado
oposto à terra removida, com as bolsas dirigidas a montante do sentido do fluxo.

● Se os tubos precisarem ser mudados de lugar após serem descarregados, as
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unidades só poderão ser roladas ou içadas, nunca arrastadas.

● Independentemente do método de manuseio dos tubos, a empresa deverá
tomar as devidas precauções para evitar danos aos tubos e para assegurar que os
mesmos estejam sendo manuseados com segurança.

● Os tubos deverão ser estocados o mais perto possível do local onde serão
instalados. Os tubos de concreto não deverão ser armazenados em pilhas. A área
de estocagem deverá ser plana, limpa e livre de pedras ou objetos salientes.

● Os trabalhos topográficos deverão ser realizados com o objetivo de fixação
das obras no terreno de acordo com os projetos, trabalhos estes que dizem respeito
a locação e conferência de cotas das tubulações a serem assentadas, obras
especiais e cadastramento de obras executadas ou remanejadas.

● A Empresa Contratada deverá dispor de equipe topográfica, com
profissionais experientes e instrumentos adequados para os serviços de locação e
acompanhamento da obra.

● Quando não existir RN na área a ser trabalhada, deverá ser feito transporte
de cotas com nivelamento e contranivelamento e implantado novos RN, os quais
deverão ser numerados para a inclusão no cadastro já existente.

● A Empresa Contratada fará a locação da poligonal correspondente ao eixo
da galeria e marcará os dois bordos das valas a serem abertas.

● As cotas de fundo das valas deverão ser verificadas de 10 em 10 metros,
antes do assentamento da tubulação, para que sejam obedecidas as cotas de
projeto, quer sejam nos trechos planos com em aclives ou declives.

● Quando, a critério da fiscalização, for determinado o uso de cruzetas, a
ordem de serviço conterá a numeração das estacas correspondentes ao trecho, com
a indicação para cada estaca, de todos os elementos necessários à execução dos
serviços, ou seja:

 Cota do terreno (piquete) (CT)

 Cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo) (CP)

 Cota do coletor (geratriz superior externa do tubo) (CC)

 Cota do bordo superior da régua (CR)

 Declividade (i)

 Diâmetro interno mais espessura do tubo (ø + e)
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 Altura da cruzeta a ser utilizada (C)

 Altura do recobrimento (P)

 Altura do bordo superior da régua em relação ao piquete (H).

● Quando, a critério da fiscalização, for determinado o uso de gabarito, as
réguas deverão ser colocadas no máximo a 10 m uma da outra e a ordem de
serviço conterá a numeração das estacas correspondentes ao trecho e a indicação
para cada estaca, de todos os elementos necessários à execução dos serviços, ou
seja:

 Cota do terreno (piquete) (CT)

 Cota do projeto (geratriz inferior interna do tubo) (CP)

 cota do bordo superior da régua (CP)

 Declividade (i)

 Diâmetro (ø)

 Altura do gabarito a ser utilizado (G)

 Profundidade da geratriz inferior interna do coletor (P)

 Altura do bordo superior da régua em relação ao piquete (H)

● A Empresa Contratada deverá colocar no mínimo 4 (quatro) réguas de cada
vez, a fim de possibilitar uma imediata verificação por meio de uma linha de
visada.

● Logo após o assentamento da tubulação, deverá ser feita verificação da cota
da geratriz superior da tubulação, particularmente, nas tubulações de grande
diâmetro. A verificação dessas cotas indicará possíveis recalques da tubulação,
possibilitando assim, quando for o caso, as correções necessárias.

● Todas as obras subterrâneas encontradas e que não constam dos cadastros
ou desenhos fornecidos a Empresa Contratada, serão locadas e cadastradas.

● Os trabalhos topográficos efetuados pela Empresa Contratada serão
verificados pela fiscalização e aqueles encontrados fora das tolerâncias
estabelecidas serão obrigatoriamente refeitos.

● Antes de iniciar a escavação, a Empresa Contratada fará a pesquisa de
interferências no local juntamente com o pessoal das concessionárias, a fim de
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confirmar o posicionamento correto das utilidades mostradas nos desenhos de
projeto.

● Uma vez locado e nivelado o eixo da tubulação e colocadas estacas de
amarração e RN fora da área de trabalho, será iniciada a escavação para o
assentamento dos tubos, a ser efetuada de acordo com as dimensões e detalhes
indicados no projeto.

● As valas deverão ser escavadas segundo a linha de eixo, respeitando o
alinhamento e cotas indicados no projeto e/ou determinações da fiscalização.

● A escavação compreenderá a remoção de qualquer material abaixo da
superfície natural do terreno até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda
a carga, transporte e descarga do material nas áreas e depósitos previamente
aprovados pela fiscalização.

● A escavação deverá ser manual. A extensão máxima de abertura de vala
deverá observar as limitações do local de trabalho, condições de produção da
Empresa Contratada nas operações de assentamento, reaterro etc.

● Visto que as obras são usualmente localizadas em áreas de passagem
pública, deverão ser observados os aspectos de segurança dos transeuntes e
veículos. Os locais de trabalho deverão ser sinalizados, de modo a preservar a
integridade tanto do público em geral, como dos operários e equipamentos
utilizados.

● Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total
obstrução da passagem de pedestres e/ou veículos.

● Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota
indicada no projeto, deverá ser feita a regularização e limpeza do fundo da vala.
Caso ocorra a presença de água, a Empresa Contratada deverá executar sistemas
de controle e captação de águas superficiais e subterrâneas convergentes às valas
abertas, para que:

 A vala permaneça seca, durante a escavação e assentamento dos tubos;

 As juntas dos tubos possam ser mantidas limpas antes da sua ligação;

 A segurança e a estabilidade das paredes da vala sejam garantidas durante a
realização dos trabalhos.

 A escavação no primeiro metro de profundidade deverá ser realizada
cuidadosamente para identificação e proteção de interferências não
assinaladas no projeto.

Rua Sairé, s/nº, - Arthur Lundgren I – Paulista/PE. CEP. 53.425-590
Fone: 3487.6216 - E-mail: gestaotecsosp@gmail.com

mailto:gestaotecsosp@gmail.com


SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

● Todas as interferências localizadas deverão ser identificadas e cadastradas,
atualizando- se os desenhos de projeto. Deverão ser seguidas as orientações de
projeto ou da fiscalização para escoramento e/ou remanejamento das
interferências localizadas.

● Completado o serviço de escavação, deverá ser inspecionada a superfície de
escavação para verificar sua adequabilidade conforme as diretrizes de projeto.

● Nos locais em que o solo de fundação não apresente condições satisfatórias,
deverá ser promovida a sua substituição, conforme especificações de projeto e/ou
da fiscalização.

● O fundo da vala deve ser apiloado para eliminar a existência de materiais
soltos. Este deverá se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas
em projeto, desprovido de quaisquer saliências ou reentrâncias.

● Nas construções de redes de águas pluviais não será admitida a instalação
dos tubos diretamente sobre o fundo da vala. Deverão ser sempre construídos em
material granular ou concreto, berços de apoio, conforme especificação de projeto
e/ou da fiscalização, salvo em situações onde seja comprovada a boa capacidade
de suporte do terreno natural.

● A superfície dos berços, sobre o qual se apoiará a tubulação, deverá ser lisa,
uniforme e retilínea, sem pontos altos e baixos. Se os tubos forem assentados por
meio de guindaste com eslingas, deverão ser escavados pequenos sulcos no berço
para facilitar a remoção das eslingas debaixo dos tubos.

● Nas juntas de ponta e bolsa deverão ser deixados amplos recessos, a fim de
impedir que as bolsas fiquem apoiadas sobre o fundo. Todos os tubos deverão ter
seu apoio feito sobre o corpo do mesmo.

● O contato entre o fundo e a fundação na qual ele irá assentar-se é o leito do
tubo. O serviço de nivelamento e assentamento poderá ser perdido, caso não seja
dada a devida importância à base onde se assentará o tubo.

● A espessura da camada de embasamento será variável e determinada de
acordo com a natureza do terreno. Na execução e no acabamento da camada de
embasamento deverão ser tomadas, pela Empresa Contratada, especiais
precauções para desde aquela ocasião, garantir a declividade da tubulação
estabelecida no projeto.

● Quando o fundo natural da vala for constituído de rocha contínua, a critério
da fiscalização poderá ser exigida uma escavação abaixo da cota de projeto de
tubulação de no mínimo 80 mm e no máximo 150 mm. Antes do assentamento da
tubulação deverá ser feito o reaterro até a cota de projeto com material
selecionado, fornecendo um suporte contínuo e uniforme à tubulação, sendo a
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declividade final reajustada com ferramentas manuais. Debaixo de cada tubo a
declividade deverá ser constante, sendo permitida uma tolerância de 10 mm entre
a linha de centro do tubo e o fundo preparado da vala.

● A base de assentamento do tubo tem sensível influência na resistência e até
mesmo na vida útil da galeria. Deste modo, quando necessário, deverá ser
utilizado um berço melhor para aumentar a resistência do tubo, quer por efeito de
carga móvel ou ainda pelo aumento da profundidade de assentamento do tubo,
devendo para tal ser considerada a variação do fator de carga oferecido por cada
tipo de embasamento projetado.

● Assim definem-se diversos tipos de base, as quais induzem diferentes
fatores de carga, assumindo-se um tipo para cada variação de diâmetro e
profundidade, devendo-se para tal considerar aqueles tipos constantes neste
Caderno de especificações.

● Para terrenos de fraca resistência com espessura de 0,50 m á 1,00 m abaixo
do fundo da vala, deverá se substituir esta base por pedra de mão (enrocamento),
retirando-se todo o material imprestável até se encontrar o terreno com a
capacidade de suporte requerida, e fazendo-se o enchimento até cerca de 0,10 m
abaixo do fundo da vala com pedra-de-mão e pó de pedra e o restante do
enchimento completado com concreto simples.

● O berço da tubulação será como qualquer dos tipos considerados neste
Caderno de Especificações

● Uma segunda opção deverá ser considerada para os casos em que o local
não permitir a retirada da camada a substituir ou se a mesma for de grande
espessura, o que tornará antieconômica essa retirada.

● O recurso será a colocação de estacas de eucalipto ou similar. Com isto,
transmite-se a carga atuante a camada mais profunda e em condições capazes de
recebê-la.

● As estacas deverão ter suas cotas de arrasamento abaixo do nível d’água
permanente, e quando ficarem em contato com água salgada deverá sofrer uma
proteção com um banho de creosoto ou como precaução mínima, serem cravadas
com casca. As camadas subsequentes às estacas e que formarão a base
propriamente dita deverão ser as apropriadas como em qualquer dos tipos citados
anteriormente.

● O assentamento da tubulação deverá seguir os trabalhos de abertura de vala
que será executado de jusante para montante com a bolsa voltada para montante.
O fundo da vala será nivelado de modo a atender às cotas de projeto e permitir
que o assentamento parta de várias frentes, convergentes ou divergentes sem
necessidade de correção de cotas nas encostas. A fiscalização efetuará a
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verificação de cotas, antes do assentamento final.

● Os parâmetros de projeto, declividade e alinhamento dos tubos, serão feitos
topograficamente, podendo ser executado de duas formas: por cruzetas ou por
gabarito.

● A diferença entre as duas está em que a cruzeta trabalha sobre o corpo do
tubo, enquanto o gabarito trabalha sobre a geratriz interna inferior do tubo.

● Quando o método empregado for o de cruzeta, o “greide” de assentamento
da tubulação será obtido por meio de duas réguas instaladas na base inferior
interna do tubo.

● Quando o método empregado for o de gabarito, as réguas deverão ser
colocadas no máximo de 10 m em 10 m, uma da outra, e a linha visada será
obrigatoriamente de fio de “Nylon” ou similar sem emendas.

● As réguas, cruzetas e gabaritos deverão ser de madeira de boa qualidade e
deverão apresentar perfurações a fim de resguardá-los contra empenos devido a
influência do tempo.

● As réguas usualmente são fabricadas nas larguras de 10 cm a 15 cm em
espessura de 3 cm a 5 cm, e de comprimento superior a largura da vala suficiente
para garantir uma boa estabilidade nos dois suportes.

● Suas bordas deverão ser retas e paralelas a fim de não provocar erros de
leitura da mira falante.

● Deverão ser pintadas em cores vivas que apresentem contraste uma com as
outros tais como preto e branco, preto e amarelo, ou vermelho e branco, a partir
do seu centro e sua colocação alternadamente no campo.

● Todo o cuidado deverá ser tomado para manter as réguas nas posições
corretas durante a execução dos diferentes serviços para o assentamento da
tubulação. Para isto, é imprescindível que sejam fincadas estacas testemunhas
para cada régua devendo a cota das réguas ser periodicamente inspecionada, cujas
estacas deverão ser referenciadas aos RN anteriormente implantadas.

● O eixo dos tubos será locado através da linha de “nylon” passando pelo
centro das réguas e que deverá coincidir com o centro da vala escavada. Através
dessa linha será suspenso o fio de prumo a proporção que prossegue o
assentamento que deverá coincidir com o  fio de prumo.

● Antes de serem colocados dentro das valas, os tubos deverão ser limpos de
toda a sujeira e detritos, e inspecionados verificando-se a ocorrência de avarias,
especialmente nas extremidades (ponta e bolsa). Só poderão ser assentados tubos
sem defeito e previamente aprovados.
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● Quando as operações de assentamento estiverem paralisadas, as
extremidades opostas da tubulação deverão ser fechadas com tampas de madeira,
a fim de impedir a entrada de terra, detritos, animais ou qualquer outra matéria
estranha.

● Os tubos deverão ser assentes sobre o berço, apoiados pelo corpo do tubo.
Deverão ser posicionados e alinhados, efetuando-se o encaixe entre a ponta de um
tubo e a bolsa do tubo subsequente. Sob as bolsas, deverá existir um nicho no
berço para garantir que estas não se apoiem sobre o fundo conforme já salientado,
e em especial, possa ser feito o rejuntamento da parte inferior da junta.

● Posicionados os tubos, as juntas deverão ser parcialmente preenchidas com
juta  ou estopa alcatroada.

● Com o uso de um estopador, a juta ou estopa alcatroada deverão ser
ajustadas no fundo da bolsa, garantindo o fechamento do fundo da junta para
evitar a fuga de argamassa para o interior do tubo. Deverá ser mantido livre um
espaço de no mínimo 5 cm ou 2/3 do comprimento da bolsa (o maior dos dois).

● Feita a vedação, antes da execução de qualquer tipo de junta, deve ser
verificada se as extremidades dos tubos estão perfeitamente limpas e, se for o
caso, se a ponta de cada tubo está perfeitamente centrada em relação à bolsa.

● Duas opções de juntas poderão ser utilizadas:

● Com argamassa de cimento e areia:

 A argamassa deverá ser no traço 1:3, em volume, de consistência seca;

 Com o uso de um rebatedor, a argamassa deverá ser compactada,
preenchendo-se todos os vazios da junta, retirando-se com ferramenta
apropriada (rodo) o material em excesso na parte interna do tubo;

 Esta operação de rejuntamento deverá ser executada depois de ser feito o
encaixe de três tubos adiante, a fim de que o rejunte não venha a se romper
em conseqüência de abalos;

 Quando da impossibilidade de esgotamento total de água existente na vala, a
argamassa de rejunte deverá ser no traço 1:2 em volume;

 Externamente, as juntas deverão ser protegidas por um capeamento de
argamassa de cimento e areia, com um comprimento mínimo de 7cm,
formando-se uma cunha de 45° a partir da extremidade da bolsa;

● No caso do assentamento em que o subsolo contenha água o capeamento
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externo deverá ser feito com argamassa de cimento e tabatinga:

 No traço 1:1 em volume;

 Para tubos com diâmetro igual ou inferior a 0,50 m, deve-se ter o cuidado de
colocar uma porção suficiente de argamassa de rejunte na parte inferior da
bolsa de cada tubo antes da colocação do tubo seguinte;

 O rejuntamento externo deverá obedecer as instruções acima aplicadas para
tubos com diâmetro superior a 0,50 m;

● O reaterro das valas deverá ser processado até o restabelecimento dos níveis
anteriores das superfícies originais ou da forma designada pelos desenhos de
projeto e/ou da fiscalização.

● O espaço compreendido entre as paredes das valas e a superfície externa da
tubulação assentada deverá ser preenchido até 0,50 m acima da sua geratriz
superior com aterro de material argiloso, isento de materiais orgânicos (raízes,
gravetos etc.) e corpos estranhos (pedras, torrões duros, etc.). Esse material deverá
ser cuidadosamente apiloado em camadas não superiores a 0,10 m, utilizando-se
processo dinâmico, com soquete manual, “sapo” mecânico ou placa vibratória.

6.1 A Contratada deverá disponibilizar para apoio a administração local dos serviços
escritório, preferencialmente localizado no Municipio de Paulista, devendo o endereço do
mesmo deve ser fornecido à Secretaria Executiva de Serviços Públicos no ato da
assinatura da OS. Este escritório deverá dispor de espaço para almoxarifado e garagem de
veículos e máquinas.

6.2 Veículos, Máquinas e Equipamentos: Para a execução dos serviços objeto da presente
licitação, a Empresa Contratada deverá, obrigatoriamente, utilizar os veículos, que
deverão portar adesivos em ambas as portas dianteiras e estar equipados com todos os
acessórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, máquinas e equipamentos:

 A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três dias de
serviço.

 Depósitos para agregados: Os silos deverão ser divididos em compartimentos,
dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações dos agregados;
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 Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga, passíveis
de regulagem;

 Os veículos e as máquinas deverão dispor de equipamentos de segurança e
atender às exigências da legislação de trânsito, correndo por conta da Empresa
Contratada os custos com combustível, manutenção e lavagem semanal, seguro
contra acidentes cobrindo perdas parciais, totais e indenizações, emplacamento e
outros serviços junto ao DETRAN, serviços de lanternagem, pintura, mecânica e
regulagem do veículo e ocorrências de trânsito.

 Correrá ainda por conta da conta da Empresa Contratada o transporte das
máquinas aos locais de trabalho, bem como a manutenção da máquina, óleo
combustível e a alimentação da mão de obra.

 A Empresa Contratada deverá providenciar o cadastramento de todos os veículos,
máquinas e equipamentos para início da execução dos serviços. As alterações de
veículos máquinas e equipamentos no cadastro somente serão autorizadas pela
Secretaria Executiva de Serviços Públicos.

 Os veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados pela Empresa
Contratada para realização dos serviços, deverão estar disponíveis antes da
assinatura do Contrato, para uso imediato mediante vistoria prévia da Secretaria
Executiva de Serviços Públicos, ou seja, todos os equipamentos deverão estar
devidamente instalados e em boas condições de operação.

 Ao longo do contrato, os equipamentos deverão ser mantidos com todos os seus
componentes funcionando nas mesmas condições iniciais especificadas, não
obstante o desgaste normal por uso.

 A Empresa Contratada deverá aplicar um Plano de Manutenção dos Veículos e
equipamentos utilizados nos serviços contratados baseados em inspeções diárias,
programa de manutenção preventiva e corretiva, programa de serviços internos e
externos, programa de limpeza e aparência (lavagem, desinfecção e pintura
periódica), programa de controle dos itens de segurança (iluminação, pneus, etc.)
e programa de manutenção, limpeza e reparos dos demais equipamentos
(retroescavadeira e escavadeira hidráulica).

 Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços de limpeza deverão
respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de gases e
demais normas reguladoras do tráfego de veículos.

 Os padrões de pintura, adesivos com a marca da Prefeitura Municipal de Paulista
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e identificação dos caminhões e equipamentos deverão seguir as normas definidas
pela Secretaria Executiva de Serviços Públicos, sendo os custos de
responsabilidade da Empresa Contratada.

I. Competirá à empresa contratada a admissão do pessoal das diversas equipes previstas
para a execução dos serviços, bem como de operadores de máquinas e motoristas de
caminhões e auxiliares, correndo por sua exclusiva conta, todos os encargos necessários
e demais por exigência das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer
natureza.

II. Só poderão ser mantidos em serviços os empregados atenciosos e educados no
tratamento dado ao munícipe, bem como, o bem público.

III. A fiscalização terá o direito de exigir a dispensa, a qual deverá se realizar dentro do
prazo de 24 horas, de todo empregado da empresa contratada cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento dos serviços. Se a dispensa der origem à ação judicial, a
Prefeitura Municipal de Paulista não responderá por esta.

IV. Será terminantemente proibido aos empregados da empresa contratada fazer catação
para proveito próprio entre os resíduos oriundos da execução dos serviços. São
proibidas a ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas e a solicitação por parte de
empregados da empresa contratada de gratificações ou donativos de qualquer espécie.

V. A equipe deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com vestimenta e calçados
adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de segurança quando a
situação exigir (conforme Normas do Ministério do Trabalho).

VI. Deverão ser feitos exames de saúde e utilizados os Equipamentos de Proteção
Individual – EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, com o devido
treinamento de uso dos equipamentos individuais de segurança do trabalho e das
operações a serem realizadas.

VII. Caberá à Contratada apresentar, nos locais e no horário de trabalho, os funcionários
devidamente uniformizados, providenciando equipamentos e veículos suficientes para a
realização dos serviços.
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