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EXIGÊNCIAS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 

Programa: CASA MELHOR  
 
Objeto: CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS DE DOIS QUARTOS. 

 

 
 – OBJETIVO  

 
 
As presentes Especificações Técnicas têm por finalidade orientar e complementar 

os projetos, definir normas e metodologias de execução e determinar os materiais 

a serem empregados, instituindo, assim, as condições que presidirão ao 

desenvolvimento das obras e serviços relativos à construção de: 

 
• Construção de Residências populares para abrigar população de 

baixa renda do programa habitacional do governo municipal. 

 
 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

 
 
 

• É obrigação do CONTRATADO a realização de todas as obras ou serviços 

constantes nos projetos, ou descritos e mencionados nestas 

especificações, nos projetos e no Termo de Contrato, fornecendo, para 

tanto, todo material, toda mão-de-obra e todos os equipamentos 

necessários à realização destes serviços; 

• Todos os materiais, obras e serviços a serem empregados, ou executados, 

deverão atender ao exigido nas presentes especificações, nos projetos 

elaborados, no contrato firmado entre a SEHAB e o CONTRATADO, nas 

ordens escritas da FISCALIZAÇÃO da SEHAB, e, nos casos omissos, nas 

Normas e Especificações da ABNT e do fabricante do material. 

 



 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – SEHAB 
COORDENADORIA DE PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS 

                GERÊNCIA DE TÉCNICAS HABITACIONAIS     
  

 

2 

Av. Jorge Amado, S/N - Ponto Certo, Camaçari – BA – (71) 3644 – 9742 / 9738 / 9734 CEP:42.800-00 
secretariadehabitacaogab@gmail.com,http://www.camacari.ba.gov.br https://www.facebook.com/sehabccamacari 

 

 

• Os quantitativos de serviços que figuram nos quadros de quantidades 

fornecidos pela SEHAB, têm por finalidade, apenas, a comparação das 

propostas apresentadas, razão pela qual, a SEHAB não se responsabiliza 

em hipótese alguma, pela precisão dos mesmos. 

• O CONTRATADO será responsável pela elaboração dos projetos 

executivos (elétrico, hidro-sanitário e estrutural) e deverá submetê-los antes 

da execução a FISCALIZAÇÃO para a sua aprovação. 

• Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de 

quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela 

FISCALIZAÇÃO, após o pronunciamento da FISCALIZAÇÃO e só assim 

tomada em consideração no ajuste final de contas. 

• Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos 

preços unitários de contrato. 

• Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários 

estabelecidos no contrato serão previamente orçados de comum acordo 

com a FISCALIZAÇÃO, e a aprovação pelo Ministério da Integração 

Nacional. 

• A FISCALIZAÇÃO das obras e serviços será exercida pela SEHAB, 

diretamente, e/ou através de Consultoria pela mesma credenciada. 

• A existência da FISCALIZAÇÃO, não exime a responsabilidade integral 

única e exclusiva do CONTRATADO, para com os trabalhos e obras 

adjudicados, nos termos do Código Civil Brasileiro. 

• O CONTRATADO deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da 

FISCALIZAÇÃO, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em 

qualquer época e lugar, durante a execução das obras. 

• Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às 

Especificações ou que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer 

trabalho não previsto, executado sem autorização escrita da 

FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo 
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o CONTRATADO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer 

parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 

pagamento extra. 

• Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, 

aconselhável à substituição de alguns dos materiais especificados por 

outros equivalentes, ou uma alteração na solução técnica proposta nos 

projetos, essa substituição somente poderá se dar mediante autorização 

expressa da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular. 

• O CONTRATADO deverá retirar do canteiro das obras os materiais 

porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 (quarenta e 

oito) horas a contar da determinação atinente ao assunto. 

• O CONTRATADO deverá manter, em caráter permanente, à frente dos 

serviços um engenheiro civil e um substituto, escolhido por ele, e aceitos 

pela FISCALIZAÇÃO. O primeiro terá a posição de residente e representará 

o CONTRATADO, sendo todas as instruções a ele válidas como sendo 

dada ao próprio CONTRATADO. Esses representantes, além de possuírem 

os conhecimentos e capacidade profissional requerido, deverão ter 

autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com as 

obras e serviços a que se referem às presentes Especificações. O 

residente somente poderá ser substituído com o prévio conhecimento e 

aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

• O CONTRATADO deverá estar informado de tudo o que se relacionar com 

a natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir 

sobre os mesmos. 

• Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de 

funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados. 

• Será expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer 

materiais não destinados à mesma. 
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• A vigilância do canteiro de obras e o armazenamento descentralizado dos 

materiais e equipamentos, conforme as necessidades decorrentes das 

localizações das casas a serem trabalhadas, será efetuada 

ininterruptamente, até a conclusão e recebimento das obras por parte da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

• Os transportes de materiais e equipamentos por meios terrestres ou 

fluviais, e as aberturas de acessos aos locais de construções das casas 

porventura necessárias serão de responsabilidade do CONTRATADO, não 

acarretando acréscimos nos custos das obras. 

• Deverá ser previsto, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e 

materiais necessários à administração e condução das obras. 

• O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e 

Especificações entregues, ficará condicionado à prévia autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

• A mão-de-obra a empregar deverá ser de BOA qualidade, de modo a 

permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado 

dos mesmos. 

• Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a 
executar. 

 
• A critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser efetuados periodicamente, 

ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e 

argamassas. 

• O CONTRATADO deverá elaborar para fins de acompanhamento semanal 

da execução da obra, um Cronograma Físico de Barras para as diversas 

etapas da construção. 

• Deverá existir, obrigatoriamente, no escritório da obra um LIVRO de 

OCORRÊNCIAS, onde serão registrados pela FISCALIZAÇÃO e/ou pelo 

CONTRATADO, o andamento e as ocorrências notáveis da obra. 



 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – SEHAB 
COORDENADORIA DE PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS 

                GERÊNCIA DE TÉCNICAS HABITACIONAIS     
  

 

5 

Av. Jorge Amado, S/N - Ponto Certo, Camaçari – BA – (71) 3644 – 9742 / 9738 / 9734 CEP:42.800-00 
secretariadehabitacaogab@gmail.com,http://www.camacari.ba.gov.br https://www.facebook.com/sehabccamacari 

 

 

• Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e 

pagamento dos serviços serão procedidos consoante às determinações e 

critérios estabelecidos nestas especificações, para a determinação das 

metas realizadas. 

• Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos 

contratuais, fica estabelecido que: 

• Em caso de divergência entre os desenhos do Projeto Arquitetônico e 

estas Especificações Técnicas prevalecerão sempre os primeiros. 

 

• Em caso de omissão nas Especificações prevalecerá sempre o disposto 

nos desenhos do Projeto Arquitetônico. 

• Quando a omissão for nos desenhos do Projeto Arquitetônico 

prevalecerá, sempre, o disposto nas Especificações. 

• Em caso de divergência entre os desenhos do Projeto Arquitetônico e 

seus respectivos detalhes prevalecerão, sempre, os últimos. 

• Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas 

dimensões, medidas em escala, prevalecerão, sempre, as primeiras. 

• Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, 

prevalecerão, sempre, as de maior escala. 

• Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, 

prevalecerão, sempre, as mais recentes. 

• Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos, destas 

Especificações Técnicas ou do Edital, deverá, necessariamente, ser 

consultada a FISCALIZAÇÃO. 
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• MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

 
• Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela 

fiscalização antes da sua utilização, sem prejuízo de outras 

fiscalizações que poderão ser efetuadas pela concedente. 

• De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e 

atender às seguintes normas brasileiras da ABNT: 

• Blocos cerâmicos: NBR 7171 

• Tijolos cerâmicos maciços: NBR 7170 

• Argamassas: NBR 7215, NBR 7223 e NBR 8522. 

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

• Bacia sanitária: NBR 9060, NBR 6498. 

• Lavatório: NBR 10353 

• Torneiras: NBR 10281 

 

• Registros: NBR 10071, NBR 11306, NBR 10929. 

• Caixas de descarga: NBR 11852 

• Cimento Portland: NBR 5732 

• Agregados para concreto: NBR 7211 

• Fator água/cimento: NBR 6118 

 

- MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 
 

• A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as 

medidas necessárias e indispensáveis relativas à proteção dos 

trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade do CONTRATADO, 

observadas as leis em vigor, especialmente a Lei n.º 6.514, Portaria n.º 

3.214 e suas alterações. Deverão ser observados os requisitos de 

segurança, entre outros, com relação aos moradores das casas 

trabalhadas, às redes elétricas, máquinas, equipamentos, andaimes, 

presença de chamas e metais aquecidos, uso de guarda de ferramentas, 

aproximação de pedestres, etc.; 
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• Será obrigatório o uso, por parte de todos aqueles presentes nos locais das 

obras e/ou serviços, de equipamentos de proteção individual adequado e 

em perfeita condição de uso, não desobrigando o CONTRATADO, com 

isso, de tomar todas as medidas de proteção coletiva; 

• O uso obrigatório de EPI's abrange engenheiros, arquitetos, mestres de 

obra, encarregados, operários, mesmo que pertencentes às 

subempreiteiras ou firmas especializadas, ainda que suas permanências 

nos locais das obras e/ou serviços sejam temporárias; 

• A SEHAB não assumirá responsabilidades por acidentes que porventura 

ocorram no local da obra e nem atuará como mediador em conflitos que 

deles resultem. 

 

- SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 

• – Generalidades: 

 
• Execução da obra: As recomendações a seguir devem ser adotadas, sem 

prejuízo às normas brasileiras pertinentes e, de forma alguma pretendem 

esgotar o assunto. Em casos aonde as recomendações não se mostrem 

adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos 

ou em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da SEHAB 

deverá ser consultado. 

• Antes do início das obras, deverão ser executadas todas as instalações 

provisórias necessárias: barracão para escritório, dependência destinada à 

instalação de equipamentos, depósitos para materiais e ferramentas, 

abrigos e instalações sanitárias para pessoal, considerando as 

especificidades destas obras quanto a existências de dispersões de casas 

a serem construídas; 
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• Todas as instalações provisórias de luz e força, água e destino adequado 

de dejetos e, respectivos consumos serão de responsabilidade exclusiva do 

CONTRATADO; 

• Fica o CONTRATADO obrigado a planejar a execução da obra 

considerando as dispersões das casas, de modo a garantir a segurança do 

trabalho, o armazenamento seguro dos materiais e equipamentos, os 

transportes e deslocamentos necessários. 

• Será de responsabilidade do CONTRATADO o pagamento de taxas, 

licenças e emolumentos da obra, tais como: licença de construção, 

matrícula no INSS, Anotações de Responsabilidade Técnica, etc., cujos 

comprovantes de pagamentos, originais ou cópias autenticadas, 

permanecerão no canteiro de obras, à disposição da FISCALIZAÇÃO. 

• Serão executados os serviços de capinação, limpeza manual do terreno, 

remoção de toda matéria orgânica superficial, corte de árvores e 

destocamento, com posterior destino adequado de material removido, 

definido pela FISCALIZAÇÃO, caso seja necessário. 

 

• A colocação dos barracões, depósitos e almoxarifados deve ser feita de 

forma a evitar atropelo na obra tendo em vista a natureza dispersa das 

casas onde serão construídas as melhorias, e as culturas locais. 

• O custo da instalação da obra deverá estar inclusa no BDI a ser aplicado. 
 

• Ficam a cargo do CONTRATADO as despesas com os transportes 

decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno, escavações e 

aterros, seja qual for à distância média e o volume considerado. 

 
– Placa de obra: 

 
• Fica o CONTRATADO obrigado a confeccionar e colocar, nos locais 

indicados pela FISCALIZAÇÃO no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da 
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data da assinatura do contrato, placas indicativas nos modelos padrões da 

SEHAB e que serão pagas por unidade. 

 
– Locação da obra: 

 
 

• A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto, sendo o 

CONTRATADO responsável exclusiva por quaisquer erros de nivelamento 

e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demolição e reconstrução dos 

serviços considerados imperfeitos pela FISCALIZAÇÃO. 

• Será de responsabilidade do CONTRATADO a obtenção do RN e 

alinhamento geral fornecidos pela municipalidade ou as serão adotadas 

referências de acordo com as realidades encontradas nas diversas 

comunidades e aldeias a serem trabalhadas. Nestes casos as localizações 

serão acordadas com os beneficiários, com a aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

• A locação será executada com instrumentos e por mão-de-obra 

especializada, devendo ficar registrada, em banquetas de madeira, no 

perímetro do terreno e/ou em torno da obra. 

• No caso de terrenos em desnível, será adotada a altura do nível do piso da 

construção em relação ao nível mais alto do terreno. 

• As despesas com os trabalhos topográficos, se necessários, para locação 

das diversas unidades da obra correrão por conta do CONTRATADO. 

• A marcação das fundações será feita pelo eixo das paredes, pilares, 

usando-se quadros, de tal forma que, as projeções dos referidos eixos das 

paredes ou pilares sejam assinaladas e numeradas. 

• Uma vez feita à locação da obra, será solicitada a presença da 

FISCALIZAÇÃO, para fazer comparação com o projeto. Qualquer trabalho 

iniciado sem esta verificação estará sujeito à rejeição. 
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• Quaisquer dúvidas que surjam na locação, em conseqüência de diferença 

de dimensões no terreno ou outras causas, deverão ser esclarecidas e 

resolvidas pela FISCALIZAÇÃO. 

 
– Escavações: 

 
 

• O processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, 

sua topografia, dimensões e volume da escavação, objetivando-se sempre 

o máximo rendimento e economia. 

• 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. 

• Quando a profundidade da escavação ou o tipo de terreno puderem 

provocar desmoronamentos, comprometendo a segurança dos operários e 

dos moradores, serão feitos escoramentos e isolamentos adequados. 

 

• Sempre que houver necessidade, será efetuado o esgotamento através de 

bombeamento, tubos de drenagem ou outro método adequado. 

 
– Reaterro: 

 
 

• Nos serviços de reaterro, será utilizado o próprio material das escavações, 

na insuficiência deste, será utilizado material de empréstimo. 

• De uma maneira geral, o reaterro será executado em camadas 

consecutivas, convenientemente apiloadas, manual ou mecanicamente, em 

espessura máxima de 0,20m. 

• Tratando-se de areia, o apiloamento será substituído pela saturação da 

mesma ate atingir a umidade necessária, com o devido cuidado para que 

não haja carreamento de material. 
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– Aterro: 
 

• Nos aterros de pequenas dimensões deverão ser utilizados compactadores 

manuais ou de pequeno porte, executando-se nesses casos camadas com 

espessuras de 20 cm, com materiais adequados e devidamente molhados 

preparados até atingir o nível inferior do contra-piso. 

• Será retirada do aterro toda a matéria orgânica, bem como: troncos, raízes 

e entulhos que por ventura para ali tenham sido transportados. 

• A caixa de projeção da residência levará, de preferência, aterro arenoso 

isento de todo e qualquer material orgânico. 
 

- FUNDAÇÕES E ELEVAÇÕES: 

 
 

• – Generalidades: 

 
 

• Na leitura e interpretação do projeto de fundação, bem como na sua 

execução, serão sempre levadas em conta que os mesmos obedecerão 

rigorosamente às normas estruturais da ABNT. A execução de qualquer 

parte da fundação implica na integral responsabilidade do CONTRATADO 

por sua resistência e estabilidade. 

• Os elementos estruturais deverão transmitir para o terreno uma sobrecarga 

o mais uniforme possível, compatível com as características geotécnicas 

das camadas subjacentes. 

• Os serviços só poderão ser iniciados após a correta locação do elemento 

estrutural da fundação e a aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

• Quaisquer modificações nos projetos de fundações devem ser previamente 

autorizadas pela FISCALIZAÇÃO e consignadas como alteração do projeto 

no livro de ocorrências da obra. 
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• As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem 

executadas de modo a obedecer às cotas estabelecidas nos projetos. 

• As águas subterrâneas ou pluviais porventura presentes nas cavas, 

deverão ser esgotadas, não sendo permitido o lançamento do concreto 

antes desta providência. 

• Antes do lançamento do concreto de regularização as cavas deverão ser 

cuidadosamente limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos 

ao concreto, tais como: madeiras, solos carreados por chuvas, etc. 

 

– Concreto magro: 

 
 

• Sobre o fundo da cava de fundação devidamente compactado deverá ser 

executada uma camada de regularização em concreto simples, com as 

seguintes condições: 

 

 
• Traço 1:4, 5:4, 5 (cimento, areia média e brita 1), 

 
• Teor mínimo de cimento de 273,06 kg/m3 de concreto, 

 
• Resistência à compressão maior ou igual a 15 Mpa, 

 
• Espessura igual a 5 cm, superfície plana e nivelada, 

 
• Livrando os locais de tubulação. 

 

– Embasamento com alvenaria de 1 vez: 

 
• Embasamentos serão executados em alvenaria de uma vez com tijolos 

cerâmicos, 6 (seis) ou 8 (oito) furos, de compressão mecânica de 1ª 

qualidade, assentados com argamassa de cimento, cal e areia média no 

traço 1:2: 8. 
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• Na sua execução os tijolos serão previamente molhados e as juntas terão 

espessura constante de no máximo 1,5 cm. As fiadas deverão ficar 

aprumadas, niveladas e com amarrações perfeitas. 

• As superfícies externas dos embasamentos deverão ser chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

 
– Concreto armado e simples: 

 
 

• Nas residências serão aplicadas cintas de amarração de concreto armado 

nos pilares fck =15mpa de 0,10 x 0,20m, sobre todo o perímetro da 

alvenaria de embasamento. 

 

• Todos os materiais constituintes do concreto deverão atender as exigências 

da Normas Brasileiras, bem como as Especificações pertinentes. 

• A concretagem somente pode ser feita após a autorização prévia da 

FISCALIZAÇÃO, que procederá às devidas verificações das formas, 

escoramentos e armaduras, devendo os trabalhos de concretagem 

obedecer a um plano previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO. 

• Antes da concretagem, as posições e vedação dos eletrodutos e caixas, 

das tubulações e peças de água e esgoto, bem como de outros elementos, 

serão verificados pelos instaladores e pela FISCALIZAÇÃO a fim de evitar 

defeitos de execução nessas partes a serem envolvidas pelo concreto. 

• A mistura do concreto será feita em betoneiras com capacidade mínima 

para produzir um “traço” correspondente a 01(um) saco de cimento. Não 

será permitido à utilização de frações de 01(um) saco de cimento. O tempo 

de mistura deverá ser aquele suficiente para a obtenção de um concreto 

homogêneo. 

• Quando, em casos especiais, a FISCALIZAÇÃO autorizar o amassamento 

manual do concreto, este será feito sobre plataforma impermeável. 
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Inicialmente serão misturados a seco, a areia e o cimento, até adquirirem 

uma coloração uniforme. A mistura areia- cimento será espalhada na 

plataforma, sendo sobre ela distribuída a brita. A seguir adiciona-se a água 

necessária, procedendo o revolvimento dos materiais até obter uma massa 

de aspecto homogêneo. Não será permitido amassar manualmente, de 

cada vez, um volume de concreto superior ao correspondente a 100 Kg 

(cem quilogramas) de cimento. 

• A FISCALIZAÇÃO deverá rejeitar para o uso na obra, o concreto já 

preparado, que a seu critério não se enquadre nestas Especificações, não 

sendo permitida adições de água, ou agregado seco e remistura, para 

corrigir a umidade ou a consistência do concreto. 

• O adensamento deverá ser executado de tal maneira que não altere a 

posição da ferragem e o concreto envolva a armadura, atingindo todos os 

recantos da forma. 

• Após o descimbramento, as falhas de concretagem porventura existentes 

deverão ser aplicadas a ponteiro e recobertas com argamassa de cimento 

e areia no traço 1:2 em 

 

volume, devendo ser tomados cuidados especiais a fim de recobrir todo e 

qualquer ferro que tenha ficado aparente. 

 
– Formas e armaduras: 

 
 

• As formas serão usadas onde for necessário limitar o lançamento do 

concreto e conformá-lo segundo os perfis projetados, de modo tal que a 

peça moldada reproduza o determinado no Projeto Arquitetônico, devendo 

satisfazer os seguintes requisitos de ordem geral. 

• As formas poderão ser confeccionadas com tábuas de pinus de boa 

qualidade, de 12” x 1”, com folhas de compensado de espessura adequada 

ao fim a que se destina ou metálicas. 
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• A retirada das formas deverá ser feita cuidadosamente e sem choques, 

caso seja necessário deve ser realizado descimbramento. 

• As formas poderão ser reutilizadas quantas vezes possíveis, desde que os 

danos e desgastes ocorridos nas concretagens não comprometam o 

acabamento das superfícies concretadas. 

• O custo das formas foi alocado separadamente ao preço do concreto. 
 

• As barras de aço, no momento de seu emprego, deverão estar 

perfeitamente limpas, retirando-se as crostas de barro, manchas de óleo, 

graxas, devendo ser isentas de quaisquer materiais prejudiciais à sua 

aderência com o concreto, não sendo aceitas aquelas cujo estado de 

oxidação prejudique a sua seção teórica. 

• O desempeno e dobramento das barras será feito, a frio. 
 

• Deverão ser tomados cuidados especiais quanto aos espaçadores, de 

modo a garantir o recobrimento mínimo da ferragem exigido. 

 

– Alvenaria de elevação de ½ vez: 

 
 

• Todas as alvenarias deverão ser executadas com tijolos cerâmicos de 6 

(seis) ou 8 (oito) furos, de fabricação mecânica de boa qualidade, cozidos, 

leves, duros, sonoros, não vitrificados, isentos de falhas e não poderão 

apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam comprometer sua 

resistência e durabilidade, e obedecerão as normas NBR 7170 e NBR 

7171. 

• As paredes a serem construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos serão 

indicadas no projeto arquitetônico, devendo ser executadas de acordo com 

as dimensões do projeto. 

• Antes do início da execução da alvenaria, deverão ser marcados, por meio 

de cordões ou fios de arame esticados sobre cavaletes, os alinhamentos 
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das paredes, e por meio de fios de prumo, todas as saliências, vãos de 

portas, janelas, etc. 

• Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de 

tijolos, será o bastante para a FISCALIZAÇÃO poder determinar sua total 

ou parcial demolição sem nenhum ônus para a SEHAB. 

• Em todos os encontros de paredes deverão ser feitas amarrações de 
alvenaria. 

 
• As argamassas de assentamento serão de cimento, cal e areia média, traço 

1:2:8, e deverão apresentar resistência à compreensão, superior aos tijolos. 

• Os tijolos deverão ser abundantemente molhados antes do assentamento, 

evitando-se a absorção de água das argamassas aplicadas. 

• Os tijolos deverão ser assentados em fiadas horizontais, sobre camada de 

argamassa até 1,5 cm de espessura com juntas alternada de modo a se 

obter boa amarração, evitando-se com rigor coincidências de juntas 

verticais em camadas consecutivas. Todas as juntas horizontais e verticais 

serão preenchidas com argamassa e rebaixadas à ponta de colher, a fim de 

que o emboço adira fortemente. 

• Os cantos das paredes deverão ser feitos com tijolos inteiros, assentados, 

alternadamente, no sentido de uma e outra parede. 

• As diversas fiadas deverão ficar perfeitamente alinhadas e niveladas, 

apresentando, os trechos de paredes perfeitas condições de verticalidade. 

• As paredes que repousam sobre vigas contínuas deverão ser levantadas 

simultaneamente, não sendo permitidas diferenças superiores a 1,00 m entre as 

alturas levantadas em vãos contínuos. 

– PISOS E CONTRA-PISOS: 
 
 

• – Generalidades: 

 
• Os pisos e pavimentos previstos deverão ser executados de acordo com o 

Projeto Arquitetônico. 
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• Os pisos só serão executados após a conclusão dos revestimentos das 

paredes e dos tetos e concluídos antes das pinturas. 

• Todos os pisos laváveis ou sujeitos a chuvas terão declividade adequada, 

nunca inferior a 0,5 % (meio por cento), em direção aos ralos, às soleiras, 

às portas externas, às canaletas ou ao terreno, para um perfeito e rápido 

escoamento das águas. 

 
– Contra-piso de concreto: 

 
 

• Cobrindo a caixa de projeção das residências, será construída uma camada 

impermeabilizadora, em concreto simples, de cimento, areia e brita ao traço 

1:3,4:3,5 em volume, com uma espessura mínima de 5 cm. 

• A camada impermeabilizadora somente será lançada estando o aterro 

perfeitamente apiloado e nivelado, assim como, após a colocação das diversas 

canalizações que deverão ficar sob o piso. O enchimento dos baldrames será 

executado em camadas de 0,20 m, fartamente molhadas e isentas de detritos 

orgânicos, tomando-se precaução a fim de evitar danos às tubulações já instaladas. 

• O contra-piso interno só será lançado depois de estar o aterro interno 

perfeitamente adensado, compactado e nivelado, e colocadas todas as 

tubulações que devam passar por baixo dos pisos. 

• Todos os pavimentos deverão possuir declividade mínima de 0,5% na 

direção prevista para o escoamento das águas. 

• O piso dos sanitários deverá ser rebaixado de 5 cm, em relação aos pisos 
adjacentes. 

 
• O amassamento e colocação do concreto deverá obedecer às 

determinações do capítulo CONCRETOS destas Especificações. 

 
– Piso cimentado: 
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• Esquadrejadas. As juntas deverão ser assentadas com argamassa, só 

devendo ser corrido o piso, no mínimo, 24 horas após esse assentamento. 

• Quando não indicado no projeto Arquitetônico, as juntas deverão ser 

distribuídas em retângulos de área proporcional ao do piso de todos os vão, 

devendo a área desses retângulos ser, no máximo, igual a um metro 

quadrado. 

• O piso deverá ter declividade suficiente a assegurar o perfeito escoamento 

das águas de lavagem para os ralos de piso ou áreas externas. 

• O piso será pago por metro quadrado de área pavimentada devendo no 

preço unitário estar inclusas as juntas. 

 
– Piso em cerâmica: 

 
 

• Será aplicado, quando indicado, revestimento cerâmico, até 35 por 35 cm, 

que será executado sobre emboço de cimento e areia no traço 1:4, e 

aplicado com argamassa de cimento colante e rejuntada com cimento 

branco. 

• Nas residências, será usado piso em cerâmica nas áreas indicadas no 

Projeto Arquitetônico, só podendo ser iniciado depois de concluídos o 

revestimento de paredes e tetos, e o assentamento das canalizações sob o 

mesmo. 

• O piso será aplicado diretamente sobre a camada de massa reguladora de 

piso cimentado que será aplicada sobre o contra-piso de concreto 

regularizado, devendo a mesma se encontrar totalmente limpa. 

• As juntas de piso deverão ser feitas em cimentício, com o espaçamento de 

aproximadamente 0,5 centímetro, e deverão ficar inteiramente alinhadas e 

esquadrejadas. As juntas deverão ser assentadas com argamassa, só 

devendo ser corrido o piso, no mínimo, 24 horas após esse assentamento. 
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• Quando não indicado no projeto Arquitetônico, as juntas deverão ser 

distribuídas em retângulos de área proporcional ao do piso de todos os vão, 

devendo a área desses retângulos ser, no máximo, igual a um metro 

quadrado. 

• O piso deverá ter declividade suficiente a assegurar o perfeito escoamento 

das águas de lavagem para os ralos de piso ou áreas externas. 

• O piso será pago por metro quadrado de área pavimentada devendo no 

preço unitário estar inclusas as juntas. 

 
– REVESTIMENTOS 

 
 

– Chapisco: 

 
 

• Todas as superfícies de concreto (exceto fundação), alvenaria de tijolos e 

pré- moldados, antes de qualquer revestimento, receberão um chapisco de 

aderência constituído por argamassa de cimento e areia ao traço 

volumétrico de 1:3, lançado a colher, com força suficiente a permitir uma 

perfeita aderência ao substrato em camada homogênea áspera, e de modo 

a recobrir toda a superfície a ser revestida. 

• O chapisco só deverá ser aplicado após a completa pega de argamassa 

das alvenarias e do embutimento das canalizações de água, esgoto e 

eletricidade. 

 

 

 

 

– Massa Única: 

 
 

• Nas superfícies a serem pintadas, indicadas no Projeto Arquitetônico, 

deverá ser executado revestimento em massa única com argamassa de 
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cimento, cal e areia média ao traço volumétrico de 1:2:8, devendo-se obter 

uma superfície lisa, bem- acabada e com arestas vivas. 

• O revestimento em massa única só poderá ser aplicado após a pega e o 

endurecimento do chapisco de aderência, e sua espessura será de 2 cm 

• Antes da aplicação do revestimento em massa única ou emboço deverão 

as superfícies a serem revestidas serem molhadas, bem como instalados 

os marcos, aduelas e tubulações a embutir. 

• A camada de massa única não deverá ultrapassar 2,0 cm de espessura, 

devendo-se tomar cuidado com o aparecimento de trincas provenientes de 

sua secagem rápida. 

• A regularização da superfície revestida em massa única deverá ser feita à 

régua de alumínio e o acabamento com desempenadeira de borracha. 

• As superfícies revestidas, paredes, devem apresentar paramentos 

perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, 

desempenados, e reproduzindo as formas determinadas no Projeto 

Arquitetônico, arestas e cantos perfeitamente alinhados e em 

concordâncias perfeitas, e serem isentos de rachaduras, falhas, 

depressões e quaisquer outros defeitos ou deformações. 

• A critério da FISCALIZAÇÃO poderá ser utilizada massa industrialmente 
preparada. 

 

– Cerâmica: 
 

• Será aplicado nas paredes do banheiro (apenas área de banho) e cozinha 

(conforme indicadas em planta), aplicação de revestimento cerâmico, tipo 

B, até 35 x 35 cm, que será executado sobre emboço de cimento e areia no 

traço 1:4, e aplicado com argamassa de cimento colante e rejuntada com 

cimento branco. 

• As juntas deverão estar perfeitamente alinhadas e niveladas de modo a 

não permitir desajustes entre as pedras cerâmicas. 
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• Deverá ser observado o prumo das paredes prontas de modo a não 

permitir o aparecimento de rebaixos e superfícies irregulares. 

• Os trinchos os mesmos deverão estar sempre colocados na parte inferior e 

na direção do fundo do ambiente. 

• No caso da existência de impropriedades construtivas a FISCALIZAÇÃO, 

poderá solicitar a remoção do revestimento colocado, obrigando o 

CONTRATADO a substituir os revestimentos indicados sem ônus para a 

SEHAB. 

 
– COBERTURA: 

 
 

– Generalidades: 

 
 

• A construção da coberta só poderá ser iniciada depois de aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO os detalhes da respectiva estrutura de sustentação, na 

hipótese dos mesmos não integrarem o Projeto Arquitetônico. 

• Na execução dos trabalhos, deverão ser respeitados os dispositivos das 

normas pertinentes e obedecendo as especificações que constem na 

ABNT. 

• A cobertura será executada de acordo com as indicações do projeto, 

referentes ao tipo de telha, estrutura e declividades estabelecidas. 

 

 

 

– Madeiramento: 
 
 

• A madeira a ser utilizada, deverá ser de lei, bem seca, de primeira 

qualidade e escolha, e isenta de partes brancas, brocas, nós, fendas, 

rachaduras e empenos. 



 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – SEHAB 
COORDENADORIA DE PROGRAMAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS 

                GERÊNCIA DE TÉCNICAS HABITACIONAIS     
  

 

22 

Av. Jorge Amado, S/N - Ponto Certo, Camaçari – BA – (71) 3644 – 9742 / 9738 / 9734 CEP:42.800-00 
secretariadehabitacaogab@gmail.com,http://www.camacari.ba.gov.br https://www.facebook.com/sehabccamacari 

 

 

• O madeiramento de sustentação da coberta poderá ser feito em terças de 

madeira de lei, da qualidade especificada no projeto, com dimensões e em 

número necessário a suportar o peso do telhado sem deformações. 

• As terças que tenham vão livre superior a 4,00 m, deverão ser 

contraventadas com barrotes, cujas dimensões e quantidade, deverão ser 

as necessárias a dar rigidez à coberta. 

• As peças de madeira deverão ser encaixadas e pregadas entre si, e as 

emendas só poderão ser feitas nos apoios. 

• O espaçamento entre ripas e barrotes será determinado pela dimensão da 

telha a empregar, tendo-se o cuidado de deixar a folga conveniente. 

 
– Cobertura com telha de fibrocimento: 

 
 

• As telhas deverão ser de fibrocimento com espessura de 8 milímetros. 
 

• As telhas deverão ser de boa qualidade e escolha, ter acabamento, textura, 

forma e coloração uniformes, molduragem perfeita e serem isentas de 

fissuras, trincaduras, falhas e quaisquer outros defeitos de fabricação. 

• O telhamento deverá ser executado no sentido contrário à direção dos 

ventos dominantes. Em volta do telhado, as telhas deverão ter cordão de 

acabamento feito com telhas capas e argamassa no traço volumétrico 1:4 

(cimento e areia). 

• O assentamento começará pelas telhas, calhas no sentido  da  inclinação  

do  telhado, do beiral para cumeeira, colocando-se as  telhas  com  a  

concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga para a 

cumeeira. Na sua parte mais larga, à distância entre as duas fileiras será 

cerca de 5cm. O recobrimento entre as telhas canal deverá ser de 10cm. 
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• As telhas superiores (capa) deverão ser colocadas com a extremidade mais 

estreita voltada para o lado da cumeeira, e o recobrimento deverá ser de 

10cm. 

• A cobertura será paga por metro quadrado da projeção horizontal do telhado. 

 

– ESQUADRIAS: 

 
 

– Generalidades: 

 
 

• As esquadrias deverão ser confeccionadas e assentadas de acordo com o 
Projeto. 

 
• Deverão ser obedecidas especificações próprias referentes às esquadrias, 

bem como ferragem e vidros que as compõem, que figurarem nas plantas 

de detalhes do Projeto Arquitetônico. 

• As dimensões dos vãos assinalados nos Projetos se referem às aberturas 

livres entre marcos ou guarnições. 

• As esquadrias deverão ser firmemente chumbadas às paredes e/ou 

elementos estruturais. 

• A FISCALIZAÇÃO deverá previamente aprovar o fabricante da ferragem 

quando o mesmo não for indicado no Projeto. 

• As esquadrias serão pagas por metro quadrado, considerando as 

dimensões dos vãos abertos, devendo no preço unitário estar incluída a 

ferragem. 

 
 
 

 
– Esquadrias de Madeira: 
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• A madeira deverá ser de lei, bem seca, de boa qualidade e escolha, 

aparelhada, perfeitamente esquadrejada, de quinas vivas e retilíneas, e isenta de 

partes brancas, brocas, nós, fendas, rachaduras e empenos. 

• As esquadrias, compreendendo portas, janelas, painéis fixos e móveis e 

demais peças similares de carpintaria, serão executadas com esmero, 

obedecendo às dimensões e detalhes do Projeto. 

• Todas as esquadrias de madeira deverão ser aparelhadas e perfeitamente 

lixadas, inclusive as guarnições, com acabamento para a aplicação do 

esmalte. 

 
– Ferragens: 

 
 

• A ferragem a ser utilizada deverá ser de BOA qualidade, isenta de 

quaisquer defeitos e dos tipos e dimensões discriminadas no Projeto. 

• As ferragens não poderão deformar as folhas das esquadrias e serão 

fixadas de forma que os rebordos encaixes tenham sua forma exata, não 

sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros artifícios. 

• Os parafusos de fixação da ferragem deverão ser apenas apertados e 

jamais rebatidos. 

• Os vidros deverão obedecer às especificações EB-92 da ABNT e ser 

límpidos e isentos de fissuras, trincaduras, arranhões, bolhas, ondulações e 

quaisquer outros defeitos tanto de acabamento como de fabricação. 

• Os vidros serão aplicados sobre massa corrida de vidraceiro, depois de 

aparelhadas e pintadas às esquadrias. 

• A espessura dos vidros deverá ser compatível com as dimensões dos vãos 

onde serão aplicados, devendo a mesma ser previamente aceita pela 

FISCALIZAÇÃO. 

• Para as esquadrias simples salvo indicação em contrário do Projeto, 

deverão ser adotados os seguintes requisitos para a ferragem: 
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• Ser adequada ao tipo de esquadrias adotado; 

 

• O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão 

realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos 

ou contato com metais pesados, como o aço, zinco e cobre, ou 

substâncias ácidas ou alcalinas. 

• Os parafusos de fixação da ferragem deverão ser apenas apertados 

e jamais rebatidos 

• As fechaduras serão de embutir. 

 
 

– PINTURA: 

 
 

– Generalidades: 

 
 

• As pinturas serão executadas com acabamento impecável de acordo com o 

tipo e cor indicados no projeto ou nos casos omissos, conforme indicação 

da FISCALIZAÇÃO. 

• As superfícies a serem pintadas serão examinadas e corrigidas de 

quaisquer defeitos de revestimentos antes do início dos serviços. 

• As tintas, massas, vernizes e solventes a empregar deverão ser de 

qualidade razoável, nas cores e embalagens originais de fábrica. As tintas e 

vernizes deverão ter pigmentação uniforme e serem isentas de borras e 

quaisquer outras impurezas, devendo obedecer as Especificações 

pertinentes e as normas da ABNT. 

• Deverão ser dadas duas demãos, e adquirir a coloração uniforme desejada 

partindo- se sempre dos tons mais claros para os mais escuros. 
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• A segunda demão só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

inteiramente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 (vinte e 

quatro) horas entre elas. 

• A pintura de paredes poderá ser aplicada com brochas ou rolos, devendo 

ser feita verticalmente, da parte superior para a inferior, sendo uniformemente 

distribuída em toda a superfície a ser pintada. 

• A pintura a óleo ou verniz poderá ser aplicada a pincel ou pistola, devendo 

ser distribuída uniformemente em toda a superfície a pintar. 

• Os trabalhos de pintura externa ou em local mal abrigados não deverão ser 

realizados em dias de chuva. 

• Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies 

não destinadas a pintura, tais como, ferragens, aparelhos de iluminação, 

etc. Quando aconselhável, deverão ser protegidos com papel fita celulose 

ou materiais equivalentes, principalmente no caso de pintura à pistola. Os 

respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos com 

solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca. 

 
– Tinta PVA látex: 

 
 

• Será aplicada apenas na parte interna das residências. 
 

• Aplica-se então a primeira demão de tinta. Após seca será procedida à 

correção final com massa e lixamento, procedendo-se então a pintura final. 

• Genericamente, deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
 

• Limpeza e acabamento prévios das superfícies a pintar; 
 
• Verificação do acabamento. 

– Tinta Acrílica: 
 

• Será aplicada apenas na parte externa das residências. 
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• Aplica-se então a primeira demão de tinta. Após seca será procedida à 

correção final com massa e lixamento, procedendo-se então a pintura final. 

• Genericamente, deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
 

• Limpeza e acabamento prévios das superfícies a pintar; 
 

• Verificação do acabamento. 

 

– Tinta Esmalte sobre Madeira: 

 
 

• Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

 

• Lixamento preliminar a seco, com lixa n.º 1 e limpeza do pó de lixa; 
 

• Uma demão de aparelho aplicada à trincha ou pincel, de acabamento 
fosco; 

 
• Lixamento adequado da superfície; 

 
• Duas demãos de tinta de acabamento, aplicada à pistola ou pincel, 

com retoque de massa antes da última demão. 

 
 

– INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS: 

 
 

– Generalidades: 

 
 

• As instalações elétricas serão executadas por profissionais habilitados, de 

acordo com as normas técnicas. 

• O material a ser empregado deverá ser de boa qualidade, isento de falhas, 

trincaduras e outros quaisquer defeitos de fabricação. 

• Serão empregados tubos e conexões de PVC, soldáveis, de boa qualidade, 

com diâmetro adequado à alimentação das respectivas peças. 
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• Durante a instalação, a fim de evitar a entrada de corpos estranhos nas 

canalizações, as extremidades das mesmas serão convenientemente vedadas. 

• As tubulações correrão embutidas nas paredes ou pisos, salvo instrução 

em contrário da FISCALIZAÇÃO, quando os tubos serão externos, presa 

por meio de abraçadeiras espaçadas de, no mínimo, 1,5 m. 

• As canalizações de água e esgoto correrão embutidas nas paredes e pisos. 

• Os tubos em nenhum caso deverão ser curvados, e sim montados com 

curvas e joelhos. 

• Toda a tubulação de água deverá passar em nível superior à tubulação de 
esgoto. 

 
• As instalações de água e esgoto serão pagas por unidade de serviço e 

incluem inclusive a ligação até o ramal de alimentação do fornecedor de 

água e do esgoto. 

• Serão instalados chuveiros plásticos brancos simples. 

 

– Instalações sanitárias: 

 
 

• Todas as juntas e ligações deverão ser perfeitamente estanques. Antes de 

ser feito o revestimento, as canalizações serão submetidas à prova de 

pressão interna. A pressão de teste deve ser, no mínimo, igual à de 

trabalho a que irá ser submetida, devendo a água permanecer nas 

canalizações pelo menos 15 minutos. 

• Os aparelhos somente deverão ser instalados quando concluídos os 

serviços que possam danificá-los, ficando desde já explícito que serão 

substituídas as peças impugnadas pela FISCALIZAÇÃO. 

• Os lavatórios serão de louça branca, suspenso, padrão popular. 
 

• E as caixas de descarga serão de sobrepor de plástico com capacidade de 

9 litros, com tubos de descarga, engates flexíveis e bóia. 
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• As bacias sanitárias deverão ser de louça branca, padrão popular e deverão 

ser fixadas com parafusos, estar firmemente assentados e nivelados com o 

piso, de forma que a sua remoção só seja possível com a utilização de 

ferramentas. 

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

chumbados e amarrados na alvenaria, com argamassa de cimento e areia 

lavada traço 1:4. 

• Alternativamente a caixa de descarga, o lavatório e a bacia sanitária poderão 

ser fixados através de buchas plásticas que se fixarão diretamente na 

alvenaria; os blocos de madeira seriam então substituídos por blocos 

cerâmicos grauteados e assentados em posição adequada para a fixação 

das buchas plásticas. 

 
– Instalações de esgoto: 

 
 

• Deverão ser rigorosamente obedecidas às normas e especificações NB 19 

e 37 e EB 05, 44, 69, 183 e 608 da ABNT e as da SEHAB, que tratam do 

assunto, bem como as especificações a seguir. 

• Serão empregados tubos e conexões, tipo esgoto, em plástico PVC. 
 

• As ramificações entre tubos e ralos serão de plástico PVC. 
 

• Os ralos terão caixas sinfonadas em PVC. 
 

• Os ramais externos serão feitos em PVC. A declividade para os ramais 

externos deverá ser no mínimo igual a 2%. 

• Em todos os pontos de entroncamento e mudança de direção desse ramal, 

serão colocadas caixas de passagem com tampas de concreto, removíveis. 

• Em cada unidade habitacional será construído um sumidouro 

 
 
 
 
– Reservatório: 
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• A caixa d'água poderá ser de polietileno, fibra de vidro, PVC ou material 

similar, desde que não tenha amianto na sua composição, devendo ser 

instalada em superfície lisa, sem qualquer ondulação ou quinas, 

obedecendo à orientação do fabricante. 

• O material da caixa d'água não deverá liberar substâncias tóxicas, e 

nem favorecer a proliferação de musgos, fungos, ou qualquer tipo de 

microorganismo, quando em contato com a água, ou qualquer produto de 

limpeza comercial, a base de cloro ou amoníaco, deverá ser resistente à 

abrasão ou qualquer outra solicitação advinda do processo de instalação 

ou de limpeza da caixa, deverá poder ser furada para a instalação das 

canalizações, sem apresentar fissuras ou rachaduras. 

• A caixa d'água deverá ser instalada com tampa, de forma a ficar 

centralizada, bem amarrada na cruzeta, e ter volume conforme indicado no 

projeto, sem trincas, rachaduras ou qualquer sinal de vazamento de água, e 

não deverá apresentar qualquer vestígio de pintura, ou de qualquer outro 

material de construção. 

• Neste projeto é prevista a utilização de caixas d'água de 500 litros para 

todas as casas. 

 
– INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
– Ligações domiciliares: 

 
• Serão empregados canos e conexões galvanizadas ou de plástico, com os 

diâmetros adequados á alimentação das respectivas peças. 

• A fiação será embutida na parede com o emprego de eletroduto rígido ou 

de plástico, com diâmetro mínimo de 1/2. 

• As bitolas mínimas dos condutores nas instalações deverão ser de: 
 

• nº 10 - para as entradas aéreas 
 

• nº 14 - para as instalações internas 
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• nº 16 - para ligação dos aparelhos de iluminação. 
 

• Serão empregadas caixas estampadas de 4" x 2" para os interruptores e 

tomadas de corrente. 

• Os interruptores e tomadas serão das marcas de boa qualidade, munidos 

das respectivas plaquetas. 

• Nos demais ambientes serão colocadas luminárias com lâmpadas podendo 

a mesma ser de plástico ou metal e na cor branca. 

• Em cada unidade será instalado quadro de medição no padrão da 

concessionária de energia local (COELBA) e quadro de distribuição para 02 (dois) 

disjuntores e toda a rede deverá ser distribuída a partir deste quadro. 

 

– LIMPEZA FINAL DA OBRA 

 
 

– Generalidades: 

 
• Após a conclusão dos serviços, os canteiros de obras e as instalações 

deverão ser limpos e removidos os entulhos. 

• A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 

devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as instalações, 

inclusive com ligações definitivas às redes de serviços públicos de luz e 

água. 

• Nas obras civis deverá também ser procedida à limpeza final e lavagem 

dos pisos, paredes sobre-revestidas e peças sanitárias e removidos 

quaisquer vestígios de tinta, manchas e argamassa. 

• A entrega da obra e seu recebimento pela SEHAB serão procedidos após 

vistoria efetuada, e constatado o fiel cumprimento dos Projetos elaborados 

e o perfeito funcionamento das instalações. 


