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1 GENERALIDADES 
1.1 OBJETO 
O presente documento corresponde às especificações referentes aos serviços de 
implantação do campus provisório do Instituto de Ciências, Tecnologia e Inovação da 
Universidade Federal da Bahia, localizado na Cidade do Saber, Camaçari-BA. 
O objetivo deste documento é estabelecer a indicação, localização e especificação de todos 
os serviços relacionados com a execução desta obra.  
Os serviços serão executados em estreita observância às indicações constantes dos 
projetos a seguir referidos, cujos responsáveis técnicos estão indicados. 
No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações e Partes 
Gráficas, deverá ser adotado o item mais restritivo e a favor da segurança e da 
qualidade. 
O construtor deverá ter procedido prévia visita ao local onde serão realizados os serviços, 
bem como, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos, de modo a 
seguir as orientações e determinações do Caderno de Encargos e normas aplicáveis da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
 

2 INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 

A expressão “Modelo de referência ou similar: Ref. xxxxx. fab. yyyyyy.”, com 
indicação de marcas, presente nesta especificação tem como finalidade servir de 
parâmetro de qualidade, facilitar a descrição do objeto, apresentar uma referência 
estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituído por outras marcas e 
modelos de equivalência técnica ou superior conforme orientação obtida em  
Licitações & Contratos - Orientações básicas - 2ª edição – TCU. 

 

O método de aplicação/execução do serviço deverá ser conforme composição do 
SINAPI e/ou ORSE.  

 
2.1 PROJETOS – RESPONSAVEIS TÉCNICOS 
2.1.1 PROJETO ARQUITETÔNICO 

 Arq. Márcia Pinheiro   CAU A21359-4 

 Arq. Manuella Araujo      CAU A64143-0 

 Arq. Marcio Perroni        CAU A30985-0 

 Arq. Alberto Herrera    CAU A 90858-4 
 
 
2.2  DESENHOS COMPLEMENTARES 
Durante a execução da obra poderá a UFBA, através do Núcleo de Projetos, da 
Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura, apresentar desenhos complementares 
que deverão ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais documentos gráficos 
e escritos que informam o presente projeto. 
 

3 IMPERMEABILIZAÇÃO 
3.1 ORIENTAÇÔES GERAIS 
O recebimento dos serviços de impermeabilização se dará após a prova de perfeita 
estanqueidade, conforme orientações e determinações da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT. As superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente 
limpas e secas. Faz-se necessário o uso da mão-de-obra especializada e o uso obrigatório 
de equipamentos de proteção individual (EPI). 
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3.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS 
Preparação de superfície com pintura em “primer” de emulsão asfáltica em base de 
solventes de secagem rápida. 
Impermeabilização de cobertura utilizando manta asfáltica com armadura de filme de 
polietileno 4mm alumínio aderida com maçarico, inclusive as superfícies verticais adjacentes 
numa altura de 40cm. 
 

Local de aplicação: Lajes, calhas e rufos ao nível da cobertura. 
 

4 ELEMENTOS DE FECHAMENTO 
 
4.1 PAREDE DE PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO 
Vedação em painéis pré-fabricados em gesso acartonado, nas dimensões 1,20m de largura, 
espessura de 125mm fixados em estrutura metálica de aço galvanizado. 

Local de aplicação: Divisão entre Laboratório Integrado 05 e Laboratório de 
Informática 01. 

 
4.2 DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS 
Todas as divisórias dos sanitários deverão ser revistas para recuperação e eventuais 
defeitos/deterioração. 
 
4.3 DIVISÓRIAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO 
Serão fornecidas e instaladas divisórias estruturadas em perfis de alumínio anodizado, cor 
natural, permitindo acoplamento de painéis em “L”, “T” ou “X”, possibilitando o saque frontal 
e passagens de fiações, com rodapés removíveis e “macaquinho” regulável; 
Os painéis serão constituídos por duas faces de chapas de fibra de madeira prensada, 
protegidas por resina alquídica melamínica ou laminado plástico melamínico de alta 
pressão, com a espessura de 40mm;  

Modelo de referência ou similar: Divilux 
Local de aplicação: Sala do Diretor e vice-Diretor; Biblioteca, com altura até o teto/ 
Coordenação Acadêmica e Sala de Professores, até altura de 1,20m. 

 

5 REVESTIMENTOS 
 
 
5.1 PASTILHA CERÂMICA  
Pastilha cerâmica fosca, na dimensão (10x10)cm nas cores existentes. No caso da escolha 
pela recomposição ao invés de retirada e pintura. 
Local de aplicação: Circulação e salas de aula do segundo pavimento.  

6 PAVIMENTAÇÕES 
 
 
6.1 ENCERAMENTO, LUSTRAÇÃO E VITRIFACAÇÃO 
Limpeza com produto biodegradável, isento de amônia e não inflamável, cuja aplicação 
deverá seguir a orientação do fabricante, base Seladora aplicada à base de polímeros e 
impermeabilizante autobrilhante à base de polímeros acrílicos, resinas sintéticas e um 
composto metálico. 
Local de aplicação: Segundo pavimento 
6.2 PISO EM PORCELANATO  
Pastilhas no mesmo modelo existente, para recomposição dos acabamentos dos pisos em 
porcelanato. 

Local de aplicação: Primeiro pavimento 
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7 SOLEIRAS 
7.1 PEDRA 

Em granito cinza Corumbá polido 2,0cm e dimensões 96 cm x 15 cm.  
Local de aplicação: Laboratório de informática 01 no segundo pavimento. 

 
 

8 RODAPÉS 
Em material igual ao existente. 
Local de aplicação: Pav 2; Lab. integ. 05 Lab info 0, Lab info 03 e Lab info 04 . 

 
 

9 FORROS 
Em placas modulares de 125x 62,5cm nas mesmas especificações do existente. 
Local de aplicação: Primeiro Pavimento 
 
Em placas modulares de 62,5 x 62,5cm nas mesmas especificações do existente. 
Local de aplicação: Segundo Pavimento 

 
 

10 PORTAS 
 

P4 - Portas lisas internas em madeira semioca com a mesma especificação das 
portas existentes. Dimensões: 90 cm x 210cm.  
P4g - Portas lisas internas em madeira semioca com a mesma especificação das 
portas existentes para ser instalada em parede de gesso acartonado de 12 cm de 
espessura. Dimensões: 90 cm x 210cm 
P4e – Porta para paredes estruturadas em perfis de alumínio anodizado, cor natural. 
Modelo de referência ou similar: Divilux 
Local de aplicação: Sala do Diretor e vice-Diretor; Biblioteca, com altura até o teto/ 
Coordenação Acadêmica e Sala de Professores, até altura de 1,20m. 
P4v – Portas em vidro temperado incolor com 10 mm de espessura, puxador tipo 
alça metálico com 0.50m de comprimento, ferragens cromadas e mola hidráulica de 
piso, contra-placa de fechadura, dobradiças inferior e superior, fechadura central a 
1,10m do piso com dois cilindros e demais acessórios. Dimensões: 90 cm x 210cm. 
Local de aplicação: Pavimento 1 Sala de Reuniões da diretoria, Copa e Sala de 
atendimento ao aluno. 
Dobradiça. 
Utilizar em cada porta de madeira, um conjunto constituído de quatro dobradiças 3 ½’ 
x 3’ com corpo, pino, anéis, bolas e parafusos em material idêntico ao das outras 
portas existentes. 
Fechaduras 
As fechaduras e maçanetas deverão ser em tipo e material idêntico ao das outras 
portas existentes. 
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11 VIDROS 
11.1 VIDRO TEMPERADO 
 

Painéis fixos em vidro temperado fosco com 10 mm de espessura, separador de vidro, 
ferragens cromadas e demais acessórios. 
Local de aplicação: Pavimento 1; Sala de atendimento ao aluno. 
Painéis fixos em vidro temperado fosco até 2,10 m e incolor até o teto com 10 mm de 
espessura, separador de vidro, ferragens cromadas e demais acessórios. 
Local de aplicação: Pavimento 1; Sala de Reuniões da diretoria e Copa 
 

12 PINTURA 
 
12.1 PAREDES EXTERNAS 
Pintura com tinta 100% acrílica fosca para exterior aplicada em três demãos, sobre duas 
demãos de massa acrílica, em paredes tratadas previamente com selador acrílico. Em 
superfícies externas novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento. As 
cores a serem usadas serão as mesmas existentes. 

 Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil 
 
12.2 PAREDES INTERNAS 
Pintura com tinta 100% acrílica fosca aplicada em três demãos, sobre sobre duas demãos 
massa PVA, em paredes tratadas previamente com selador acrílico. Superfícies novas 
aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento. As cores a serem usadas 
serão as mesmas existentes. 

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil 
 
12.3 LAJE APARENTE 
Pintura com tinta PVA aplicada em três demãos sobre demão de massa PVA.  

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil 
 
 

13 PEÇAS - METAIS - ACESSORIOS SANITÁRIOS -  
 
13.1 PEÇAS SANITÁRIAS 
  

 
13.1.1  BACIA SANITÁRIA PARA PNE 
Bacia sanitária em louça, na cor branca, consumo por acionamento de 6 litros com altura de 
43/44 cm com respectivo assento, sem abertura frontal. 

Modelo de referência ou similar: Bacia Convencional Conforto sem abertura frontal 
Vogue Plus, fab. DECA P.510.17. 
Local de Aplicação: Sanitários PNE. 
 

 
13.1.2 LAVATÓRIO DE PAREDE PNE 
Em louça, na cor branca, com meia coluna suspensa. 

Modelo de referência ou similar: - LINHA VOGUE PLUS - BRA - fab. DECA P.51.17 
Local de aplicação: Sanitários PNE 
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13.2 METAIS SANITÁRIOS 
13.2.1 TORNEIRA TEMPORIZADA PNE (com alavanca) 
Torneira acionada por um tempo programado, com sistema anti-vandalismo, com arejador, 
funcionamento de 2 a 40mca, vazão constante de 8l/min, acionamento suave com  
ALAVANCA, acabamento cromado. 

Modelo de referência ou similar: linha Decamatic fab. DECA REF. 1173.C.CONF ou 
similar. 
Local de aplicação: Sanitários PNE. 

 
13.2.2 VÁLVULA DE DESCARGA PNE (com alavanca) 
Válvula. com um sistema de descarga convencional com acionamento suave POR 
ALAVANCA, manutenção simples com cartucho de reposição, ciclo de operação automático 
e auto-limpante.  

Modelo de referência ou similar: ref. DOCOL Pressmatic Benefit Deca, linha Hydra 
Eco Conforto, REF. 2565.C.112.CONF 
Local de Aplicação: Sanitários PNE  

 
13.2.3 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO 
Em latão acabamento cromado com tampa em latão cromado. 

Modelo de referência ou similar: Válvula 1602C. Fab. Deca. 
Local de Aplicação: sanitários masculinos 

 
 
13.2.4 LIGAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA 
Usar tubo com anel expansor e canopla em latão cromado; 

Modelo de referência ou similar: Tubo de ligação c/ anel expansor para bacia, fab. 
DECA. 

 
13.2.5 LIGAÇÃO DE LAVATÓRIOS 
Usar engates flexíveis de latão cromado com canopla. 

 Modelo de referência ou similar: Ligação flexível, fab. DECA. 
 
 

13.3 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 
13.3.1 BARRAS RETAS PARA BACIA ACESSÍVEL 
Conjunto de 03 barras retas: 02 barras horizontais de 80cm e 01 barra vertical de 70cm, 
diâmetro 30 a 45 mm, em Aço Inox AISI 304, com canoplas de acabamento. Incluídos 
parafusos em inox e buchas em nylon nas dimensões e quantidade necessárias para 
perfeita fixação das barras. 

Local de Aplicação: Entorno da bacia dos sanitários acessíveis, conforme projeto. 
 
13.3.2 BARRA EM “U” DE APROXIMAÇÃO LATERAL PARA LAVATÓRIO 
Barra em forma de U, 25x26cm, em Aço Inox AISI 304, diâmetro 30 a 45mm, com canoplas 
de acabamento. Incluídos parafusos em inox e buchas em nylon nas dimensões e 
quantidade necessárias para perfeita fixação das barras. 

Local de Aplicação: Lateral do lavatório acessível, onde a parede lateral esteja a 
mais de 15cm do lavatório. 
 

13.3.3 BARRA RETA DE APROXIMAÇÃO LATERAL PARA LAVATÓRIO 
Barra reta vertical com 40cm de comprimento, diâmetro 30 a 45 mm, em Aço Inox AISI 304, 
com canoplas de acabamento. Estão incluídos parafusos em inox e buchas em nylon nas 
dimensões e quantidade necessárias para perfeita fixação das barras. 

Local de Aplicação: Lateral do lavatório acessível, onde a parede lateral esteja a 
menos de 15cm do lavatório. 
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13.3.4 BARRA RETA PARA PORTA 
Barra reta com 70cm de comprimento, diâmetro 30 a 45 mm, em Aço Inox AISI 304, com 
canoplas de acabamento. Estão incluídos parafusos em inox e buchas em nylon nas 
dimensões e quantidade necessárias para perfeita fixação das barras. 
Deverá seguir especificações do Projeto Específico de Arquitetura 

Local de Aplicação: Face interna das portas nos sanitários acessíveis que abrem 
para fora. Na face externa quando excepcionalmente a porta abrir para dentro. 

13.3.5 CABIDE 
Em latão, acabamento cromado. 

Modelo de referência ou similar: Cabide Izy 2060, Fab. Deca. 
Local de Aplicação: Em cada sanitário acessível, box sanitário, e junto aos lavatórios 
dos conjuntos sanitários. 

 
13.3.6 PORTA PAPEL TOALHA 
Dispenser para toalha interfolhada em plástico ABS branco, com fechamento em chave para 
papel toalha de 2 ou 3 dobras.  

Local de Aplicação: Em cada sanitário acessível e junto aos lavatórios dos conjuntos 
sanitários. 

   
13.3.7 SABONETEIRA LIQUIDA 
Saboneteira sistema spray em plástico ABS branco, capacidade para 0,9 litros e fechamento 
com chave. 

Modelo de referência ou similar: Ref. AC 8000. fab. JOEFEL. 
 
13.3.8 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO: 
Dispenser para papel higiênico tipo comercial em plástico ABS branco e fechamento com 
chave. Capacidade: rolo de papel higiênico de 300 a 500 m com Ø máximo de 220 mm. 

Modelo de referência ou similar: Ref. AE 41000. fab. JOEFEL.  
 
13.3.9 ESPELHOS 
Espelhos cristal 4mm, nas dimensões mínimas de 40x90cm, fixados sobre compensado 
naval e guarnecidos com moldura de alumínio. 

Local de aplicação: Sanitários, sobre os lavatórios. Nos sanitários acessíveis, 
instalado a no máximo 90cm do piso acabado. 

 
13.3.10 ALARME AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA 
Alarme audiovisual bivolt com botão de acionamento sem fio (wireless) para sanitário 
acessível, em plástico de alta resistência. Acompanha placa tátil (EMERGÊNCIA: ACIONAR 
O BOTÃO). Deverá atender às recomendações da NBR9050/2015. 

Modelo de referência ou similar: Alarme audiovisual de emergência TB-69/70. Fab. 
Total Acessibilidade. 
Local de aplicação: Sanitários acessíveis, conforme projeto arquitetônico. 

 
13.3.11 PRATELEIRAS EM GRANITO 
Prateleiras em granito cinza corumbá, e=2,5cm, L=25cm e c=35cm, altura do piso 1,20m.  

Local de aplicação: Sanitários PNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
13.4 METAIS LABORATÓRIOS 
13.4.1 TORNEIRA 

Torneira de parede em aço inox para cuba. 
Modelo de referência ou similar: DECA max cód.1168C34 
Local de aplicação: laboratórios integrados 1, 2, 3 e 4. 

13.4.2 CUBAS 
Cuba em aço inox com ralo e sifão integrado. Dimensões 70 cm x50 cm e 
profundidade de 32 cm. 
Modelo de referência ou similar: Cuba profissional em aço inox Tramontina. 
Cód.940951102. 
Local de aplicação: laboratórios integrados 1, 2, 3 e 4. 

 
 

14  BANCADAS EM PEDRA 
 

14.1  BANCADA EM GRANITO 
Bancada em granito cinza corumbá conforme detalhe em pranchas.  
Local de aplicação: laboratórios integrados 1, 2, 3 e 4 
  

 
 


