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1. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços abordados nesta disciplina compreendem o fornecimento de materiais e serviços para 
a execução das estruturas e pavimentos de concreto armado e fundações da reforma e ampliação 
das instalações do Hospital Dr. José Athanázio em Campos Novos/SC. 

O proponente analisará os projetos, planilhas e memoriais apresentados e, com base nesta 
análise, comporá os preços para os serviços descritos na planilha quantitativa.  

Os quantitativos listados são orientativos e caso sejam necessários para a total e satisfatória 
execução dos serviços quaisquer materiais, equipamentos e/ou serviços adicionais não listados 
estes devem ser listados e descritos detalhadamente. Cabe ao proponente conferir os 
quantitativos, visto que estará através da contratação se obrigando a entregar a obra 
conforme especificada e descrita no material entregue, independente dos quantitativos 
orçados.  

Itens omissos nos quantitativos devem ser inclusos na planilha quando necessário.  

 

2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As Obras deverão ser executadas de acordo com os desenhos, memoriais e especificações de 
Fundação, Infraestrutura e Superestrutura da Empresa RK Consultoria Técnica. 

O contratado deve ter especial atenção no sentido de manter as versões dos projetos para 
execução atualizados de acordo com as últimas revisões disponíveis.  

A revisão válida de cada documento do projeto consta na Relação de Documentos e será 
atualizada e repassada sempre que houver atualização de alguma parte do projeto. 

Todos os projetos deverão ser executados dentro da melhor técnica e no cumprimento dos 
preceitos normativos em vigor. Havendo dúvidas ou aspectos construtivos não indicados nas 
pranchas deve ser consulto o responsável técnico pelos projetos e/ou as normas técnicas 
vigentes. 

Havendo dúvidas em relação à execução e/ou em relação ao entendimento dos projetos, o 
projetista deverá ser consultado. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DO TERRENO E DA FUNDAÇÃO 

Para a obra em questão foram determinantes para a escolha do tipo de fundação: 

 O difícil acesso de equipamentos de cravação ou escavação de estacas ao local das 
obras; 

 A existência de instalações hospitalares sensíveis a vibração e ruído; 
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 A existência de terreno natural consolidado. 

Baseado nos itens acima se optou por especificar fundações rasas com sapatas.  
 
O empreiteiro deve proceder as escavações para execução das sapatas até a cota especificada e 
certificar-se que haja, naquele ponto solo com a capacidade de suporte adequada para as 
mesmas. 

O solo na cota de apoio das sapatas deve ter apresentar tensão admissível de 200KN/m2 
(2kgf/cm2). 

Deve-se assegurar a compactação das camadas imediatamente abaixo da fundação estejam 
compactadas a 100% do proctor normal. A compactação de 40 cm de sub-base será suficiente 
para a diluição das tensões a um nível próximo das tensões de pré-adensamento.  

2.3 BALDRAMES 

Havendo escavações para execução dos baldrames, o fundo destas deve ser perfeitamente 
nivelado e compactado de modo a proporcionar uma superfície homogênea, limpa e plana para o 
desenvolvimento do vigamento, prevenindo qualquer contaminação do concreto quando do 
lançamento ou adensamento. 

Devem ser utilizados espaçadores para garantir os recobrimentos detalhados. 

Todos os baldrames devem ser impermeabilizados em sua face superior com membrana líquida 
de base asfáltica, Hydro 100 ou similar, aplicada de acordo com as recomendações do fabricante. 

Na aplicação da impermeabilização deve-se tomar especial cuidado em não atingir os pontos nos 
quais haverá continuidade da estrutura de concreto como o ponto em que nascem ou continuam 
pilares em direção ao pavimento superior. 

O reaterro das laterais após a desforma deverá ser controlado de maneira que se obtenha, no 
mínimo, um índice de compactação de 98% do PN. 
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2.4 SUPRA ESTRUTURA 

Na obra em questão, em função de interferências com estruturas existentes e pela 
indisponibilidade de espaço para circulação com equipamentos, será detalhada uma estrutura 
moldada no local. 

A ligação entre os elementos das estruturas e a alvenaria de fechamento devera respeitas as 
prescrições das normas brasileiras, inclusive e especialmente as recomendações com relação de 
execução de esperas metálicas nos elementos de concreto para amarração das alvenarias. 

Qualquer mudança proposta deve ser comunicada à fiscalização e à RK consultoria para prévia 
aprovação. A inobservância deste procedimento obrigará o construtor com os custos de todas as 
obras que a fiscalização achar necessários para reverter ao projeto original. 

2.4.2 Interligação entre Estruturas Novas e Existentes 

 

Na presente obra há três tipos de situações: 

1. A obra nova foi justaposta à obra existente existindo uma junta de dilatação entre as duas 
que posteriormente será vedada com selante à base de uretano; 

2. A obra nova tem interferências com a obra existente nas quais é necessário demolir parte 
da estrutura existente e integrar o remanescente à nova estrutura, unindo as estruturas, 
sem existência de junta de dilatação; 
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3. Reforço da estrutura existente com perfis metálicos em função da interposição de novas 
divisórias sobre uma estrutura antiga. Os reforços serão afixados com chumbadores 
químicos. 

No corpo do projeto há detalhe de cada situação 

2.5 PISO EM CONCRETO 

Piso em concreto armado com telas soldadas, armadura superior e armadura inferior, de acordo 
com o especificado em projetos, sobre sub-base em brita graduada e material granular (cascalho), 
conforme descrição abaixo. 

Os pisos foram dimensionados para as cargas estáticas e móveis especificadas nos projetos. 

Além do correto posicionamento de telas soldadas, armaduras complementares e barras de 
transferência, com espaçadores e treliças eletrosoldadas que garantam a posição da armadura 
durante o procedimento de concretagem, deve-se seguir os todos os procedimentos tecnicamente 
reconhecidos para a execução, acabamento e cura do concreto. 

 

2.5.1 MATERIAIS PARA SUB-BASE 

Os materiais constituintes da sub-base deverão ter as características tecnológicas iguais ou 
superiores às especificadas abaixo: 

Material Granular (Solo de Jazida Estabilizada Granulometricamente)  

 ISC (CBR)  40 %; 

 Expansão  0,5%; 

 Grupo A1, A2 ou A3; 

 Índice de Plasticidade - IP < 6%; 

 Limite de liquidez - LL < 25%; 

 Quantidade de material passando na peneira 200  35%; 

 Tamanho máximo do agregado inferior a 1/3 da espessura da sub-base; 

 

2.5.2 SUBLEITO 

Deverá ser executada regularização e compactação do solo com ISC (CBR) > 6 % (Consultar 
detalhes no projeto). 

 

2.5.3 DADOS COMPLEMENTARES 

A execução dos serviços deverá atender a um Planejamento Técnico de Execução para 
escavações, os aterros e reaterros, as compactações, principalmente próxima de estacas, para 
evitar danos e consequente substituição da mesma. 

Os serviços não aprovados ou rejeitados pela Fiscalização, deverão ser refeitos prontamente, sem 
prejuízo nos prazos e sem custos adicionais. 
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Os serviços deverão ser acompanhados por Engenheiros qualificados, para prontamente atender 
a demanda da obra. Eventuais problemas de execução, deverão ser comunicados imediatamente 
a Fiscalização. 

As concretagens somente poderão ser executadas depois de liberadas pela Fiscalização. 

 Será de responsabilidade da Empreiteira a produção de desenhos e cálculos necessários para 
execução de soluções não previstas no projeto da RK Consultoria Técnica Ltda., os quais deverão 
ser apresentados em tempo hábil e submetidos à aprovação prévia, antes da execução, devendo 
também a mesma, fornecer os respectivos cálculos, considerações técnicas e desenhos do “As 
Built” após cada etapa da obra concluída. 

 Todos os desenhos produzidos pela Empreiteira deverão ser entregues em meio eletrônico, 
formato (dwg+plt.zip) conforme padrão apresentado, para AutoCad autoCad2000 Drawing (*.dwg) 
mínimo e um jogo de cópias plotadas em papel sulfite branco, carimbada e assinada pelo 
responsável técnico, inclusive de desenhos revisados. 

 

2.6 – FURAÇÕES NA ESTRUTURA DE CONCRETO 

Via de regra as furações de maiores dimensões devem ser previstas em projeto. No entanto 
ocorrem em obra várias situações imprevistas que, dentro dos critérios que mencionarei abaixo, 
não precisam de especial detalhamento estrutural. 

 

Furações que respeitarem os preceitos da ilustração acima não precisam de especial detalhe na 
estrutura. Quaisquer furações de tamanho ou posição incompatíveis com a ilustração devem ser 
consultadas com o projetista. 

Aberturas não detalhada em lajes cujo diâmetro ou o maior lado do retângulo não ultrapassem o 
dobro da altura da laje, no caso de lajes maciças e que não atravessem uma vigota, no caso de 
lajes pré-moldadas, não precisam de detalhamento específico e podem ser executadas em obra. 
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2.7 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Todos os Projetos e Serviços de Engenharia (Construção) deverão ser executados de acordo as 
Normas Técnicas Brasileiras vigentes (ABNT) e dados e publicações técnicas devidamente 
comprovadas e consolidadas no meio técnico específico.  Onde elas forem omissas, deverão ser 
aplicadas as Normas Internacionais, pertinentes a cada caso. 

2.7.1 Normas 

 NBR 6118 Projeto e execução de Obras de Concreto Armado. 

 NBR 6122 Projeto e execução de fundações. 

 NBR 9062 Projeto e execução de Obras de Concreto Pré-Moldado 

 NBR 6119 Cálculo e execução de lajes mistas, procedimento. 

 NBR 5737 Cimento Portland de alta resistência a Sulfatos. 

 NBR 5732 Cimento Portland Comum, especificações. 

 NBR 5733 Cimento Portland de alta resistência inicial, especificações. 

 NBR 7197 Cálculo e execução de Obras de Concreto Protendido. 

 NBR 7211 Agregados para concreto, especificações. 

 NBR 7220 Areia para concreto, avaliações das impurezas orgânicas. 

 NBR 7221 Areia, ensaio de qualidade. 

 NBR 7212 Especificação de concreto Pré-Misturado 

 NBR 7480 Barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado, 
especificações. 

 NBR 8800 Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios, procedimento. 

 NBR 7191 Execução de desenhos para obras de concreto simples e armado, procedimento. 
 

 Normas complementares: NBR 6489, NBR 9778, NBR 8548, NBR-8965, NBR 8681, NBR 
12131, NBR 6120, NBR 6121, NBR 7170, NBR 7171, NBR 7129, NBR 7197, NBR 
8160, NBR 10844,  etc. . 
 

Quando necessário, as Normas Internacionais: 

 CEB – Comitê Europeu du Beton. 

 ACI – American Concrete Institute. 

 DIN – Deustche Industrie Norme. 
 

2.7.2 Tolerâncias 

A execução das obras deverá ser a mais cuidadosa possível a fim de que as dimensões, formas 
das peças, as posições e dimensões das armaduras e inserts obedeçam às indicações do Projeto 
com a maior precisão possível.  
 
As tolerâncias máximas deverão obedecer às especificações abaixo: 
 

Dimensões externas das peças:   (0,25 x 3 a ) / 2 sendo “a” em cm 

Alinhamento e eixos principais dos pilares, colarinhos  
e chumbadores dos pilares metálicos:  2 mm 
Alinhamento de vigas:  5 mm 
Blocos de Fundações:  20 mm 
Laterais de Escadas:   5 mm 
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Comprimento das armaduras:  (0,5 x 3 a ), sendo “a” o comprimento da 

armadura, em cm 

Espaçamento das armaduras:  (0,5 x 
3 s ) sendo “s” o espaçamento entre-

eixosdas armaduras, em cm 

Deslocamento das armaduras:  (0,5 x 3  ) sendo “  “ o deslocamento da 

armadura indicado no detalhe, em cm 
Níveis das lajes elevadas, vigas e escadas:   0,5 cm. 
Lajes de Piso: 
Espessura da Sub-Base de brita: - 10 mm a + 20 mm 

Espessura do concreto magro: - 10 mm a + 5 mm 
Nível da Sub-Base:   10 mm  

Locação dos Inserts (embutidos) :    2 mm 
Níveis dos Inserts (embutidos) :    2 mm 
Alinhamento das Juntas:   5 mm  por  módulo (placa) 
Acabamento dos Pisos (ASTM E-1155/87) 

--» Índice de Planicidade (FLATNESS)=  20 
--» Índice de Nivelamento (LEVELNESS)= 15 
--» Global:  F-Number 35/25 
 

 

3. EXECUÇÃO, SERVIÇOS DE APOIO E EQUIPAMENTOS 

 
A Empreiteira se responsabilizará pela manutenção e limpeza das vias de acessos e 
movimentação dos Equipamentos, inclusive os de apoio como caminhões, betoneiras, 
movimentação e retirada de material, bota-fora, etc. 
 
O local da obra, durante a execução das fundações, deverá permanecer limpo e bem organizado, 
obedecendo as Normas de Higiene e Segurança do Trabalho, selecionando os locais para 
estocagem de materiais e local para bota-fora, que deverão ser previamente aprovados pela 
Fiscalização. 
 
O Bota-Fora do solo extraído das escavações será dentro da área do empreendimento, a ser 
definido posteriormente. 
Os serviços de escavação, transporte, espalhamento e compactação serão por conta da 
Empreiteira. 
 
A Empreiteira deverá executar os serviços de arrasamento das estacas, nos níveis indicados no 
Projeto Estrutural. 
Os serviços de arrasamento de estacas deverão ser executados com critério, de tal maneira que 
não sofram danos ou trincas, com consequente rejeição e reposição da mesma. 
Deverão ser mantidas íntegras as esperas previstas no projeto de Fundação. 
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4. PISO INDUSTRIAL 

 

Piso em concreto armado com telas soldadas, armadura superior e armadura inferior, de acordo 
com o especificado em projetos, sobre sub-base em brita graduada e material granular (cascalho), 
conforme descrição abaixo. 

4.1 MATERIAIS PARA SUB-BASE 

Os materiais constituintes da sub-base deverão ter as características tecnológicas iguais ou 
superiores às especificadas abaixo: 

 

4.1.1 Material Granular (Solo de Jazida Estabilizada Granulometricamente)  

 ISC (CBR)  40 %; 

 Expansão  0,5%; 

 Grupo A1, A2 ou A3; 

 Índice de Plasticidade - IP < 6%; 

 Limite de liquidez - LL < 25%; 

 Quantidade de material passando na peneira 200  35%; 

 Tamanho máximo do agregado inferior a 1/3 da espessura da sub-base; 

 

4.2 SUBLEITO 

Deverá ser executada regularização e compactação do solo com ISC (CBR) > 6 % (Consultar 
detalhes no projeto). 

 

4.3 DADOS COMPLEMENTARES 

A execução dos serviços deverá atender a um Planejamento Técnico de Execução para 
escavações, os aterros e reaterros, as compactações, principalmente próxima de estacas, para 
evitar danos e consequente substituição da mesma. 

Os serviços não aprovados ou rejeitados pela Fiscalização deverão ser refeitos prontamente, sem 
prejuízo nos prazos e sem custos adicionais. 

Os serviços deverão ser acompanhados por Engenheiros qualificados, para prontamente atender 
a demanda da obra. Eventuais problemas de execução deverão ser comunicados imediatamente 
a Fiscalização. 

As concretagens somente poderão ser executadas depois de liberadas pela Fiscalização. 

 Será de responsabilidade da Empreiteira a produção de desenhos e cálculos necessários para 
execução de soluções não previstas no projeto da RK Consultoria Técnica Ltda., os quais deverão 
ser apresentados em tempo hábil e submetidos à aprovação prévia, antes da execução, devendo 
também a mesma, fornecer os respectivos cálculos, considerações técnicas e desenhos do “As 
Built” após cada etapa da obra concluída. 
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 Todos os desenhos produzidos pela Empreiteira deverão ser entregues em meio eletrônico, 
formato (dwg+plt.zip) conforme padrão apresentado, para autoCad autoCad2000 Drawing (*.dwg) 
mínimo e um jogo de cópias plotadas em papel sulfite branco, carimbada e assinada pelo 
responsável técnico, inclusive de desenhos revisados. 

 

3. MATERIAIS 

 

3.1 AÇO 

Não será permitido o emprego de aços de qualidade diferentes dos especificados no projeto. 

Todas as barras deverão ser novas, livres de ferrugens, defeitos, tintas, óleos ou materiais graxos 
que possam reduzir ou impedir sua aderência ao concreto. 

As barras de aço deverão ser dos tipos CA-50A, CA-60 e CA-25, nas bitolas indicadas nos 
desenhos do projeto. Elas deverão satisfazer em tudo as condições estabelecidas na EB-3 da 
ABNT. 

 

A estocagem das barras deverá ser realizada de maneira a protegê-las contra a ação das 
intempéries, sendo vedada à estocagem do material em contato com o terreno. 

O arame para montagem da armadura de aço deverá ser o No 18, recozido, enrolado em duas 
pernas. 

Para execução devem-se observar cuidadosamente os itens descritos abaixo: 

As barras deverão ser cortadas e dobradas de acordo com o projeto, usando-se o corte e 
dobramento a frio, observando-se rigorosamente a categoria e a bitola das barras, assim como as 
prescrições determinadas pelas NBR 6118 e EB-3 da ABNT. 

Antes da sua colocação, as barras deverão ser limpas de crostas de ferrugem e de tudo aquilo 
que possa vir a influenciar a qualidade de aderência ao concreto. 

A colocação das barras para montagem das armaduras deverá ser de acordo com o projeto, 
observando-se rigorosamente a categoria do aço, bitola, posição, número e espaçamento das 
barras e dos estribos. 

Deverão ser utilizadas barras de montagem, com a finalidade de garantir a necessária rigidez para 
o seu manuseio e a correta posição da armadura dentro da forma, durante o lançamento e 
adensamento do concreto. 

As emendas das barras deverão ser realizadas de acordo com as indicações do projeto e com as 
recomendações contidas na NB-1 e EB-3 da ABNT. 

As emendas não previstas no projeto só deverão ser executadas com prévia autorização da 
Fiscalização. 
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O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, deverá ser feito com os raios de curvatura 
quando previstos no projeto, respeitados os mínimos da norma NBR 6118. 

Serão vedadas as emendas por solda em barras de Categoria B. As máquinas soldadoras 
deverão ter características elétricas e mecânicas apropriadas à qualidade do aço e à bitola da 
barra a serem soldadas e deverá ter regulagem automática. 

As barras de espera deverão ser devidamente protegidas contra a oxidação e deverão ser 
rigorosamente limpas quando na retomada da concretagem. 
 
O cobrimento da armadura inclusive as de distribuição e estribos, deverá ser o indicado no projeto 
e sua garantia na execução deve ser total, inclusive colocação de espaçadores nas armaduras 
sobre lastros de concreto. 

Os espaçadores deverão ser tecnicamente adequados e aprovados pela sua utilização em obras. 
No caso de espaçadores pré-fabricados, utilizar com mesma resistência especificada para o 
concreto estrutural.  

Toda a armadura será verificada e liberada pela Fiscalização. 
 

 

 3.2 CONCRETO 

O Concreto a empregar na obra deverá ser da mais alta qualidade, devendo para isto, ser mantido 
o controle permanente, e sua execução deve obedecer às normas. 

Todas as etapas necessárias as fabricações do concreto deverão ser rigorosamente 
acompanhadas. 

Antes de iniciar o lançamento do concreto, deve-se observar se todas as etapas foram concluídas, 
inclusive inserts, tubulações e embutidos de outros projetos específicos, a fim de se evitar 
retardamentos e consequente prejuízo. 
 
A resistência do concreto a ser utilizado nos vários tipos de peças estruturais, consta dos 
desenhos do Projeto.        

Deverá ser executado controle tecnológico através de ensaios de ruptura de corpos de prova 
cilíndricos, de acordo com a NBR-6118. 

3.3 CIMENTO 

Deverão ser obedecidas as especificações da NBR-5735, NBR-5732 e NBR-5733. 

Serão realizados ensaios de recepção do cimento, obedecendo aos métodos MB-1 e MB-11 ou 
Norma equivalente da ABNT.  

O cimento deverá ser guardado no canteiro da obra em depósito coberto, ambiente seco e 
arejado, conforme NBR 6118. 

O cimento deverá ser estocado de maneira à que seu emprego seja na ordem cronológica de 
fabricação e/ou recebimento. 
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O tempo de estocagem não deverá ultrapassar a um mês, podendo ser de dois meses quando 
usado em locais de clima seco; a altura das pilhas não deve ultrapassar 10 sacos.  

O cimento com sua embalagem original danificada, e aqueles que apresentarem sinais de 
hidratação, só poderão ser utilizados em concreto magro e sem responsabilidade estrutural. 

 3.4 AREIA 

O agregado miúdo será a areia natural e deverá ter condições granulométrica, ausência de 
substâncias nocivas (torrões de argila, materiais carbonosos, materiais pulverulentos, cloretos, 
sais, etc) e de impurezas orgânicas impostas pela EB-4 da ABNT. Manter a areia fora de contato 
com chuva forte que consiga carregar suas parcelas finas.  

Havendo suspeita de que a areia contém quantidades nocivas de impurezas orgânicas, serão 
preparados corpos de prova que deverão apresentar uma resistência média, no mínimo a 95% da 
resistência média apresentada por corpos preparada por corpos de prova preparada com areia 
considerada normal.  

A areia deverá ser estocada e mantida de tal maneira que evite a inclusão de qualquer material 
impróprio no concreto. Não deve ser misturada com outros agregados. 

 

 3.5 BRITAS 

O agregado graúdo será a pedra britada com diâmetro compatível ao tipo de estrutura a ser 
adotado. A sua granulometria deverá estar dentro dos limites estabelecidos pela ABNT. 

 

 3.6 ÁGUA 

A água a ser utilizada deverá ser limpa (potável), livre de teores prejudiciais, de substâncias 
estranhas e outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto.  
 
Presumem-se satisfatórias as águas potáveis e que tenham pH entre 5,8 e 8,0. As quantidades de 
cloretos e sulfatos deverão ser inferiores aos máximos permitidos na NBR 6118  

 

 3.7 ADITIVOS 

Será rigorosamente proibido o emprego de aditivos que contenham cloreto de cálcio ou outros 
halogênios. Os aditivos devem ficar guardados em locais adequados, ser aplicados dentro do 
prazo de validade e nas quantidades indicadas. 

 

 3.8 TRAÇOS 

A fixação do traço de concreto será tal que se assegura, uma massa plástica trabalhável, de 
acordo com as dimensões das peças, da distribuição das armaduras no seu interior e com os 
processos de lançamento, adensamento e cura. 
 
Os traços de concreto deverão ser determinados pela Construtora e previamente testados. 
Deverão ser dosados racionalmente de acordo com as curvas granulométricas dos materiais 
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inertes, de maneira que seja obtido um concreto denso, impermeável, durável, e com resistência 
final acima do especificado e coeficiente de variação pretendida para o fim a que se destina 
(NBR6118 e NBR9778). 
 
Os materiais componentes a serem utilizados, devem ser medidos em peso, a umidade dos 
agregados deverá ser determinada freqüentemente por métodos precisos e consideração na 
determinação do traço do concreto e fator água/(cimento).  

A determinação dos traços deverá ser feita com antecedência, com traços experimentais, devendo 
ser preparados e rompidos corpos de prova a fim de que, em face o valor obtido a Fiscalização 
possa aprová-los. 

Qualquer alteração de traços aprovados só poderá ser feita com prévia autorização da 
Fiscalização. 

Em caso de utilização do concreto bombeado deverá ser pesquisado o traço apropriado à 
movimentação para esse equipamento, sem prejuízo a que se destina, devendo ser controlada a 
plasticidade do concreto. 

O concreto deverá ser lançado continuamente, ou em camadas não mais espessas do que 30 cm. 

A Empreiteira deverá dispor de equipamentos extras, para assegurar a continuidade da mistura, 
transporte, lançamento e adensamento e cura do concreto e obedecido a NBR 6118. 
 

 3.9 CONTROLE TECNOLÓGICO 

 
O controle tecnológico abrangerá pelo menos o previsto nos seguintes itens: 

 Verificação da Dosagem Utilizada 

 Verificação da Trabalhabilidade 

 Verificação das Características dos Constituintes 

 Verificação da Resistência Mecânica 

 Controle da Resistência (Controle Sistemático) 
 

A totalidade do concreto da estrutura será dividida em lotes para efeito de controle e aceitação. Os 
lotes não deverão ter mais de 100 m3, nem corresponder à área de construção de mais de 500 
m2 e nem a tempo de execução de mais de duas semanas. 

Cada lote de concreto corresponderá 1 amostra com exemplares, retirados de maneira que a 
amostra seja representativa do lote todo. 

Cada exemplar será constituído de 2 corpos de prova da mesma amassada e moldado no mesmo 
ato, tomando-se como resistência do exemplar, o maior dos 2 valores obtidos no ensaio. 

No caso de concreto pré-misturado, a amostra deverá conter pelo menos um exemplar de cada 
caminhão betoneira recebida na obra. Todos os ensaios deverão ser realizados de acordo com as 
normas da ABNT.  
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A critério da Fiscalização poderão ser moldados por grupo, mais 3 (três) corpos de prova de ruptura 
há 90 dias. 

 

4. ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A Empreiteira deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) da execução dos 
serviços, e todos os dispositivos e trâmites legais aprovados , imediatamente após o início da obra.  


