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I. TERMO DE REFERÊNCIA 

1. APRESENTAÇÃO  

Este Termo de Referência tem por objetivo descrever e especificar criteriosamente os 

serviços e obras de Construção da Edificação do Museu da Cidade com respectiva 

demolição da existente, sito Eixo Urbano Central - Centro, Camaçari – BA, conforme 

descrito nas planilhas orçamentárias anexas e especificações.  

Ao mesmo tempo, têm-se por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características 

técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a execução 

das obras e serviços. 

Será necessário que a empresa participante do certame licitatório tenha em seu quadro 

de pessoal, Engenheiro Civil Master responsável técnico com experiência em obras de 

edificações públicas, estrutura metálica, concreto armado, e recuperação de estruturas.  

A empresa deverá comprovar tal experiência através de atestados na execução dos 

serviços conforme orientação do Item Capacitação Técnica da Empresa  

1.1 ESPECIFICAÇÃO 

Item Produto Descrição Qtd. Valor U.M Total 

1 

10310400001 - 

EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DO MUSEU DA 

CIDADE, LOCALIZADA 

NA AVENIDA EIXO 

URBANO CENTRAL, 

NA CIDADE DE 

CAMAÇARI - BAHIA 

EXECUÇÃO DAS OBRAS 

DO MUSEU DA CIDADE, 

LOCALIZADA NA AVENIDA 

EIXO URBANO CENTRAL, 

NA CIDADE DE CAMAÇARI 

- BAHIA 

1 
R$ 

834.794,10 
Und. 

R$ 

834.794,10 
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2. JUSTIFICATIVA DA INTERVENÇÃO 

Como cenário a intervenção compreende a construção da edificação que abrigará o 

Museu da Cidade – acervo e arquivo público, que conjuntamente com a Reforma da 

Estação e a Requalificação do Cine Teatro, funcionará como um espaço público cultural. 

3.  MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS: Tipo Menor Preço Global, sob o Regime de Empreitada por 

Preço Unitário. 

OBJETO - Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO MUSEU DA 

CIDADE, LOCALIZADA NA AVENIDA EIXO URBANO CENTRAL, NA CIDADE DE 

CAMAÇARI - BAHIA, sob o regime de empreitada por preço unitário, tudo de acordo com 

o estabelecido neste Edital e seus Anexos. 

4. ADMISSÃO DE CONSÓRCIO  

Não será permitida a participação de Consórcio de Empresas neste Certame. 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1. Prazo de Execução 

06 meses (seis).  O prazo deverá ser contado a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

5.2. Prazo de Vigência 

O prazo de vigência será de 10 meses (dez).   

2. VALORES 

I. DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO DO ARQUIVO PÚBLICO R$ 49.999,06 

FONTE: 0100000 – Recursos Ordinários 

II. CONTRUÇÃO DO MUSEU DA CIDADE R$ 784.795,04                  

FONTE: 9124000 Transferências de Convênios - Outros 
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Contrato de Repasse nº 849831/2017 

Contrapartida: R$ 1.569,59 FONTE: 0100000 - Recursos Ordinários 

6. TERMINOLOGIA 

Neste Termo de Referência e em outros documentos deste Edital, quando são adotadas 

as palavras, expressões ou abreviaturas abaixo, deverão ser interpretadas mediante as 

seguintes definições: 

Contratante 

Órgão que contrata a execução de serviços e obras de construção, complementação, 

reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações. No caso, a SEINFRA 

- Secretaria de Infra Estrutura - da Prefeitura Municipal de Camaçari - BA. 

Contratada 

Empresa de engenharia especializada para execução das obras de do museu da cidade 

que contemplam a antiga estação ferroviária e prédio do arquivo público localizado no 

eixo urbano central na cidade de Camaçari – Bahia. 

Termo de Referência 

Parte do Edital de Licitação que tem por objetivo definir o objeto da licitação e do 

sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e 

administrativas para a sua execução.  

Fiscalização 

Atividade exercida de modo sistemático por Profissional qualificado da Contratante ou 

Empresa específica para gerenciamento da obra contratada pela Contratante, objetivando 

a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em 

todos os seus aspectos. 
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Contrato 

Documento subscrito pela Contratante e pela Contratada de acordo com a legislação em 

vigor, e que define as obrigações de ambas as partes, com relação a execução das obras 

a que se referem este Termo de Referência. 

Fabricante  

O construtor dos equipamentos, aparelhos e instalações que a Contratada terá de 

fornecer ou utilizar durante a execução dos serviços e de acordo com o estabelecido em 

Contrato. 

Residente  

Representante credenciado pela Contratada, com função executiva no canteiro de obras, 

durante todo o decorrer dos serviços e autorizado a receber e cumprir todas e quaisquer 

decisões da Fiscalização. 

Documentação Contratual 

Conjunto de todos os elementos que definem e regulam a execução da obra, 

compreendendo as especificações, desenhos de projeto, proposta da contratada, 

cronograma físico-financeiro da obra, ou quaisquer outros documentos suplementares 

que se façam necessários. 

Especificações Técnicas 

Instruções, diretrizes, exigências, métodos e disposições detalhadas quanto à maneira de 

execução dos serviços. 

Desenhos 

Todas as plantas, perfis, seções, vistas, perspectivas, esquemas, diagramas ou 

reproduções que indiquem as características, dimensões e disposições do serviços à 

executar. 
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Cronograma 

Distribuição dos prazos para execução das obras que deve ser submetido e revisto 

sempre que solicitado pela Fiscalização e deverá ser aprovado pela mesma. 

Obra 

Conjunto de estruturas de caráter permanente que a Contratada terá de executar de 

acordo com o contrato. 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR - Normas Brasileiras 

MB – Método Brasileiro 

EB – Especificação Brasileira 

EB-R – Especificação Brasileira Recomendada 

NB-R – Norma Brasileira Recomendada 

ASTM – American Society for Testing Materials 

ANSI – American National Standards Institute 

AISI – American Iron Society Institute 

PMC – Prefeitura Municipal de Camaçari 

COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia 

EMBASA – Empresa Baiana de Águas 

CBN - Concessionária Bahia Norte 
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7. CONDIÇÕES GERAIS 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais: 

7.1. Legislação, Normas e Procedimentos. 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente, aplicáveis ao 

objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores; 

A Contratada deverá providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade 

Técnica - ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes; 

A Contratada deverá obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção, na forma 

das disposições em vigor; 

A Contratada deverá obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do 

contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras; 

A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 

acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 

refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 

A Contratada deverá atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho 

e providenciar os seguros exigidos em lei no Item 10.7 deste Termo, na condição de única 

e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar as pessoas físicas e 

jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato; 

A Contratada deverá verificar todas as medidas, condições do local da obra, normas da 

Prefeitura, concessionárias locais, Corpo de Bombeiros, Normas Técnicas e ABNT antes 

de serem iniciados os serviços. Qualquer divergência encontrada deverá ser comunicada 

à Fiscalização.  

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o 

padrão de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com as normas 

vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o 

assunto. 
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8. PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

8.1. Requisitos Preliminares 

A execução dos serviços seguirá todos os seus projetos específicos, dos elementos 

constantes na Planilha Orçamentária bem como as presentes Especificações. Tais 

elementos, que serão fornecidos em cópias à CONTRATADA, farão parte integrante do 

Contrato. 

Estas especificações fixam as qualidades mínimas, aplicáveis e exigíveis pela 

Fiscalização, dos serviços necessários para a completa execução da obra. 

Este item fixa e estabelece as condições e requisitos técnicos que devem ser cumpridos 

pela CONTRATADA no tocante à: 

Execução de serviços por seus próprios meios; 

Execução de serviços especializados por terceiros, mediante prévia aprovação, 

supervisão e responsabilidade direta da CONTRATADA. 

Para todos os efeitos, subtende-se que a CONTRATADA está suficientemente 

familiarizada com os métodos e normas de execução envolvida. Assim sendo, as citações 

e recomendações aqui contidas orientam e complementam as informações existentes no 

projeto. 

As normas e especificações, quando explicitamente citadas, deverão ser adotadas. 

Quando não citada a norma a ser seguida ou inexistir, fica a critério da FISCALIZAÇÂO a 

indicação da mesma. 

Compete ao Executor fazer prévia visita ao local da obra para proceder a minucioso 

exame das condições locais, averiguar os serviços e material a empregar. Qualquer 

dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser 

previamente esclarecida com o CONTRATANTE. 

Serão adotados os seguintes critérios para resolução de eventuais divergências entre 

elementos do projeto: 
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Divergências entre as cotas assinaladas e as dimensões medidas em escala – 

prevalecerão as primeiras; Divergências entre desenhos de escalas diferentes – 

prevalecerão os de maior escala (denominador menor da relação modular);  

Divergências entre elementos não incluídos nos dois parágrafos anteriores, prevalecerão 

o  critério e a interpretação da FISCALIZAÇÂO, para cada caso. 

No canteiro, deverão ser mantidos em bom estado pela CONTRATADA, tantos jogos de 

plantas quanto forem necessários para municiar a execução dos serviços. 

A CONTRATANTE se reserva ao direto de revisar e /ou complementar o Projeto, sem que 

tais revisões, entretanto, introduzam alterações sensíveis quanto à natureza dos serviços 

durante a execução da obra, devendo o CONTRATADO obedecer a essas revisões e 

complementações que serão apresentadas por meio de desenho e instruções através de 

correspondências e ou registros no diário de obra. Essas revisões e complementações 

não poderão servir como justificativa de acréscimos nos preços unitários ou para atrasos 

no cronograma. 

A FISCALIZAÇÃO em face do acompanhamento nas diversas frentes de serviços, 

durante sua execução, poderá emitir especificações complementares, de modo a ajustar 

as presentes a novas condições que porventura se apresentem no decorrer dos trabalhos. 

Estas especificações complementares passarão a integrar as presentes especificações 

como se delas fizessem parte, e serão entregues mediante correspondência à 

CONTRATADA. Caso estas não modifiquem substancialmente, a critério da 

CONTRATANTE, a natureza dos serviços a executar, não caberá à CONTRATADA 

qualquer reivindicação ou reclamação. 

A CONTRATADA poderá por seu lado, propor alterações de pormenores construtivos do 

Projeto que entender convenientes, só podendo estas serem executadas após aprovação 

por escrito pela FISCALIZAÇÂO. A delonga na aprovação ou mesmo a não aprovação 

das alterações propostas, não poderá servir de justificativa para atrasos no cumprimento 

dos prazos estabelecidos, ou para qualquer outra reivindicação por parte da 

CONTRATADA. 
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Os custos dos serviços a serem apresentados em planilha serão com o material posto da 

obra. 

Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou diminuição de quantitativos ou 

despesas, será previamente outorgada por escrito pela CONTRATANTE, após o 

pronunciamento da FISCALIZAÇÃO e só assim poderá ser considerada no ajuste final de 

contas. 

Estas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários 

de contrato. 

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a 

seguir. 

Todos os aspectos particulares, os omissos e ainda os de obras complementares não 

consideradas no projeto serão, em ocasião oportuna, especificados e detalhados pela 

FISCALIZAÇÂO. Deverão ser obrigatoriamente executados, desde que sejam 

necessários à complementação técnica do projeto. 

Se durante o cumprimento do contrato se fizer necessário ou conveniente à execução de 

serviços extras conforme indicação da FISCALIZAÇÂO, a CONTRATADA deverá 

executá-los tão somente quando solicitados por escrito pela FISCALIZAÇÃO. Não será 

pago nenhum serviço extra, executado sem que haja prévia anuência por parte da 

FISCALIZAÇÃO. 

Todos os serviços que sejam de mesma  natureza e susceptíveis de serem classificados 

como iguais aos existentes nas planilhas do orçamento, anexas ao contrato, deverão ser 

pagos pelo preço unitário indicado na referida planilha. 

Caso contrário será pago pelos preços unitários constantes da composição de preços 

propostos pela CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE. 

8.2. Contratada 

A administração da obra deverá ser exercida por Engenheiro Civil Master com experiência 

em Requalificação de Edificações Antigas, Estrutura Metálica, Pavimentação e 
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Recuperação Estrutural, com Curriculum Vitae devidamente aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO; 

A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO até 5 (cinco) dias 

após o início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço 

compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as áreas 

de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários ao 

andamento dos serviços e obras; 

A CONTRATADA deverá providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à 

execução dos serviços e obras, bem como responder pelas despesas de consumo até o 

seu recebimento definitivo; 

A CONTRATADA deverá manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e 

equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do 

contrato; 

A CONTRATADA deverá providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais 

suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as 

necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto 

do contrato; 

A CONTRATADA deverá submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO 

qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de 

execução dos serviços e obras; 

A CONTRATADA deverá executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução 

determinados pela FISCALIZAÇÃO; 

A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à FISCALIZAÇÃO qualquer 

ocorrência de fato anormal ou extraordinária que ocorra no local dos trabalhos; 

A CONTRATADA deverá apresentar sugestões e resolver todos os problemas que se 

apresentarem no decorrer das obras sem qualquer ônus extra, excetuando casos que 

envolverem serviços não constantes nos projetos fornecidos; 
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Caberá à CONTRATADA elaborar e aprovar diante à FISCALIZAÇÃO todos os detalhes 

construtivos necessários para a execução e conclusão da obra; 

A CONTRATADA deverá realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 

Deverão ser apresentadas, previamente, para fins de aprovação por parte da 

FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os elementos a serem empregados na obra; 

Todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços 

especificados em projeto e nas Especificações Técnicas serão fornecidos pela 

CONTRATADA. 

Os locais de serviço deverão ser protegidos por tapumes e telas que evitem o acesso ao 

público e protejam as pessoas que estejam nas proximidades; 

A CONTRATADA deverá evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego 

de veículos na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as 

atividades executivas; fica implícito que é indispensável a sinalização provisória de forma 

eficaz visando inibir quaisquer acidentes. 

A CONTRATADA deverá providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto; 

A CONTRATADA deverá providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais 

e concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras 

concluídos. 

8.3. Segurança e Saúde no trabalho 

Antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO as 

medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, em 

atendimento aos princípios e disposições da NR 18 – Condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção; 
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A CONTRATADA fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção 

individual exigidos pela NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: 

capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de 

proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos 

serviços e obras em execução; 

Caberá à CONTRATADA comunicar À FISCALIZAÇÃO e, nos casos de acidentes fatais, 

à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de 

acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de 

incêndio; 

A CONTRATADA manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalações 

(abrigos provisórios), especialmente as áreas internas dos containers, coletando e 

removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral; 

A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o 

trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e 

impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio; 

Cumprirá à CONTRATADA manter em uma das unidades medicamento básico e pessoal 

orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos 

trabalhos, nos termos da NR 18; 

Caberá à CONTRATADA manter vigias que controlem a entrada e saída de materiais, 

máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as 

dependências do canteiro de serviço; 

A CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar 

o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de 

conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de 

máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância 

das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho. 

Em caso de acidentes no canteiro ou local de trabalho, a CONTRATADA deverá: 

 Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 
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 Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade 

de mudanças das circunstâncias relacionadas com o mesmo; 

 Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da 

ocorrência, relatando o fato; 

 Informar imediatamente as autoridades competentes para averiguação do fato, 

quando aplicável. 

A CONTRATADA deve manter livre o acesso ao equipamento contra incêndio, a fim de 

poder combater eficientemente o fogo numa possível eventualidade, ficando 

expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou qualquer outro 

material no local da obra. 

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deve manter diariamente, durante as 24 (vinte 

e quatro) horas, um sistema eficiente de vigilância, efetuado por número apropriado de 

homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, e eventualmente de armas, 

com respectivo ―porte‖ concedido pelas autoridades policiais. 

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos 

os equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e das instalações 

da obra. 

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental, eventualmente 

entregue pela CONTRATANTE à CONTRATADA, será avaliado pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA é responsável integralmente por danos causados à CONTRATANTE e 

a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão. 

Deve ser proibida a entrada no canteiro de obras de pessoas estranhas ao serviço, a não 

ser que estejam autorizadas pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA deve tomar todas as precauções e cuidados no sentido de garantir 

inteiramente a integridade de áreas adjacentes, pavimentações, canalizações, redes 

elétricas e outras propriedades de terceiros que possam ser atingidas, e ainda a 

segurança de operários e transeuntes, durante a execução de todas as etapas da obra. 
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8.4. Responsabilidades 

Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 

CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do 

Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos 

ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer 

pagamento do CONTRATANTE; 

A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que 

sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade 

ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela 

execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na 

forma da legislação em vigor; 

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos 

e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os 

custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da 

CONTRATADA; 

A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de 

omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 

subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, 

regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 

CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 

incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 

Caberá a CONTRATADA a regularização da obra junto CREA, inclusive a ART do 

Fiscal/Responsável Técnico da SEINFRA e seu registro após a conclusão da obra (CAT ). 

Todas as despesas ficarão a cargo da empresa. 

8.5. Fiscalização 

A CONTRATANTE manterá desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento 

definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por 
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profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos 

trabalhos. 

A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da 

Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como 

atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. 

Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela FISCALIZAÇÃO serão 

considerados como se fossem praticados pelo CONTRATANTE. 

A FISCALIZAÇÃO deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades: 

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o contrato, Especificações Técnicas, orçamentos, cronogramas, livro 

de ocorrências, correspondências, equipamentos aplicados nos serviços e obras; 

Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias do canteiro apresentados pela 

CONTRATADA no início dos trabalhos; 

Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a 

serem apresentados pela CONTRATADA no início dos trabalhos; 

Obter da CONTRATADA o Manual de Qualidade contendo o Sistema de Gestão de 

Qualidade e verificar a sua efetiva utilização; 

Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 

andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 

cumprimento do contrato; 

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 

desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e 

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da 

CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 

contratados pelo CONTRATANTE; 
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Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução 

e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

Paralisar e/ ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao 

objeto do contrato; 

Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 

controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas 

emitidas pela CONTRATADA; 

Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pela 

CONTRATADA e admitidos nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da 

equivalência entre os componentes de conformidade com os requisitos estabelecidos nas 

Especificações Técnicas; 

Verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados 

de conformidade com os requisitos estabelecidos nas e Especificações Técnicas; 

Solicitar a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA que embarace ou 

dificulte a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

Verificar e aprovar os desenhos ―como construído‖ elaborados pela CONTRATADA, 

registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar 

fielmente os serviços e obras efetivamente executados. 
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Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, 

memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos 

trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade 

pela execução dos serviços e obras. 

A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será realizada através de 

correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências. 

A Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, sendo 2 (duas) 

destacáveis, será destinada ao registro de fatos e comunicações que tenham implicação 

contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas 

construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para 

substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução 

dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela 

CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO deverá exigir relatórios diários de execução dos serviços e obras 

(Diário de Obra), com páginas numeradas em 3 (três) vias, sendo 2 (duas) destacáveis, 

contendo o registro de fatos normais do andamento dos serviços, como: entrada e saída 

de equipamentos, serviços em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, 

visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas subcontratadas. 

As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas de 

Reunião, elaboradas pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes 

elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e 

responsáveis pelas providências a serem tomadas. 

8.6. Garantia e Qualidade 

As Especificações Técnicas serão o instrumento hábil para a indicação do modelo de 

Garantia de Qualidade selecionado pelo CONTRATANTE para os fornecimentos e 

produtos relativos ao objeto do contrato.  

A seleção do modelo de Garantia de Qualidade deverá ser efetuada de conformidade com 

as disposições das Normas Brasileiras. 
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A CONTRATANTE poderá discriminar os componentes do Sistema de Qualidade a ser 

adotado pela CONTRATADA, ajustando, suprimindo ou adicionando componentes ao 

Sistema selecionado, de forma a adequar o modelo de Garantia de Qualidade aos 

serviços e obras objeto do contrato.  

O Sistema de Qualidade adotado pela CONTRATADA deverá ser estruturado em 

conformidade com as Normas Brasileiras: 

Responsabilidade e autoridade pela qualidade, definindo explicitamente as 

responsabilidades gerais e específicas pela qualidade; 

Estrutura organizacional, apresentando a estrutura da Gestão de Qualidade da 

CONTRATADA, bem como as linhas de autoridade e comunicação; 

Recursos e pessoal, indicando os recursos humanos e materiais a serem utilizados pela 

CONTRATADA; 

Procedimentos operacionais, indicando as atividades da CONTRATADA para o 

cumprimento dos objetivos da qualidade.  

A CONTRATADA deverá apresentar o Sistema de Gestão de Qualidade através de um 

"Manual de Qualidade", que conterá a descrição completa e adequada do Sistema, 

servindo de referência permanente para a sua implementação e manutenção.  

Os procedimentos operacionais deverão abordar, no mínimo, as seguintes atividades a 

serem realizadas durante a execução dos serviços e obras: 

Análise do contrato, abrangendo as Especificações Técnicas e todos os demais 

documentos anexos; 

Controle de documentos, incluindo correspondência, atas de reuniões, e demais 

documentos pertinentes à execução do contrato; 

Registro e utilização dos elementos de projeto, inclusive de eventuais modificações 

posteriores; 

Controle de execução dos serviços, abrangendo aquisição, registro, manuseio e 

armazenamento de materiais e equipamentos, utilização de equipamentos e técnicas de 
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construção, tratamento de interfaces e pendências de execução, saúde e segurança no 

trabalho, inspeção e ensaios de controle de materiais, equipamentos e serviços, bem 

como instrumentos de planejamento, como fluxogramas e cronogramas; 

Auditorias e registros de qualidade; 

Contratação e supervisão de serviços de terceiros; 

Registro, qualificação e treinamento de profissionais. 

8.7. Seguro 

A CONTRATADA deverá providenciar seguro de risco de engenharia para o período de 

duração da obra bem como contra acidentes, contra terceiros e outros mantendo em dia 

os respectivos prêmios. 

9. PROCEDIMENTOS 

9.1. Livro de Ocorrências 

A CONTRATADA manterá no canteiro da obra Livro de Ocorrências, com páginas em 03 

(três) vias, numeradas, onde serão anotados as ordens, reclamações, advertências, 

determinações técnicas e outros fatos cujos registros sejam considerados necessários. As 

duas primeiras vias  serão destacadas, ficando a primeira em poder da FISCALIZAÇÃO, a 

segunda em poder da CONTRATADA e a 3ª via permanecerá no Livro de Ocorrências. 

9.2. Medição e Recebimento 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais: 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e 

obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, 

respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações expressa e 

previamente aprovadas pela CONTRATANTE. 

A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pela 

CONTRATADA, registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à 

discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados. 
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A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão 

respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios 

de medição e pagamento. 

Nota 1: No final de cada mês, junto com a medição, a Contratada deverá entregar 

Relatório Mensal em 01 (uma) cópia impressa, através de fotografias a cores, nas 

dimensões mínimas de 0,10 x 0,15m, além de arquivo digital (CD). Também deverão ser 

entregues no CD o arquivo com a medição de trabalhos do mês, o diário de obras do 

período em questão. 

Nota 2: Após a conclusão dos serviços e antes do pagamento da parcela final, a 

Contratada deverá entregar ao Fiscal/Responsável Técnico da SEINFRA a  

documentação circunstanciada de todos os fatos ocorridos na obra (Relatório Final) em 

uma cópia, com todas as soluções adotadas, acompanhadas de documentação gráfica e 

fotográfica em papel sulfite, formato A4 ou A3, e em arquivo digital (CD ou DVD), 

contendo todos os arquivos atualizados relativos à obra: plantas (as built), diários de 

obras, medições etc. Resolução mínima das fotos 3.0 mega pixels. 

As demolições ou rejeitos de materiais deverão ser retirados imediatamente (prazo 

máximo de 24 horas) do canteiro de obras, o qual, juntamente com o seu entorno deverão 

ser mantidos limpos sem prejuízo do andamento dos serviços. 

 Os serviços em questão deverão ser concluídos no prazo máximo de 180(cento e oitenta 

dias), contados a partir da data de assinatura do contrato. 

A CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela 

CONTRATADA com base nas medições de serviços aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, 

obedecidas às condições estabelecidas no contrato. 

O Recebimento dos serviços e obras executados pela CONTRATADA será efetivado em 

duas etapas sucessivas: 

 Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da 

CONTRATADA, mediante uma vistoria realizada pela FISCALIZAÇÃO e/ ou 

Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será efetuado o Recebimento 

Provisório; 
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 Nesta etapa, a CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos catálogos, folhetos e 

manuais de montagem, operação e manutenção de todas as instalações, 

equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e obras, inclusive 

certificados de garantia; 

 Após a vistoria, através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO, serão 

indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao 

Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos 

ajustes; 

 Na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e 

solicitação oficial da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela 

FISCALIZAÇÃO e/ ou Comissão de Recebimento de Obras e Serviços, será 

realizado o recebimento definitivo; 

 O Recebimento Definitivo somente será efetivado pela CONTRATANTE após a 

apresentação pela Contratada da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo 

INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de pagamento das 

demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato. 

9.3. Instruções de Campo  

A FISCALIZAÇÃO no decorrer da construção remeterá instruções de campo à 

CONTRATADA que segundo o seu critério, considere necessária a fim de acelerar os 

trabalhos e/ou regularizar métodos ou processos de construção e montagem. 

Estas instruções atuarão sobre: 

Tempo de execução e cronometragem de operações; 

Detalhes gráficos de projetos, construção e/ou montagem; 

Estratégias particulares para movimentação de mão de obra, materiais e equipamentos; 

Frentes de trabalho; 

Segurança e proteções específicas; 

Sinalizações eventuais de tráfego 
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Interferências construtivas imediatas. 

9.4. Reuniões de Programação e Controle 

Quinzenalmente será realizado uma reunião com participação de representantes da 

FISCALIZAÇÃO e CONTRATADA, com o objetivo de programar os trabalhos a curto 

prazo. 

Deverá ser analisada a situação das programações anteriores, as medidas corretivas que 

deverão ser adotadas, se for o caso, e definir o tempo para o término de cada serviço 

programado. 

No final de cada mês será realizada uma reunião com o objetivo de levantar os dados 

para o relatório Mensal de Andamento dando ênfase às áreas onde os objetivos estejam 

em maior risco. Serão descritas todas as medidas corretivas necessárias, em comum 

acordo com a CONTRATADA, para assegurar a realização das metas previstas. 

9.5. Controles e Prazos 

A CONTRATADA deverá iniciar os serviços dentro de 05(cinco) dias após o recebimento 

da Ordem de Serviço emitida pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá terminar todos os trabalhos referentes às obras dentro do prazo 

final de construção, previsto no Cronograma o qual deverá ser atualizado quinzenalmente 

pela CONTRATADA, e então enviado à FISCALIZAÇÂO nos primeiros três dias de cada 

quinzena. 

Se algum retardamento ocorrer, devido a causas imprevisíveis sem que haja negligência 

da CONTRATADA, o prazo da construção poderá ser estendido por um período plausível 

pela FISCALIZAÇÃO desde que a mesma considere procedentes as alegações da 

CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá notificar por escrito à FISCALIZAÇÂO a ocorrência de causas 

imprevisíveis justificando as circunstâncias e seus efeitos. 
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A CONTRATADA poderá, em sua proposta ou mesmo durante a construção propor 

alterações nos prazos parciais do Cronograma, os quais só poderão ser levados a efeito 

pela FISCALIZAÇÃO. 

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, de alterações no Cronograma, não exime a 

empreiteira da responsabilidade de atraso no prazo final da construção e nem lhe dará 

direito a qualquer reivindicação. 

Caso sejam necessários para o fiel comprimento do Cronograma, a critério da 

FISCALIZAÇÃO, a utilização de equipamentos adicionais aos constantes do Edital, a 

CONTRATADA deverá empregá-los como se contemplado estivesse no Edital e não será 

pago pela CONTRATANTE nenhuma quantia adicional referente ao mencionado 

acréscimo de equipamento. 

No caso dos serviços, a que se referem estas Especificações, não se completarem dentro 

do prazo previsto em Cronograma, a CONTRATADA pagará multa conforme previsto em 

CONTRATO. 

9.6. As Built 

Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a CONTRATADA deverá apresentar o 

respectivo ―as built‖, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro: 

Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços 

resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre 

cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e 

respectiva data). 

Caderno contendo as retificações e complementações das Descriminações Técnicas do 

presente Caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas. 

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como 

nas suas Descriminações Técnicas. 
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II. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Esta obra deverá ser executada seguindo rigorosamente o Plano de Obras, o(s) projeto(s) 

e, as Normas Técnicas Brasileiras vigentes, conforme mencionado anteriormente. 

Os casos de dúvidas e/ou omissões deverão ser apresentados por escrito a Secretaria de 

Infra Estrutura - SEINFRA, na pessoa do Fiscal/Responsável Técnico designado para 

acompanhar, orientar e fiscalizar os trabalhos, que, por sua vez, também se pronunciará 

por escrito. 

Somente após o parecer do Fiscal/Responsável Técnico da SEINFRA poderá ser tomada 

qualquer providência sobre as questões tratadas no item anterior. 

Em caso de necessidade premente, os executores da obra poderão adotar medidas de 

proteção da área específica da intervenção, devendo, entretanto, comunicar 

imediatamente o ocorrido a SEINFRA, por escrito. 
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III. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS 

As presentes Especificações destinam-se a definir os materiais, serviços, métodos 

executivos e suas peculiaridades para as Obras e Serviços a serem executadas na 

Construção do novo prédio do Museu da Cidade que abrigará o acervo e o arquivo 

público. 

Fazem parte destas especificações e serão exigidas rigorosamente na execução dos 

serviços, as normas aprovadas ou recomendadas e mencionadas anteriormente, as 

especificações ou métodos de ensaios referentes a mão-de-obra e serviços. Deverão ser 

obedecidas às exigências do Código de Obras do Município, em tudo aquilo que diz 

respeito aos serviços especificados. 

Em quaisquer circunstâncias no que tange a Lei Federal nº 8.666/93, estas 

Especificações prevalecerão sobre, folhetos e diagramas, exclusive quando de outra 

forma indicar o Edital do qual fazem parte integrante, independente de sua transcrição. 

Eventuais discordâncias ou emissões e fatos novos, estes caracterizadamente não 

incluídos ou mencionados no Edital, seus Anexos e projetos, serão resolvidos e 

esclarecidos pela FISCALIZAÇÃO das obras. 

As intervenções e serviços acham-se itemizadas numericamente e listados no modelo da 

Planilha de Orçamento referente a cada Edificação, juntamente com as suas unidades e 

quantidades respectivas. 

O critério de medição para pagamento de todo e qualquer serviço corresponde ao seu 

valor unitário multiplicado pela quantidade de serviços efetivamente executados, referida 

a unidade (m, m2, m3, kg, um, etc.) contida na Planilha de Preços. Desse modo, os 

preços unitários deverão conter todos os componentes integrantes de cada serviço, 

inclusive perdas, considerando-se as medidas de comprimento, superfície, volume, peso, 

etc., acrescidos de mão-de-obra, encargos sociais, acessórios, custeio de ferramentas, 

transportes pagamento de alvarás, taxas, emolumentos, licenças, serviços de empresas 

concessionárias, habite-se, seguros e outros custos necessários à formação do preço de 

uma unidade do serviço pronto, constante da Planilha apresentada pela proponente. 

O BDI proposto deverá ser único e incluso nas composições dos preços unitários. 
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Nenhum serviço constante da Planilha poderá ser cancelado ou substituído, sem 

aprovação da FISCALIZAÇÃO, sendo que no caso de mera exclusão, deverá ser objeto 

de Aditivo, na forma legal. 

Para avaliar o nível das intervenções e seus valores, é imprescindível o conhecimento do 

sítio e cujas Obras se destinam estas Especificações cujo teor é o que se segue: 

CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA CIDADE – ARQUIVO PÚBLICO E GUARDA DE 

ACERVO TÉCNICO 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Administração da Obra  

Engenheiro Civil de Obra Pleno com encargos complementares  mês 

Atuação no planejamento, execução, controle da produção, coordenação de mão-de-obra, 

controle de suprimentos, elaboração e acompanhamento de cronogramas, elaboração de 

relatórios gerenciais, contratação e fiscalização dos serviços terceirizados, medições, 

negociações com clientes, fiscalização de obras e auxilio na administração contratual. 

Experiência em obras civis de prédios públicos, estrutura metálica e obras de reforma. 

1.2. Mobilização e Desmobilização de Equipamentos e Utensílios para a obra

          unid 

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal 

e dos equipamentos logo após a assinatura do Contrato, correspondente Nota de 

Empenho (NE) e o recebimento da Ordem de Serviço, de modo a poder dar início efetivo 

e a concluir a obra dentro do prazo contratual. 

Ao final da obra a CONTRATADA deverá remover todos os equipamentos, as instalações 

do canteiro, as edificações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, 

os detritos e outros materiais similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados 

durante a obra sob a sua orientação. Todas as áreas deverão ser entregues 

completamente limpas. 
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A remuneração correspondente à Mobilização da CONTRATADA antes do início da obra, 

conforme cronograma físico-financeiro proposto; a Desmobilização após o término do 

Contrato será efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado conforme o 

cronograma físico-financeiro proposto na licitação dos serviços. 

Os custos correspondentes a este item incluem, mas não se limitam necessariamente, 

aos seguintes: 

Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade 

da CONTRATADA ou sublocada, até o canteiro de obra e sua posterior retirada; 

Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à CONTRATADA ou às 

suas subcontratadas, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a 

seus locais de origem; 

Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas 

pela CONTRATANTE, qualquer que seja sua duração ou natureza realizada por qualquer 

pessoa ligada à CONTRATADA; 

A Fiscalização pode, a seu critério, condicionar o pagamento deste item a apresentação 

dos seguintes documentos: 

Comunicação prévia da obra junto a Delegacia Regional do Trabalho; 

Registros funcionais dos trabalhadores contratados para os serviços, 

caracterizando vínculo empregatício; 

Exames periódicos dos trabalhadores e cópias dos exames médicos 

admissionais; 

Termos de recebimento dos equipamentos de proteção individuais, 

inclusive das subcontratadas; 

Apresentação do Cadastro CEI no INSS. 
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1.3. Aluguel container/escrit. Incl. Inst. Elet. larg=2,20, comp=6,20m, alt=2,50m 

chapa aço c/ nerv. trapez. forro c/ isolamento termo/acústico mês        

A empresa contratada deverá prever a locação de container do tipo escritório para 

funcionamento da obra. Todas as instalações elétricas e hidrossanitárias de alimentação 

e funcionamento do container estão a cargo da contratada. Todo o perímetro dos 

containers deverá ser isolado com tela tapume na cor laranja. A estrutura onde a tela será 

fixada deverá ser pintada com tinta acrílica na cor branca. Deverá conter isolamento 

térmico, com forro e reforço do piso em compensado naval. 

Dimensões: 6,20 x 2,20m com altura de 2,50m. 

1.4. Placa de obra em chapa de aço galvanizado     m2 

As placas de identificação da obra, deverão conter informações relativas a natureza da 

obra, nome da empresa executante e dos profissionais responsáveis com seus 

respectivos registro no CREA, sendo que uma delas será confeccionada conforme 

modelo do governo federal (Caixa Econômica Federal). O local para posicionamento e 

fixação das placas será definido pela FISCALIZAÇÃO. Os materiais e tintas empregados 

pela contratada na produção da placa de obra deverão ser de boa qualidade de forma a 

garantir sua durabilidade por todo o tempo da execução da obra. A placa será em chapa 

de aço galvanizada n º 16 ou 18 com tratamento antioxidante, fixada em estruturas de 

madeira, suficientemente resistente para suportar a ação dos ventos. Após o termino da 

obra, a placa deverá ser entregue em local especifico a ser determinado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

1.5. Tapume em telha metálica       m2 

Deverá ser executado com telhas de aço galvanizado, material esse que é anticorrosivo e 

possui grande durabilidade. É indicado para as construções de longas durações e, se 

utilizado e manuseado da maneira correta, pode ser até mesmo reutilizado em outras 

obras. Além de todas essas vantagens, a instalação e desmontagem desse material são 

simples e rápida. Poderá ser pintado caso seja indicativo por parte da Fiscalização. 

http://www.galvaminas.com.br/blog/construcoes-metalicas-escolha-bem-seu-fornecedor-e-aproveite-todas-as-vantagens-do-aco/
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Os tapumes e/ou vedações serão construídos de forma a resistir ao impacto e observar a 

altura mínima de 2,50m em relação ao nível do passeio. Deverão ser obedecidos os 

limites de terreno com vias públicas. 

1.6. Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50ª com poste de concreto, 

inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento. unid 

A CONTRATADA será responsável por implantar a Entrada de Energia Elétrica Aérea 

seguindo os padrões exigidos pela Concessionária Local não obstante todas as 

exigências e procedimentos como também os custos inerentes a todo o processo. 

1.7. Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada, não incluso mobiliário e equipamentos   m2 

A CONTRATADA deve construir as instalações mínimas necessárias ao desenvolvimento 

dos serviços técnicos e administrativos da obra, assim como ao atendimento do pessoal 

empregado, inclusive refeitório. 

Não estão incluídos os mobiliários e acessórios necessários ao funcionamento do mesmo. 

1.8. Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de 

obra, apoiado em estrutura de madeira    unid 

Montagem de estrutura de madeira para suporte de reservatório elevado de água em 

poliuretano com capacidade de 1000 l visando abastecer o canteiro da obra. 

1.9. Montagem e Desmontagem de Andaime Modular fachadeiro, com piso 

metálico          m2 

A montagem de andaimes fachadeiros deverá seguir procedimentos para garantir 

a segurança no trabalho em altura. A qualificação profissional para essa tarefa é requisito 

fundamental desde a elaboração do projeto, a ser feito por profissional legalmente 

habilitado, conforme as determinações da NR 18. Sua montagem deve ser feita com base 

em um projeto elaborado por um engenheiro habilitado, e os trabalhadores envolvidos na 

montagem devem ser qualificados para o serviço. 
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A estrutura dos andaimes fachadeiros deve ser rígida, sem riscos de movimentação ou 

tombamento. Caso necessário, devem ser providenciados complementos como fixação de 

telas, amarrações e travamentos extras para promover sua estabilidade. 

Os pisos metálicos dos andaimes têm que ser antiderrapantes e os pranchões de madeira 

não podem ter rachaduras, trincas, nós, nem pinturas que encubram qualquer 

imperfeição. Deve haver alçapão em todos os níveis, para acesso interno à estrutura do 

andaime, além de guarda corpo duplo com altura de 70 cm e 120 cm do piso de cada 

andar. Um rodapé de 20 cm de altura é obrigatório em toda a periferia externa da 

montagem. 

1.10. Locação Convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas com reaproveitamento de 3 vezes    m2 

Deverá ser executada no contorno da futura construção com cavaletes contínuos 

compostos de estacas e tábuas niveladas. Além disso, são cravados pontaletes para 

definir o gabarito e conferir maior estabilidade ao contorno. Esses pontaletes já devem ser 

colocados nivelados e alinhados. Deverá ser considerado um reaproveitamento de 3x do 

gabarito. 

2. FUNDAÇÃO 

2.1. Escavações 

2.1.1. Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão 

de forma         m3 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, escoradas, 

adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança. O 

construtor executará apenas o movimento de terra estritamente necessário e 

indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem encontrados materiais 

estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional 

ao preço das escavações, salvo em casos excepcionais a critério da Fiscalização.  

http://www.portaldosequipamentos.com.br/Gde-busca-resultado.aspx?busca=andaime
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2.1.2. Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada  m3 

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. Fica 

vedada a presença de matéria orgânica, resíduos de construção ou qualquer corpo 

estranho na composição do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de 

suporte adequada à destinação da estrutura. 

2.1.3. Carga e Descarga mecânica utilizando caminhão basculante  m3 

O transporte é necessário sempre que o local de origem é diferente do local de consumo 

ou destino. 

A Contratada ficará responsável pela carga, transporte e descarga dos materiais do tipo 

insumos, necessários para execução dos serviços de forma ordenada, com descarga 

prevista por locais tipo silos onde o acúmulo deverá ser efetuado de forma organizada e 

de acordo com a aprovação da FISCALIZAÇÂO. 

2.1.4. Transporte com caminhão basculante 14 m3, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30km      m3xkm   

 O momento de transpor e será medido em metro cúbico x quilômetro (m³.km), para os 

diversos tipos de materiais a transportar, para material em geral (tubos, agregados,  etc.). 

A determinação do quantitativo do material a ser transportado será da mesma forma que 

realizado para carga e descarga, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

A distância de transporte será determinada de acordo com o percurso seguido pelo 

equipamento transportador, medida em projeção horizontal, entre os centros de gravidade 

das massas. 

O percurso do equipamento transportador será objeto de aprovação prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 

À critério da FISCALIZAÇÃO, o momento de transporte, referente a materiais não 

descritos neste item, poderá ser considerado para efeito de medição e pagamento. 

Nestes casos, caberá à FISCALIZAÇÃO, a definição do volume do material a ser 

considerado, para efeito do cálculo do momento de transporte. 
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No preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras, deverá haver 

compensação integral por todas as operações necessárias para efetuar o serviço, 

inclusive, mão-de-obra e equipamentos. 

2.1.5. Taxa de Descarte em Bota-fora licenciado    T 

A CONTRATADA é obrigada a providenciar descarte do material de bota-fora em local 

permitido pelas autoridades locais, salvo instruções da FISCALIZAÇÃO para guarda em 

depósito específico. 

É de inteira responsabilidade da Contratada o pagamento da Taxa de Descarte exigida 

para o bota-fora licenciado 

2.2. Blocos e Baldrames 

2.2.1. Lastro em Concreto Magro       m3 

O concreto magro será utilizado sem função estrutural, no traço 1: 4,5:4,5 conforme 

indicado em projeto, com baixo consumo de cimento, muito agregado e pouca água. Será 

utilizado para regularização e proteção de superfícies (solo) que posteriormente 

receberão concreto armado. No caso de uso como superfície de regularização e proteção 

de blocos e sapatas de fundação, sua aplicação é feita sobre o solo devidamente 

compactado, em uma camada, em geral de 5 cm a 10cm de espessura e largura que 

sobressaia cerca de 10cm a 20cm para cada lado da fundação. 

2.2.2. Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 

mm – montagem        kg 

2.2.3. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 

6,3 mm – montagem        kg 

2.2.4. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 

mm – montagem        kg 

2.2.5. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 

mm – montagem        kg 
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2.2.6. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 

12,5 mm – montagem        kg 

2.2.7. Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 

mm – montagem        kg 

Fornecimento, preparo e colocação de armações confeccionadas em aço CA 60 e CA 50 

que deverão obedecer as dimensões e detalhamento que constam no projeto de modo a 

atender todos os requisitos necessários para a execução das mesmas. 

2.2.8. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, em chapa de 

madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações   m2 

A fabricação das formas deve seguir criteriosamente as dimensões especificadas em 

projeto, utilizando chapas de madeira compensada que obedeçam aos requisitos da 

norma NBR 9532 – Chapas de madeira compensada. 

As dimensões frequentemente encontradas no mercado são de 110x220cm (resinada) 

devendo-se atender ao pré requisito de e= 17 cm. A tolerância é de + 2 mm na largura e 

no comprimento. Nas diagonais aceita-se um desvio de 5 mm. 

Os serviços de montagem e desmontagem das formas devem atender a ABNT NBR 

15696:2009.  Deverá ser considerada a possibilidade de 4 utilizações  com área média 

das seções menor ou igual a 0,25 m2. 

2.2.9. Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 

preparo mecânico com betoneira 400 l     m3 

O concreto a ser utilizado deverá ter uma resistência mínima de 30 Mpa aos 28 dias, e 

como a finalidade do concreto depende dos seus componentes, recomenda-se uma 

seleção cuidadosa dos materiais constituintes. 

O fator água-cimento adequado é imprescindível para uma boa qualidade e 

trabalhabilidade do Concreto. 
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De cada betonagem devem ser extraídos 02 corpos de prova que devem seguir as 

padronizações e especificações das Normas Brasileiras e, quando submetidos a ensaio 

de compressão forneçam uma resistência maior ou superior à solicitada em projeto. 

2.2.10. Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos m2 

A aplicação de ligante betuminoso sobre superfície de base ou revestimento betuminoso 

anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetiva promover condições 

de aderência entre as mesmas. 

O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior 

a 10ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer 

sinal de excesso de umidade. 

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m2 a 0,4 l/m2. Antes da 

aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir 

uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é 

da ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m². 

A água deverá ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis, ou matéria orgânica, e 

outras substâncias nocivas. 

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deve apresentar, por parte 

do fabricante/distribuidor, certificado de resultados de análise dos ensaios de 

caracterização exigidos, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento 

para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos 

ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara de sua procedência, do tipo e 

quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de 

obra. 

É responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação 

destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. 
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2.3. Estaca Metálica 

2.3.1. Estaca metálica diâmetro de 9 cm, comprimento de 8,00 m, com tubo 

de sonda         m 

As estacas metálicas devem ser cravadas com a utilização de martelos de queda livre, 

martelos hidráulicos, martelos a diesel, martelos pneumáticos ou martelos vibratórios. A 

escolha de um ou outro martelo depende, principalmente, das características do solo, do 

comprimento da estaca e do nível de barulho e vibração. 

Qualquer que seja o martelo empregado, o controle da cravação é feito, tradicionalmente 

pela nega1, pelo repique e, em obras mais importantes, pelo ensaio de carregamento 

dinâmico. 

Deve existir o controle completo da cravação de cada estaca. Nos registros devem 

constar: 

- Número e a localização da estaca; 

- Dimensões da estaca; 

- Cota do terreno no local da cravação; 

- Nível d’água; 

- Características do equipamento da cravação; 

- Diagrama da cravação; 

- Duração de qualquer interrupção na cravação e hora em que ela ocorreu; 

- Cota final da ponta da estaca cravada; 

- Cota da cabeça da estaca, antes do arrasamento; 

- Comprimento do pedaço cortado da estaca, após o arrasamento na cota de projeto; 

- Nega, penetração, em centímetros, nos dez últimos golpes; 

- Repique elástico, por golpe, nos trinta últimos golpes; 
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- Desaprumo e desvio de locação; 

- Suplemento utilizado; 

- Anormalidade de execução; 

- Comprimento real da estaca, abaixo do arrasamento. 

3. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 

3.1. Estrutura Metálica 

3.1.1. Chumbador de aço, 1" x 600 mm, para postes de aço com base, 

incluso porca e arruela      unid 

3.1.2. Ligação das vigas - detalhe 9b     unid 

3.1.3. Vigas - perfil w 225x22,3       kg 

3.1.4. Pilares - perfil w 150x22,3       kg 

RECOMENDAÇÕES 

Todos os elementos estruturais e acessórios deverão ser fabricados, soldados e pintados 

nas instalações do executante, em área coberta. 

As peças cortadas com maçarico só serão aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres 

de rebarbas, saliências e reentrâncias. Chanfros para soldas de penetração deverão 

obedecer aos critérios da AWS, inclusive no tocante a ―gap‖, ângulo de chanfro e nariz. 

Concentrações de tensões em recortes de encaixe deverão ser evitadas através do 

arredondamento de quinas vivas. Não serão permitidos cantos vivos em qualquer 

hipótese. Faces em contato (por exemplo, chapas de fixação em lajes ou pilares) deverão 

estar livres de saliências, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente 

planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatório. No caso de excessiva 

irregularidade, o executante deverá efetuar o grouteamento da interface entre as faces em 

contato. A tolerância no posicionamento de furos deverá ser inferior a 1/16" (1,6 mm). 

Todos os furos devem ser feitos à máquina ou usinados, conforme indicado em projeto, 

não sendo aceitos furos feitos a maçarico. 
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Toda solda deverá ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas 

temporárias. 

Em nenhuma hipótese será permitido o uso de outro tipo de eletrodo. Todas as soldas de 

chanfro deverão ter penetração total, exceto quando claramente indicado no projeto. 

Soldas intermitentes estão claramente indicadas no projeto, caso contrário, serão 

consideradas contínuas. No caso de solda intermitente os trechos não soldados deverão 

ser lixados e vedados com massa epóxi. 

Não poderão ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm. 

Somente será admitido enchimento de solda em peças estruturais quando a largura a ser 

preenchida não exceder duas vezes a espessura da peça na região do enchimento. Caso 

contrário deverá ser utilizado carretel de, no mínimo, 250 mm de largura. As soldas 

deverão ter dimensões constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou falta 

de material de adição. A escória deve ser retirada antes da limpeza para pintura. Soldas 

ou pontos temporários deverão ser removidos por abrasão mecânica (lixadeira elétrica ou 

pneumática). 

Todas as peças ou conjuntos soldados devem ser identificados à punção quando houver 

a possibilidade de troca com outras peças de dimensões semelhantes. A marcação a 

punção deve ser tal que permita a identificação após pintura, e deve ser efetuada em pelo 

menos dois lados opostos da peça quando esta pesar mais de 30 Kg. 

O executante deverá pré-montar a estrutura na fábrica, de modo a garantir a facilidade de 

montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos, 

porcas e arruelas possíveis. 

MONTAGEM DA ESTRUTURA 

PREPARAÇÃO O executante deverá colocar na obra, durante a montagem, andaimes, 

tábuas, ferramentas, equipamento de pintura e demais acessórios para montagem, 

inclusive os relacionados à segurança (cintos de segurança, máscaras de solda, 

capacetes, etc.). Todo pessoal de montagem deverá estar uniformizado e devidamente 

identificado. 
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SOLDAGEM Não há previsão de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, 

o executante deve planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. 

Devem também ser acatadas todas as condições impostas no item 2.2 acima. 

JUNTAS APARAFUSADAS Todas as ligações aparafusadas deverão dispor de arruelas e 

porcas ou parafusos. Os parafusos deverão ser introduzidos na justaposição dos furos 

sem dificuldade, sendo aceito apenas o auxílio de espinas para a colocação dos mesmos. 

Em hipótese alguma será aceito o uso de maçarico ou furadeira manual para ajuste de 

furos. Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compatível com o material dos 

parafusos. Não será permitida a utilização de furos oblongos ou ovalados, exceto onde 

expressamente indicado em projeto. Faces em contato deverão estar livres de saliências, 

rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a permitir um 

acoplamento satisfatório. A tolerância de variação da distância entre furos deverá ser 

inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos devem ser feitos à máquina, não sendo aceitos 

furos feitos manualmente. 

COBERTURAS A fixação de telhas será sempre efetuada conforme as recomendações 

do fabricante, através de ganchos de aço zincado ou galvanizado (com porca, arruela e 

guarnição de neoprene), parafusos auto-atarraxantes de aço cadmiado ou inox, conforme 

indicado para o tipo de telha utilizada. Após fixação todas as juntas deverão ser 

estanques. A vedação será efetuada com fita vedadora e borracha de silicone, aplicadas 

conforme recomendações de seus respectivos fornecedores. Não será admitido qualquer 

vazamento em coberturas. 

CHUMBADORES Os chumbadores deverão ser posicionados com o auxílio de gabarito, 

para garantir o alinhamento com a chapa de base das ligações. Se necessário, as 

interfaces entre a superfície de concreto e chapas de ligação devem ser grouteadas de 

modo a garantir o perfeito contato entre ambas. 

TRANSPORTE, RECEBIMENTO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS É de 

responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os materiais, 

evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado à obra deve 

ser acompanhado do pessoal e equipamento necessário à descarga. Materiais devem ser 

estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos contra intempéries e sujeira. A 
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guarda dos materiais estocados na obra é de exclusiva responsabilidade do executante, 

inclusive no caso de materiais eventualmente fornecidos pelo CONTRATANTE. Além das 

condições acima o executante deve atender aos requisitos de acesso, utilização, 

armazenamento e segurança determinados pelo CONTRATANTE. 

GARANTIA DE CONFORMIDADE E OPERACIONALIDADE É obrigação da 

CONTRATADA, garantir que todos os materiais e serviços fornecidos estejam de acordo 

com o especificado em projeto ou com modificações aprovadas por escrito pela 

CONTRATANTE. Materiais e serviços, mesmo aqueles aceitos e pagos, que 

apresentarem deficiências até 5 (cinco) anos após o aceite final da obra pela 

CONTRATANTE, deverão ser retrabalhados ou substituídos pela CONTRATADA, sem 

ônus para a CONTRATANTE. A CONTRATADA deve iniciar os serviços de reparação até 

5 (cinco) dias após o recebimento da carta de notificação de deficiências emitida pela 

CONTRATANTE. 

3.2. Lajes 

3.2.1. Laje pre-mold beta 11 p/1kn/m2 vãos 4,40m/incl vigotas tijolos 

armadura negativa capeamento 3 cm concreto 20mpa escoramento 

material e mão  de obra       m2 

Deverá ser fornecida laje pré-moldada para o forro da edificação, inclusive escoramento, 

aço e concreto, em dimensões e quantidades conforme projeto. Para estimativas 

preliminares usar as informações dos catálogos dos produtores. 

Obedecer rigorosamente o projeto executivo da estrutura e as normas da ABNT. As 

condições ambientais e a vida útil da estrutura deverão ser definidas conforme 

prescrições da NBR-6118. 

Os apoios mínimos das vigotas deverão obedecer as prescrições da NBR-9062 não 

podendo ser menores que 2cm sobre o concreto e 5cm sobre alvenaria. A armadura da 

vigota deve ficar acima da armadura principal positiva da viga, no caso de esta ser 

invertida. Os furos para passagem de tubulações devem ser assegurados com o emprego 

de buchas, caixas ou pedaços de tubos, de acordo com os projetos executivos de 

instalações e de estrutura. Nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de concreto 
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senão aquelas previstas em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO. A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e 

verificação por parte da FISCALIZAÇÃO da perfeita disposição, dimensões, ligações, 

cimbramento e escoramento das formas e das vigotas bem como das armaduras 

correspondentes. Também é necessária a constatação da correta colocação das 

tubulações elétricas, hidráulicas e outras que ficarão embutidas na laje. Montagens, 

armadura e concretagem: Iniciar a colocação da laje com um par de elementos vazados 

ou blocos de EPS em cada extremidade para construir o gabarito de montagem das 

vigotas. Para o enchimento com blocos cerâmicos deve-se deixar uma pequena folga 

entre as vigotas e os blocos. A armadura deve obedecer ao projeto executivo estrutural, 

às Normas da ABNT e à ficha de armadura. Deve ser colocada a armadura negativa nos 

apoios e a armadura de distribuição de acordo com o projeto executivo ou recomendação 

do fabricante. No caso de enchimento com blocos de cerâmica, estes devem ser 

molhados abundantemente antes da concretagem até a saturação para que não 

absorvam a água de amassamento do concreto. 

3.2.2. Manta Impermeabilizante a base de asfalto – fornecimento e instalação

          m2 

Os trabalhos de impermeabilização serão realizados com o tempo seco e firme. 

Os serviços serão executados por pessoal especializado. Deverão ser obedecidas 

rigorosamente as recomendações regulamentar existentes. As superfícies a serem 

impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas. 

Regularizar com camada de argamassa desempenada de cimento e areia lavada e 

peneirada traço 1:4, espessura mínima da camada de 2 cm e caimento 1% para os 

coletores; 

Cura: Manter a camada úmida por 7 dias; 

Efetuar testes de escoamento, identificando e corrigindo caimentos e empoçamentos; 

Arredondar todos os cantos e arestas, com raio mínimo de 7 cm; 

Após a cura e secagem da regularização, aplicar Primer  com rolo ou trincha; 
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Aplicação: aplicar a manta com auxílio de maçarico fazendo a aderência da manta ao 

Primer, começando pelos ralos e indo para as cotas mais altas. Emendas: Fazer 

sobreposição de 10 cm com maçarico. Efetuar biselamento das extremidades da manta 

com colher de pedreiro aquecida. Efetuar arremates de batentes, pilares, soleiras, 

rodapés e muretas. 

a) Aplicar a manta com auxílio de maçarico fazendo a aderência ao Primer 

b) Após a aplicação da manta, deverá ser feita prova de carga-lâmina de água 

por um período mínimo de 72 horas, para verificação da estanqueidade da 

área trabalhada. 

c) Para proteção mecânica, aplicar sobre a camada separadora, uma camada 

de argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com no mínimo 2,5 cm de 

espessura. 

d) É importante salientar que, a argamassa de proteção mecânica não deverá 

ser executada em horário de incidência de sol ou com lajes e paredes 

quentes, devido também à incidência de sol. 

Deverão ser observados os procedimentos recomendados pela literatura 

técnica / Norma Brasileira em relação aos acabamentos da manta asfáltica 

junto aos dispositivos de catação de água e parâmetros verticais. Em todos 

os locais a serem impermeabilizados a manta deverá subir nas paredes, no 

mínimo 30 cm. 

Os locais omissos por estas especificações deverão ser resolvidos a 

critério da Fiscalização, assim como aqueles que as condições locais 

tornarem aconselhável a substituição de algum material, norma ou critério 

de impermeabilização por outro equivalente. 

3.3. Cobertura 

3.3.1. Treliças - perfil US 100x40x3,00      kg 

3.3.2. Treliças - perfil US 150x75x3,75      kg 
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3.3.3. Terças - perfil US 125x75x3,00      kg 

Idem ao Item 3.1 Estrutura Metálica - Recomendações 

3.3.4. Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 

águas, incluso içamento       m2 

Telha galvalume com isolamento termoacústico em espuma rígida de poliuretano (pu) 

injetado, e = 30 mm, densidade 35 kg/m3, com duas faces trapezoidais (não inclui 

acessórios de fixação);  Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" x 30 

cm para fixação de telha metálica, incluindo porca e arruelas de vedação, para fixação em 

madeira. 

Esse insumo pode ser substituído por gancho tipo ―L‖ em aço galvanizado com rosca, 

5/16‖ x 350 mm. No caso das telhas serem fixadas em perfis metálicos, poderá ser 

utilizado parafuso autoperfurante; 

Guincho elétrico de coluna, capacidade 400kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV. 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura; 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as 

tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições 

de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. 

Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao 

recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo 

estabelecido pelo fabricante das telhas; 

 A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal 

(fiadas) e na vertical (faixas). 

A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas 

montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a 
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barlavento recobrem telhas a sotavento); Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, 

sempre na onda alta da telha, utilizando gancho em ferro galvanizado Ø 1/4" ou haste de 

alumínio Ø 5/16‖; 

Na fixação não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica; 

As peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no 

local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento. 

3.3.5. Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 

33 cm, incluso transporte vertical      m 

As calhas, preconizadas pela NBR 10844, serão tipo moldura em chapas 

galvanizadas nº 24 esp.: 0,65 mm, natural sem pintura, com dimensões de 15 cm de 

largura e 20 cm de altura, por facilidade de manutenção. Deverão possuir ralo tipo 

abacaxi de diferentes diâmetros (50 mm e 100 mm de diâmetro) nas quedas dos 

condutores de água pluvial. 

Porta tipo Alçapão - chapa de aço e = 3/16"      m2 

Os alçapões deverão possuir articulação de fácil movimentação e permitir sua 

estabilidade quando aberto. 

Deverão ser confeccionados em chapa de aço com espessura de 3/16‖. 

4. FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS E PINTURAS. 

4.1. Alvenaria de vedação - fiada dupla com blocos cerâmicos furados na 

horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área 

líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com 

preparo em betoneira        m2 

4.2. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 

9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 

6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual m2 
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4.3. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 

14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual 

a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

           m2 

Os blocos cerâmicos utilizados na execução das alvenarias de vedação, com ou sem 

revestimentos, devem atender à norma NBR 15270-1, a qual, além de definir termos, fixa 

os requisitos dimensionais, físicos e mecânicos exigíveis no recebimento. 

Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, 

conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm. 

Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de 

acordo com as especificações do projeto; 

Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, demarcação das faces 

das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões  para 

demarcação vertical das fiadas, execução da primeira fiada;  Elevação da alvenaria – 

assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou 

bisnaga, formando-se dois cordões contínuos;  Execução de vergas e contravergas 

concomitante com a elevação da alvenaria. 

Deve-se considerar para o cálculo do consumo de argamassa, o preenchimento de todas 

as juntas de assentamento e aplicação com bisnaga ou palheta. Para aplicação com 

colher de pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,61. 

4.4. Chapisco  aplicado em alvenaria      m2 

A argamassa de chapisco deverá ser de cimento e areia grossa úmida, com traço em 

volume 1:3 e solução aquosa à base de PVA (Rhodopás em proporção recomendada pelo 

fabricante). 

Aplicação: Limpar as superfícies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. 

Todas as superfícies em alvenaria de bloco cerâmico e superfície em concreto serão 

chapiscadas, inclusive entreforro (superfícies entre forro e laje) e alvenaria da área da 

cobertura (em ambas as faces). 
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4.5. Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas m2 

Revestimento de superfície em alvenaria, com argamassa mista de cimento, areia e 

arenoso no traço 1:3:7. A massa única deverá aderir bem ao chapisco ou à base de 

revestimento. Deverá possuir textura e composição uniforme. O aspecto e qualidade da 

superfície final deverão corresponder à finalidade de aplicação. Os serviços serão pagos 

por m² de massa única aplicada. 

4.6. Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 

aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, 

espessura de 25 mm        m2 

4.7. Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura 

de 20mm, com execução de taliscas      m2 

O emboço de cada parede só poderá ser iniciado 14 dias após execução das alvenarias e 

24 horas após execução do chapisco, e depois de embutidas as tubulações elétricas e 

hidráulicas. 

Executar a colocação de taliscas (pedaços de madeira de 15x5 cm ou azulejo cortado), 

assentados com a mesma argamassa do reboco, distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e 

perfeitamente aprumadas. 

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as superfícies de 

alvenaria antes de executar o revestimento. 

Imediatamente antes da aplicação da argamassa, executar as mestras (guias). 

Aplicar a argamassa de modo seqüencial em trechos contínuos delimitados por duas 

mestras. Esta aplicação deverá ser feita pela projeção enérgica do material contra a base, 

de modo a cobrir a área de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e 

compactada com a colher de pedreiro. 
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Em seguida sarrafear (após esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os 

intervalos de tempo mínimo, de tal forma que a operação não seja feita com revestimento 

muito úmido, evitando-se que a evaporação posterior da água em excesso induza o 

aparecimento de fissuras. O desempeno poderá ser feito com umedecimento através de 

respingos de brocha saturada em água, evitando-se excesso de pasta que pode 

ocasionar retração e fissuras. 

Eventualmente, a critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa de cimento e 

areia, com traço 1:3 ou cimento, cal e areia no traço 1:2:9. 

É vedada a utilização de saibro na argamassa. 

4.8. Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas 

demãos          m2 

Aplicação de duas demãos de massa acrílica sobre a superfície previamente tratada com 

selador acrílico. 

4.9. Aplicação e lixamento de massa látex em paredes  duas demãos m2 

Antes da aplicação da pintura nas paredes, deve-se proceder ao lixamento das mesmas, 

após a aplicação da massa látex em duas demãos. 

4.10. Revestimento cerâmico branco acetinado, 45x45cm, espessura 8,5mm, 

junta de assentamento 2 mm na cor cinza platina    m2 

As cerâmicas deverão ser assentadas sobre esboço, com juntas ―à prumo‖ (e = 2mm) 

com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:4 ou cimento colante, e rejuntados com 

argamassa epóxi na cor cinza platina. Não devem apresentar desvios de prumo 

superiores a 3 mm. 

Antes de se iniciar o assentamento, devem-se verificar níveis e prumos e as 

concordâncias entre pisos e tetos e paredes, evitando-se sempre que possível o corte do 

revestimento. Os revestimentos devem ser molhados adequadamente antes do 

assentamento. São colocados de baixo para cima em fiadas completas. 
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4.11. Revestimento externo em pedra assentado sobre argamassa colante 

rejuntado com cimento comum      m2 

Conforme indicação em projeto recomendamos que inicialmente seja proferida uma 

limpeza geral do trecho com máquina lava-jato, removendo completamente a poeira e os 

eventuais resíduos do revestimento antigo. 

Deverá ser utilizada argamassa colante para assentamento das pedras obedecendo 

criteriosamente as indicações em planta específica da fachada  utilizando como rejunte o 

cimento comum. 

4.12. Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, 

duas demãos         m2 

4.13. Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes, duas demãos m2 

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação; a tinta deve ser diluída em água potável de acordo com 

recomendações do fabricante;  Aplicar duas demãos com rolo, respeitando o intervalo de 

tempo entre elas, conforme orientação do fabricante. 

4.14. Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de 

fixação          m2  

As placas de drywall, que medem 120 x 140 cm, são parafusadas em perfis de aço 

chumbadas na laje. 

O tipo de fixação, feita por baixo, permite ainda que o forro seja instalado mais próximo da 

laje. Nesse caso, o prumo é tirado apenas no início. 

Após os perfis e as placas serem fixadas, entra a parte de acabamento das fissuras, que 

são tampadas com gesso e antes de receberem os serviços de pintura. 

4.15. Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais   m2 

Deverá ser instalado forro de gesso em placas, presas na laje por tirantes metálicos. A 

superfície deverá ter acabamento uniforme. Todo o forro será rebaixado de acordo com a 
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cota estabelecida em projeto com relação à cota da laje. Essas alturas, bem como todas 

as demais dimensões dos espaços deverão ser conferidas no local. 

4.16. Acabamentos para forro        m 

Para acabamento do novo trecho de forro de gesso a ser instalado, deverá ser observado 

em projeto as peças de acabamento propostas que deverão ser aplicadas em 

consonância com o estabelecido em projeto obedecendo a detalhe especifico indicado em 

planta. 

4.17. Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos  m2 

Previamente à colocação de massa latex, as superfícies deverão ser lixadas, limpas até 

apresentarem uma superfície uniforme livre de partículas. Após, deverá receber uma 

demão de fundo selador acrílico. A massa latex aplicada deverá ser de primeira linha, 

padrão Suvinil ou equivalente, para nivelar e corrigir imperfeições para os tetos em áreas 

internas. Será aplicada em 2 demãos quanto necessárias até o perfeito acabamento e 

uniformidade das superfícies, com intervalo mínimo de 3 horas a cada demão. Após a 

aplicação da massa latex, as superfícies serão pintadas. Deverão ser observadas e 

atendidas todas as instruções e especificações dos fabricantes da massa latex referentes 

à sua aplicação. 

4.18. Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos m2 

A tinta látex tem sua composição à base de copolímero de PVA (acetato de polivinila) 

emulsionados em água, pigmentada, de secagem ao ar. Deverá ser aplicada com  rolo de 

lã de carneiro, trincha e pincel. 

Os pigmentos poderão ser empregados até o máximo de uma bisnaga de 112 cm³ para 

um galão de tinta látex. Eventuais manchas de óleo, graxa ou mofo precisam ser 

removidas com detergente à base de amônia e água a 5%, ou com solvente específico. 

As tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas e mais densos. 

4.19. Fechamento pilar metálico fiada dupla (meio)    unid 

4.20. Fechamento pilar metálico fiada dupla (lateral L)    unid 
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4.21. Fechamento pilar metálico fiada simples parede com largura final de 20cm 

unid 

4.22. Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de 

poliuretano expansiva        m 

Verificar detalhamento  das especificações acima na planta ARQ 04/12. 

4.23. Chaminé para ventilação      unid 

Deverão ser instaladas para atender aos sanitários masculino e feminino bem como os 

PDc’s alem da Copa  cujo detalhe e especificação esta contemplado na planta 03/12 -  

Cobertura e Detalhes / Planta Baixa – Cobertura Madeiramento e Equipamentos.  

4.24. Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 

preparo mecânico com betoneira 600 l. - vergas e contra vergas   m3 

O concreto a ser utilizado deverá ter uma resistência mínima de 15 MPA aos 28 dias, e 

como a finalidade do concreto depende dos seus componentes, recomenda-se uma 

seleção cuidadosa dos materiais constituintes. 

O fator água-cimento adequado é imprescindível para uma boa qualidade e 

trabalhabilidade do Concreto. 

De cada betonagem devem ser extraídos 02 corpos de prova que devem seguir as 

padronizações e especificações das Normas Brasileiras e, quando submetidos a ensaio 

de compressão forneçam uma resistência maior ou superior à solicitada em projeto; 

4.25. Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 

fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem   kg 

4.26. Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 

fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm – montagem   kg 

4.27. Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e 

fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm – montagem   kg                   
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Não será permitido o uso de barras de aço que se apresentarem em profundo processo 

de oxidação, manchas de óleo, etc.  

Deverá ser tomada as devidos procedimentos, como uso de pastilhas de argamassa para 

evitar o deslocamento das armaduras por ocasião da concretagem.  

Tendo-se em vista, que a obra não se encontra em ambiente de ar salino, ou adverso, 

deve-se prever um recobrimento mínimo de armadura de 1,5 cm.  

Os aços destinados às armaduras serão submetidos a ensaios e análises, de acordo com 

as Normas da ABNT, feitos por tecnologistas de reconhecida competência e fornecidos os 

laudos à Fiscalização.  

Os arames de fixação das armaduras deverão ser recozidos. 

Deverão ser adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de espera. 

Antes do início da concretagem elas deverão estar convenientemente limpas. 

4.28. Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm m2 

A fabricação das formas deve seguir criteriosamente as dimensões especificadas em 

projeto, utilizando chapas de madeira compensada que obedeçam aos requisitos da 

norma NBR 9532 – Chapas de madeira compensada. 

As dimensões frequentemente encontradas no mercado são de 110x220cm (resinada) 

devendo-se atender ao pré-requisito de e = 25 mm. A tolerância é de + 2 mm na largura e 

no comprimento. Nas diagonais aceita-se um desvio de 5 mm.  

4.29. Moldura lisa reta em eps 30x3(cm) - incluído pintura e instalação  m 

Deverão ser utilizadas nas esquadrias das Janelas, moldura externa de 10 cm em EPS, 

seção quadrada, revestida com concreto impermeabilizante e pintada na cor branca. 

Instalada em alvenaria de 30 cm e peitoril de 0,76cm.  
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5. PISOS 

5.1. Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada m3 

Não deve ser permitida a execução dos serviços em dias de chuva. É responsabilidade da 

executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas 

pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. Compreende as 

operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais, bem 

como espalhamento, compactação e acabamento, devidamente preparada na largura 

desejada com as quantidades de material que permitam, após compactação, atingir a 

espessura projetada. O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100%, em relação a 

massa específica aparente, seca, máxima, obtida segundo o método adotado.  

5.2. Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana 

pavimentada, DMT até 30 km      m3xkm 

Idem ao item 2.1.4 

5.3. Contrapiso com tela q-61,  e= 6cm e concreto fck=20mpa   m2 

O contrapiso será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a 

base e depois de colocada a tela q-61 alem das tubulações que passam sob o piso. 

 Na execução do contrapiso, o concreto fck = 20mpa poderá ser executado com betoneira 

convencional ou manualmente. Antes do lançamento do concreto do contrapiso, serão 

previamente colocadas, quando previstas, as juntas de dilatação em ripas de madeira ou 

tiras de PVC.  O lançamento do concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu 

espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando 

sobre "mestras" niveladoras, previamente executadas em concreto com traço semelhante 

àquele a ser utiliza no contrapiso. A superfície do contrapiso terá o acabamento obtido 

pela passagem das réguas. Normas Técnicas 1) NBR12655 - Concreto de cimento 

Portland - Preparo, controle e recebimento.  
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5.4. Piso em Granilite, marmorite ou granitina esp = 8 mm, incluso juntas de 

dilatação plásticas        m2 

Aplicar a pasta de granilite sobre a base constituída de um cimentado, absolutamente 

limpo, isento de pó e umedecido. Estender a pasta de granilite por meio de réguas que 

deslizam apoiadas em guias mestras e, finalmente, alisá-la com desempenadeira e colher 

de pedreiro. 

A pasta deverá formar uma camada com espessura de 8 mm. 

 Colocação de juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando quadros de acordo 

com o projeto. Não ultrapassar 2 x 2 m. 

Após a cura, que deverá ser feita com água, pode-se entrar com polimento. Primeiro 

esmeril de grão nº 36 para polimento grosso, e em seguida esmeril nº 120 para calafetar 

com cimento da mesma marca para fechar os poros. 

Após 3 a 4 dias, passar máquina com esmeril nº 180 para tirar o excesso de cimento da 

superfície e dar o acabamento liso. 

 O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de 

resina acrílica, isto já com a superfície seca. Normas Técnicas 1) NBR6137 - Pisos para 

revestimento de pavimentos. 

5.5. Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 m2 

Certificar-se que a superfície está limpa, regularizada e aprumada. 

Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a 

até se tornar homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-

la, sem novo acréscimo de água, antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de 

decorridas cerca de 2h do seu preparo. 

Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metálica, do lado liso, distribuindo 

bem a pasta sobre uma área não superior a 1 m². 
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A seguir, passar a desempenadeira metálica com o lado dentado sobre a camada (de 3 

mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitarão a fixação e aprumo das peças cerâmicas. 

5) Assentar as peças cerâmicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre 

pressionando com a mão ou batendo levemente com um martelo de borracha. 6) O 

rejuntamento pode ser executado 12h após o assentamento. Antes, devem-se retirar os 

excessos de argamassa colante e fazer uma verificação, por meio de percussão com 

instrumento não contundente, se não existem peças apresentando som cavo. 

5.6. Rodapé em eva branco com frisos, altura 10cm    m 

Rodapé flexível feito em espuma EVA autocolante de fácil aplicação, moldável adere a 

parede e permite o acabamento nos cantos sem emenda, também molda-se a paredes 

curvas. 

A espuma de EVA e atóxica e pode ser pintada na cor desejada. 

 Espessura: 1 cm 

Altura: 10 cm  

Matéria prima: Emborrachado de E.V.A. 

Rolo fechado: 5 metros lineares; 

Cor: Branco. 

5.7. Piso e Soleira em Granito Branco Siena     m2 

As soleiras ocorrerão sempre que houver mudanças ou desnível de piso e deverão ser 

em granito Branco Siena na mesma largura dos caixilhos, com espessura de 2 cm, 

arestas retas e acabamento polido nas faces aparentes. 

Nos locais previamente definidos em projeto deverá ser utilizado a  mesma especificação 

do granito obedecendo o detalhe de assentamento para piso. 
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6. PORTAS E ESQUADRIAS 

6.1. P01 - Porta de abrir com duas folhas (1,50x2,75), com painel de vidro 

temperado e jateado 6 mm, fixados com borracha epdm, estrutura em aço 

eletrogalvanizado e pintada na cor branca. - exclusive maçaneta/fechadura

           m2                                        

6.2. P02 - Porta de grade instalada no lado interno da esquadria p01 (mesma 

medida), composta por barras de aço eletrogralvanizado, com seção 

quadrada de, no mínimo 10 mm de espessura, posicionadas verticalmente, 

com espaçamento 10cm entre as mesmas e travadas com barras 

horizontais no mesmo padrão do caixilho das esquadrias. pintura na cor 

branca, marca suvinil ou similar -  exclusive maçaneta/fechadura  m2 

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas e porta de entrada serão em aço 

galvanizado pintada, com locais, características, dimensões, revestimentos indicados em 

projeto e no quadro de esquadrias (janelas e portas). Normas: EB-1968/89 - Caixilho para 

edificação - janela (NBR-10821), MB-1226/89; Janelas, fachadas-cortina e portas 

externas em edificação - penetração de água (NBR 6486), MB-1227/89 - Janelas, 

fachadas-cortina e portas externas em edificação – resistência à carga de vento (NBR-

6497). 

As ligas de aço - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia química ou 

resistência à corrosão e resistência mecânica - serão selecionadas em total conformidade 

com os especificados nos projetos de arquitetura. 

As serralherias de aço serão confeccionadas com perfis fabricados com liga de aço que 

apresentem as seguintes características: 

 Limite de existência à tração; 

 Limite de escoamento; 

 Alongamento; 

 Dureza  
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O acabamento das superfícies dos perfis de aço será caracterizado pelas definições 

dos projetos arquitetônicos e que sejam fabricadas com ligas de aço que apresentem bom 

aspecto decorativo, inércia química e resistência mecânica. 

Os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade, novos, limpos, 

perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricação ou falhas de 

laminação com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos 

e/ou outros efeitos. Os quadros serão perfeitamente esquadrinhados, tendo os ângulos 

soldados bem esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliências de 

soldas. 

As esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de 

escassas dimensões. Haverá especial cuidado para que as armações não sofram 

distorções quando aparafusadas aos chumbadores. 

As barras e os perfis serão extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as 

roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedação, guarnições de EPDM, comandos, 

alças e demais acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando 

funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo. 

Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos 

e medições no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias 

nos vãos e locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu 

perfeito funcionamento. 

Todas as esquadrias fornecidas à obra deverão ter embalagem de proteção em papel 

crepe e serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e 

manuseadas com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com 

arranhões, vestígios de pancadas ou pressões etc. A retirada da embalagem de proteção 

só será efetuada no momento da colocação da esquadria. As esquadrias fixas com 

visores de vidro nos locais definidos em projeto arquitetônico deverão ter acabamento 

adequado, com encabeçamento, rebaixo e guarnição de aço para a fixação dos vidros 

aramados. Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 

11706 e NBR 7199. 
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Na instalação é necessário deixar em média 1 cm de sobra nas laterais e acima da porta, 

para melhor manuseio e fixação. 

6.3. P03 - Porta interna lisa em madeira maciça de abrir com duas folhas 

(1,50x2,10) -  exclusive maçaneta/fechadura    unid 

6.4. P04 - Porta externa lisa em madeira de abrir com duas folhas (1,00x2,10) -  

exclusive maçaneta/fechadura      unid 

6.5. P05 - Porta interna lisa em madeira de abrir (0,80x2,10)  -  exclusive 

maçaneta/fechadura       unid 

6.6. P06 - Porta interna lisa em madeira resistente à umidade (0,60x2,10) -  

exclusive maçaneta/fechadura      unid 

6.7. Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão 

popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, 

montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação. Fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação      unid 

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 

executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi oca, 

revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. Os marcos e alisares (largura 

8 cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por 

marco. 

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de 

defeitos, tais como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. As ferragens 

deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, com partes de 

aço. 

O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com 

folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 

Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, 
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para obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas 

internas poderão utilizar cilindros comuns. Nas portas indicadas em projeto, onde se 

atende a NBR 9050, serão colocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e 

externo) de cada porta. Será instalado a 90cm em relação ao piso uma barra de apoio de 

reta em aço inox de 45mm circular, e para proteção e revestimento da esquadria para 

impactos será instalado um revestimento metálico de 40cm de altura na porta. 

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser 

lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e 

polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. Todas as portas de 

madeira serão pintadas com esmalte sintético (livre de solvente) na cor branca. As 

ferragens para as portas de abrir deverão ser do tipo roseta, cromado. Serão todas em 

acabamento cromado. As ferragens não poderão receber pintura. Deverão ser verificadas 

as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as dobradiças, que 

deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem com folga, o regime de 

trabalho a que venham a ser submetidas. Todas as chaves deverão possuir numeração 

correspondente às portas e serem fornecidas em duas vias.  

6.8. Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"    m2 

Todas as peças e modelos dos guarda-corpos deverão ser executados em conformida 

com as normas da ABNT: NBR 9050:2004, NBR 9077:2001 e NBR 14718:2008. A 

montagem das peças deverá seguir os detalhes, que constam do projeto arquitetônico, e 

deverão ser adequados conforme o local em que serão instalados. 

Os guarda-corpos serão feitos de tubos de 1 1/2’’ de diâmetro , os quais serão instalados 

tanto na horizontal quanto na vertical. 

Deverá seguir o detalhamento que consta na planta ARQ 12/12 considerando uma 

modulação de 1,20m entre as peças verticais alem da peça de encaixe quadrado em aço 

carbono. 
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6.9. J1 Janela tipo guilhotina com uma folha fixa e uma móvel, vidros lisos 6 

mm e em caixilhos, fixados com borracha EPDM, estrutura em aço 

eletrogalvanizado e pintada na cor branca. Grade externa com barra chata 

acompanhando o caixilho dos vidros, pintada na cor branca. Moldura 

externa de 10 cm em EPS, seção quadrada, revestida com concreto 

impermeabilizante e pintada na cor branca instalada em alvenaria de 30cm

           m2 

6.10. J3 - Janela de correr alta, vidros lisos 6mm e em caixilhos, fixados com 

borracha EPDM, estrutura em aço eletrogalvanizado e pintada na cor 

branca. grade externa com barra chata acompanhando o caixilho dos 

vidros, pintada na cor branca. Moldura externa de 10 cm em EPS, seção 

quadrada, revestida com concreto impermeabilizante e pintada na cor 

branca. instalada em alvenaria de 30cm     m2 

6.11. J4 - Janela de correr alta, vidros fosco 6 mm, fixados com borracha EPDM, 

estrutura em aço eletrogalvanizado e pintada na cor branca. Moldura 

externa de 10 cm em EPS, seção quadrada, revestida com concreto 

impermeabilizante e pintada na cor branca. Instalada em alvenaria de 30 

cm           m2 

6.12. J5 - Janela fixa vidros fosco 6 mm, fixados com borracha EPDM, estrutura 

em aço eletrogalvanizado e pintada na cor branca. Moldura externa de 10 

cm em EPS, seção quadrada, revestida com concreto impermeabilizante e 

pintada na cor branca. Instalada em alvenaria de 30 cm   m2 

6.13. J6 - Janela fixa, vidros fosco 6 mm, fixados com borracha EPDM, estrutura 

em aço eletrogalvanizado e pintada na cor branca. Sem moldura. Instalada 

em alvenaria de 15 cm        m2 

6.14. J7 - Janela fixa, vidros fosco 6 mm, fixados com borracha EPDM, estrutura 

em aço eletrogalvanizado e pintada na cor branca. Sem moldura. Instalada 

em alvenaria de 15 cm        m2 

Idem à descrição para os itens 6.1 e 6.2. 
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6.15. Fechadura tipo manual, com roseta redonda em liga mista, acabamento 

cromado. mod. kyhe 2 imab ou similar (p01,p03 e p04)   unid 

6.16. Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação.  (para 

p02)         unid 

6.17. Maçaneta cilíndrica em aço acetinado broca 90 mm com roseta. Modelo 

kala ou similar (p05 e p06) - trava interna (para p06)   unid 

Ferragem a serem utilizadas nas esquadrias devendo obedecer as especificações 

constantes em projeto além de observar as orientações do fabricante quando dos 

procedimentos de instalação. 

7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS Os serviços deverão ser executados de acordo com as 

indicações dos desenhos e deste Caderno de Especificações. Qualquer alteração no 

projeto deverá manter o conjunto da instalação dentro do estipulado pelas normas 

técnicas e necessita ser justificada pela construtora. Todas as alterações executadas 

serão anotadas detalhadamente durante a obra para facilitar a apresentação do cadastro 

completo do recebimento da instalação. São permitidas alterações no traçado de linhas 

quando forem necessárias devido à modificações na alvenaria ou na estrutura da obra, 

desde que não interfiram sensivelmente nos cálculos já elaborados. Após o termino da 

instalação, deverão ser refeitos os desenhos, incluindo todas as alterações introduzidas 

(projeto cadastral ou as-built), de maneira que sirvam de cadastro para operação e 

manutenção da instalação. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA As seguintes normas deverão ser obedecidas: NBR 5626 

Instalações Prediais de Água Fria – Procedimento NBR 5621 Recebimento de Instalações 

Prediais de Água Fria NBR 5657 Instalações Prediais de Água Fria – Verificação da 

Estanqueidade à Pressão Interna. 

As canalizações correrão embutidas nas alvenarias ou de preferência, em chaminés 

falsas ou outros espaços para tal fim, devendo, neste caso, serem fixadas por braçadeiras 

de 3 em 3 metros no mínimo e nos casos em que devam ser fixadas em paredes e ou 
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suspensas, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes ou de fixação – 

braçadeiras, perfilados ―U‖, bandejas etc. – serão determinados de acordo com o 

diâmetro, peso e posição das tubulações. As furações, rasgos e aberturas necessárias 

em elementos da estrutura de concreto armado, para a passagem das tubulações, serão 

locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. Precauções 

serão adotadas para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de 

recalques ou deformações estruturais e que fique assegurada a possibilidade de 

dilatações e contrações. As canalizações não poderão passar dentro de fossas, poços 

absorventes, poços de visita, caixas de inspeção ou valas. As curvaturas dos tubos, 

quando inevitáveis, serão efetuadas sem prejuízo de sua resistência à pressão interna, de 

seção e escoamento. As canalizações enterradas serão devidamente protegidas contra o 

eventual acesso de água poluída. Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, 

as extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou 

plugues convenientemente apertados, não sendo admitido para tal fim, o uso de buchas 

de madeira ou papel. O recebimento das instalações de água obedecerá rigorosamente 

ao disposto na NBR 5651. Toda a canalização, depois de instalada, precisa ser submetida 

à ensaios de pressão interna, antes de ser eventualmente revestida. Deverão ser 

ensaiados quanto à estanqueidade no mínimo 3 de cada conjunto de 100 pontos de água. 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO As seguintes normas deverão ser obedecidas: NBR 8160 

Instalação Predial de Esgoto Sanitário – Procedimento NBR 7362 Tubos de PVC rígido de 

seção circular, coletores de esgoto – Especificação NBR 5688 Tubos e conexões de PVC 

rígido para esgoto predial e ventilação – Especificação As colunas de esgotos correrão 

embutidas nas alvenarias, quando não passarem por chaminés falsas ou outros espaços 

previstos, devendo neste caso, serem fixados por braçadeiras a cada 2 metros. No caso 

de canalizações horizontais fixadas em paredes e/ou suspensas em lajes, os elementos 

suportantes de fixação – braçadeiras, perfilados ―U‖, bandejas etc. – serão a cada 10 

vezes o diâmetro da canalização. As furações, rasgos e aberturas necessárias em 

elementos da estrutura de concreto armado, para a passagem das tubulações, serão 

locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas antes da concretagem. Precauções 

serão adotadas para que não venham sofrer esforços não previstos, decorrentes de 

recalques ou deformações estruturais e que fique assegurada a possibilidade de 

dilatações e contrações. Quando enterrada, a canalização deverá ser assentada em 
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terreno resistente ou sobre embasamento apropriado, com recobrimento mínimo de 30 cm 

e nos trechos onde estiver sujeita a fortes compressões ou choques, a canalização deve 

ter proteção adequada. Serão adotados como declividade mínima os seguintes valores: 

Tubos com diâmetro nominal igual ou inferior de 75 mm: 2% Tubos com diâmetro nominal 

igual ou superior a 100 mm: 1% Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, 

as extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou 

plugues convenientemente apertados, não sendo admitido para tal fim, o uso de buchas 

de madeira ou papel. Toda a canalização, depois de instalada, deve ser inspecionada e 

submetida à ensaios de pressão interna, antes e depois de serem ligados os aparelhos de 

acordo com a NBR 8160.  

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS Os materiais empregados deverão ser de 

boa qualidade, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas da ABNT. A Construtora 

deverá entregar a instalação em perfeito estado de funcionamento, cabendo também à 

mesma, o fornecimento de todos aos materiais complementares necessários, mesmo que 

não tenham sido especificados neste Memorial ou Projeto. 4.1 MATERIAIS PARA ÁGUA 

FRIA Tubos e Conexões Serão de aço galvanizado, PVC rígido soldável ou rosqueável 

onde indicado em projeto, para água fria da marca Tigre, Amanco ou similar. Registros e 

Válvulas Os registros de gaveta e pressão serão específicos para cada caso em 

particular, brutos ou cromados com canopla, da marca Deca, Fabrimar, Docol ou similar. 

Os registros de comando serão de esfera em PVC da marca Tigre, Amanco ou similar. 

Metais A torneira do tanque de lavar será de pressão com adaptador para mangueira. A 

torneira de pia de cozinha será de bancada, cromada, ligada ao ponto d’água com engate 

flexível metálico da marca Docol ou similar. As torneiras para lavatório serão de pressão, 

cromadas ou com acionamento por alavanca da marca Docol ou similar, ligadas por 

engate flexível metálico. As duchas higiênicas serão com registro de pressão e com 

gatilho e mangueira flexível metálica da marca Docol ou similar. As válvulas de descarga 

serão em bronze, com acabamento cromado e registro incorporado da marca Docol ou 

similar. Caderno de Especificações – Instalações Hidráulicas. 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS PARA ESGOTO SANITÁRIO Tubos e 

Conexões Serão de PVC rígido branco ou PVC rígido série R com junta elástica ou 

soldável para esgoto da marca Tigre ou similar. Caixa sifonada e ralo serão em PVC, 
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monobloco, com bujão para limpeza, com grelha de aço inoxidável escamoteável e porta 

grelha de acabamento adequado ao local de instalação. Caixas de Inspeção Serão em 

alvenaria conforme projeto. Deverão ser construídas de forma a assegurar rápido 

escoamento e evitar a formação de depósitos. Terão septo dividido por grelha metálica 

galvanizada removível com malha de 2 cm para retenção de objetos sólidos. Terão tampo 

de concreto facilmente removível, permitindo composição com o piso circundante. 

Aparelhos As bacias sanitárias serão em louça, sifonadas, com saída vertical, marca 

Deca ou similar. Serão fixadas com parafuso e terão assento plástico rígido, serão ligadas 

ao ponto de água através de tubo de ligação apropriado. A ligação com o ramal de 

descarga deverá ser vedada com anel de massa moldável. Os lavatórios serão em louça 

da marca Deca, Incepa ou bancadas de granito com cuba de louça semi encaixe. Serão 

fixados com parafusos apropriados, abastecidos através de torneiras descritas 

anteriormente. Serão ligados ao ramal de descarga através de sifão de acabamento 

cromado ou metálico cromado com bujão de limpeza de 1 1/2‖ e válvula metálica 

cromada. As pias de cozinha serão com cuba simples de aço inox em tampos de aço inox 

AISI 304 (18/8). Serão afixadas na alvenaria sobre suportes em perfis metálicos, 

abastecidas através de torneiras de pressão de 1/2‖ ligadas ao ponto de água com engate 

flexível metálico da marca Deca, Docol ou similar. Serão ligados diretamente ao ramal de 

descarga através de sifão de borracha e válvula metálica cromada tipo americana. O 

tanque será de aço inox com largura de 60 cm, abastecido por torneira de pressão ligada 

diretamente ao ponto de água na parede. Será ligado ao ramal de descarga através de 

sifão de borracha com válvula de escoamento metálica. 

7.0.1 Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1'', instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento -   

fornecimento e instalação       pç 

7.0.2 Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , 

instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório 

de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação    pç 

7.0.3 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 

32mm x 1”, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 

instalação         pç 
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7.0.4 Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação    pç 

7.05 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação    pç 

7.06 Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de 

distribuição de água   fornecimento e instalação    pç 

7.07 Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de 

água - fornecimento e instalação      m 

7.08 Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação de água de 

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento 

e instalação          pç 

7.09 Caixa de areia pluvial com grelha  cag 60x60cm  - esgoto   pç 

7.010 Caixa de inspeção de esgoto sifonada ces 60x60cm – esgoto   pç 

7.011 Poço de inspeção circular para esgoto, em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m, profundidade = 1 m, 

excluindo tampão         pç 

7.012 Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 

mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências 

- fornecimento e assentamento       m 

7.013 Caixa sifonada 100x100x50 – esgoto      pç 

7.014. Caixa sifonada 100x150x50 – esgoto      pç 

7.015 Caixa sifonada 150x185x76 – esgoto      pç 

7.016 Sifão de copo p/ pia e lavatório 1'' 1/2''- esgoto     pç 

7.017 Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão 

- fornecimento e instalação        pç 
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7.018 Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário 

ou ventilação         pç 

7.019 Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanit.         pç 

7.020 Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário        pç 

7.021 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário         pç 

7.022 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário         pç 

7.023 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário         pç 

7.024 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário         pç 

7.025 Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário         pç 

7.026 Joelho 90 graus, rosca fêmea terminal, para instalações em pex, dn 

25mm x 1/2", conexão por crimpagem – fornecimento e instalação pç 

7.027 Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento  pç 
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7.028 Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário 

ou ventilação         pç 

7.029 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário  m 

7.030 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário    m 

7.031 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário    m 

7.032 Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado 

em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário    m 

7.033 Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário         pç 

7.034 Ralo abacaxi 100mm – esgoto       pç 

7.035 Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto 

sanitário         pç 

7.036 Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento    pç 

7.037 Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de encaminhamento    pç 

7.038 Tubo rígido c/ ponta lisa 100mm 4”       m                                              

7.039 Colar de tomada de fºfº 1''  -  água fria      pç 
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7.040 Registro/valvula globo angular 45 graus em latao para hidrantes de 

incêndio predial dn 2.1/2”, com volante, classe de pressao de ate 200 

psi - fornecimento e instalação       pç 

7.041 Registro de esfera, pvc, soldável, dn  32 mm, instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   

fornecimento e instalação        pç 

7.042 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1”, instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – 

fornecimento e instalação       pç 

7.043 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1”, com acabamento e 

canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que 

possua reservatório de fibra/fibrocimento     pç 

7.044 Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1 1/2'', instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatório de 

fibra/fibrocimento -   fornecimento e instalação     pç 

7.045 Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1'', instalado em reservação 

de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento -   

fornecimento e instalação        pç 

7.046 Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1", para 

agua fria         pç  

7.047 Engate flexível em inox, 1/2” x 30cm - fornecimento e instalação  pç 

7.048 Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e 

instalação         pç  

7.049 Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2” 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação 

           pç 

7.050 Curva em pvc rígido 90° c/ rosca 1"  - água fria     pç 
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7.051 Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 25 (1”), instalado em rede 

de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação   pç 

7.052 Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , 

instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório 

de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação    pç 

7.053 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 

50mm x 1.1/2”, instalado em prumada de água - fornecimento e 

instalação.  

7.54 Bucha de redução, cpvc, soldável, dn35mm x 28mm, instalado em 

prumada de água – fornecimento e instalação   pç 

7.055 Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1 1/2"   pç 

7.056 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4” instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação    pç 

7.057 Luva, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação        pç 

7.058 Tubo, pvc, soldável, dn  25 mm, instalado em reservação de água de 

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento 

e instalação         m 

7.059 Tubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de 

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento 

e instalação         m 

7.060 Tubo, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação de água de 

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento 

e instalação         m 

7.061 Te cpvc, soldavel, 90 graus, 28 mm, para água quente predial   pç         

7.062 Te cpvc, soldavel, 90 graus, 35 mm, para água quente predial  pç 
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7.063 Te cpvc, soldavel, 90 graus, 54 mm, para água quente predial   pç 

7.064 Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de 

distribuição de água - fornecimento e instalação    pç 

7.065 Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 

32 (1”), para 2 medidores – fornecimento e instalação (exclusive 

hidrômetro)        unid 

7.066 Hidrômetro dn 32 (1), 7,0 m³/h fornecimento e instalação  unid 

7.1. LOUÇAS E METAIS 

7.1.1. Lavatório sem coluna, tamanho médio, cor branca, com suportes, 

garras e peças de fixação       unid 

Lavatório sem coluna para PCD – 455x360mm, cor branco, fabricante Deca – 31.111 

ou similar; 

7.1.2. Vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, altura máxima da 

borda do vaso ao piso de 38cm sem considerar o assento, com peças 

para fixação inclusive assento      unid 

Vaso sanitário com caixa acoplada na cor branca, fabricante acesso plus celite ou 

similar; 

7.1.3. Válvula de escoamento para lavatório cromada   unid 

Válvula de escoamento modelo click-up para cubas ou similar 

7.1.4. Sifão para lavatório, cromado      unid 

Sifão para lavatório modelo Docol ou similar 

7.1.5. Dispenser papel toalha em rolo, de sobrepor   unid 

7.1.6. Dispenser para sabão líquido de sobrepor    unid 
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O dispenser deverá ser fixado com a distância de 1-1.05m do chão. A parede deve estar 

limpa e completamente seca antes da instalação. 

Para fins de instalação deve-se proceder 4 a 6 furos na parede e fixar a caixa com 

parafusos. Assim mesmo, é altamente recomendado vedar os quatro lados com silicone. 

7.1.7. Barra de apoio em “L”, cromada      unid                                                           

7.1.8. Barra articulada para sanitários de deficientes físicos, deca 2315 ebr, 

l=60 cm, ou similar        unid 

Barras de apoio reta em aço inox 45mm instaladas ao longo do banheiro 

7.1.9. Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem 

moldura          m2 

Fabrimar suporte de espelho e espelho articulado para pcd 

7.1.10. Bancada em aço inoxidavel (1,20x0,52)m    unid 

Deverá ser instalada bancada em aço inox na dimensão de 1,20x0,52 m observando-se 

que a mesma deve estar apoiada em perfis metálicos, com espaçamentos adequados, 

que suportem a carga da mesma. Deverá ser utilizado silicone nos acabamentos com 

relação às alvenarias para inibir possíveis infiltrações. 

7.1.11. Torneira para lavatório de mesa, fechamento automático  unid 

Torneira para lavatório de mesa, fechamento automático, ref.17160606, modelo 

pressmatic compact da docol ou linha similar deca 

7.1.12. Tanque 30 litros, com coluna, cor branca    unid 

7.1.13. Torneira para uso geral e tanque      unid 

7.1.14. Válvula de escoamento para tanque     unid 
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7.1.15. Sifão para tanque, cromado      unid 

Colocar a coluna na posição de instalação, centralizando-a em relação ao ponto de 

esgoto. 

Posicionar a face frontal da coluna a uma distância de 250mm da parede, conforme 

desenho. 

Marcar o ponto de fixação da coluna no piso. 

Remover a coluna e fure o piso com uma broca de 8mm. 

Colocar a bucha plástica e monte a coluna com o parafuso, a arruela e a respectiva porca. 

Não aperte o parafuso definitivamente. 

Observar as dimensões do metal escolhido, pois os tanques apresentam diversas 

possibilidades de instalações. 

Verificar se o tanque possui mesa para metais. Caso haja, faça o furo para instalação com 

um martelo tipo pena. 

Apoiar o tanque sobre uma proteção para não danificá-lo e execute a furação com leves 

batidas na região das pastilhas na mesa, sempre pela superfície esmaltada, conforme 

figura. 

Para instalação de metais na parede, consulte a instrução do fabricante para determinar a 

altura. Recomendamos que a altura fique, no mínimo, a 100mm do nível de 

transbordamento do tanque para facilitar o uso. 

7.1.16. Torneira cromada de parede para cozinha bica movel com arejador 

1/2" ou 3/4 "        unid 

Deve ser utilizada massa de vedação para manter a água fora do gabinete abaixo da pia. 

Especial cuidado deve ser adotadoo para não apertar demais as porcas ou as linhas de 

abastecimento ao instalar a torneira. 

As válvulas e bases geralmente podem ser retiradas usando ferramentas adequadas. 
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Algumas linhas de abastecimento de água quente e fria precisam de fita veda-rosca ao 

redor da parte rosqueada. Se esse for o caso, enrole a fita no sentido anti-horário. 

7.1.17. Caixa d'agua em polietileno 2000 litros, com tampa   unid       

A instalação deve ser feita em local ventilado, de fácil acesso, deixando um espaço de, no 

mínimo, 60 cm em volta de todo o reservatório, para facilitar a manutenção e limpeza. O 

produto deve ser apoiado sobre uma base rígida, horizontal, plana, nivelada, isenta de 

qualquer irregularidade, com superfície maior que o fundo do reservatório, de tal forma 

que ele esteja integralmente apoiado sobre a base, e com resistência capaz de suportar a 

caixa d’água cheia. 

1. As paredes dos reservatórios, bem como os adaptadores flanges, não podem ser 

submetidos à vibração. Ou seja, em caso de uso de bomba as vibrações desta não 

podem ser transferidas para o reservatório. 

2. Não fixe e não cimente as tubulações do reservatório. Estas tubulações precisam 

apenas estar apoiadas. 

3. Não faça furações no fundo do reservatório, nem fora dos locais indicados nesta 

etiqueta e/ou recomendados pelo fabricante. As Caixas em polietileno devem possuir 

proteção anti-UV. 

7.2. RESERVATÓRIO ENTERRADO 1 

7.2.1. Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 

3,0 m          m3 

As escavações para estruturas deverão ser executadas segundo as linhas, cotas e 

dimensões especificadas nos desenhos e conferidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Essas escavações deverão incluir todas as escavações necessárias para alojar as 

estruturas situadas abaixo do nível original da superfície da terra ou abaixo da superfície 

após raspagem, compreendendo qualquer acerto final das linhas necessário ao 

recebimento das formas e do concreto. 

As escavações para estruturas serão efetuadas por meio de equipamento mecânico. 
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Conforme a natureza dos materiais encontrados, a CONTRATADA poderá utilizar 

explosivos, desde que com aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. 

Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para alterar o mínimo possível a 

rocha e/ou o terreno adjacente às escavações. Todas as escavações realizadas por 

conveniência da CONTRATADA, ou em excesso, por qualquer motivo que não o 

autorizado pela FISCALIZAÇÃO, correrão por conta da CONTRATADA, assim como o 

reenchimento de excesso de escavação. 

A CONTRATADA deverá escavar todas as valas de drenagem ou interceptores de 

escoamento adicionais necessárias à manutenção da escavação em condições 

adequadas durante a construção e para a proteção das fundações de concreto de 

quaisquer danos. 

Todo material proveniente de escavação extra das necessidades de reaterro para a obra, 

que a FISCALIZAÇÃO considerar apropriado para uso em outras obras, deverá ser 

transportado pela CONTRATADA para o lugar onde será utilizado ou para lugar 

previamente escolhido. Qualquer material inapropriado será transportado para o local de 

bota-fora indicado no projeto ou aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Os materiais colocados 

nos locais de bota-fora deverão ser nivelados segundo os critérios preestabelecidos pela 

FISCALIZAÇÃO.  

O controle das escavações realizadas para fundações de concreto será efetuado 

mediante a verificação das linhas e dimensões especificadas. (utilizar topografia). 

Os materiais de primeira categoria incluem todo depósito de material solto ou que 

apresente baixa coesão, como cascalho, areia, silte, argilas, ou misturas desses 

materiais, com ou sem matéria orgânica, formados por agregação natural, que possam 

ser escavados com ferramentas manuais ou com maquinaria convencional de escavação. 

Dentre os materiais de primeira categoria incluir-se-ão a fração de rocha, pedras soltas, 

ou pedregulho com diâmetros iguais ou inferiores a 15 cm, independentemente do teor de 

umidade, e, em geral, todo tipo de material que não possa ser classificado como de 

segunda ou terceira categorias. 
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7.2.2. Carga e descarga mecânica utilizando caminhão basculante   m3 

O transporte é necessário sempre que o local de origem é diferente do local de consumo 

ou destino. 

A Contratada ficará responsável pela carga, transporte e descarga dos materiais tipo 

insumos, necessários para execução dos serviços  de forma ordenada , com descarga 

previstas por locais tipo silos onde o acúmulo deverá ser efetuado de forma organizada e 

de acordo com a aprovação da FISCALIZAÇÂO. 

7.2.3. Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km       m3xkm 

O transporte comercial será medido em metro cúbico x quilômetro (m³.km), para os 

diversos tipos de materiais a transportar, em geral (tubos, agregados,  etc.). 

A determinação do quantitativo do material a ser transportado será da mesma forma que 

realizado para carga e descarga, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 

A distância de transporte será determinada de acordo com o percurso seguido pelo 

equipamento transportador, medida em projeção horizontal, entre os centros de gravidade 

das massas. 

O percurso do equipamento transportador será objeto de aprovação prévia da 

FISCALIZAÇÃO. 

Nestes casos, caberá à FISCALIZAÇÃO, a definição do volume do material a ser 

considerado, para efeito do cálculo do momento de transporte. 

7.2.4. Taxa de descarte em bota-fora licenciado     t 

A CONTRATADA deverá apresentar previamente à FISCALIZAÇÃO, a taxa de 

descarte devidamente quitada junto ao local licenciado para viabilizar a liberação do 

descarte de materiais. 
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7.2.5. Lastro de concreto magro        m3 

Camada reguladora e impermeabilizante de concreto simples (sem armadura), traço 1:4:8 

(cimento Portland comum, areia e brita média), com aditivo impermeabilizante, tipo SIKA 

1, marca SIKA ou equivalente técnico, espessura de 5,0 cm. 

Todos os materiais serão de qualidade rigorosamente em acordo com o estabelecido para 

os mesmos nas normas NBR 5732 e NBR 7211. Deverá ser utilizado cimento Portland 

comum, água doce limpa e isenta de cloro e impurezas, e areia média lavada, peneirada 

e seca, isenta de impurezas. 

Os materiais deverão ser armazenados em local coberto, seco e ventilado, de modo a 

evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 

O lastro de concreto simples será aplicado sobre a base do radier. 

Os lastros de concreto só poderá ser executados depois de perfeitamente niveladas as 

bases do radier, e após a conclusão da execução das canalizações que passam ou que 

interferem junto ao radier. Deve ser limpo e umedecido para não absorver a água de 

mistura do concreto. 

As juntas estruturais de construção ou dilatação, existentes ou definidas no Projeto de 

Estrutura de Concreto, deverão ser rigorosamente obedecidas na execução do lastro de 

concreto. Estas, quando e onde previstas, serão previamente colocadas antes da 

execução do lastro. 

Antes do lançamento do concreto serão executadas ―mestras‖ niveladoras, em concreto 

semelhante ao que será utilizado no lastro. 

O concreto deverá ser executado mecanicamente, com betoneira convencional ou 

caminhão betoneira. 

O lançamento do concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento 

executado pela passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre as 

―mestras‖ niveladoras, retirando-se todas as cavidades formadas por bolhas de ar ou por 

incrustação de materiais estranhos. A superfície concretada deve ser protegida com 

material saturado de água, mantido molhado durante o período de cura. 
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A superfície do lastro terá o acabamento desempenado obtido pela passagem das 

réguas. 

Eventualmente, poderá ser exigida base de pedra britada nº. 1, que deverá ser aplicada 

conforme instruções da Fiscalização. 

7.2.6. Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado 

em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm

           kg 

7.2.7. Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado 

em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm 

– montagem         kg 

7.2.8. Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado 

em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm 

– montagem          kg 

7.2.9. Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado 

em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm 

– montagem          kg 

7.2.10. Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado 

em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm 

– montagem          kg 

Fornecimento, preparo e colocação de formas confeccionadas em aço CA 50  e CA 60 

que deverão obedecer as dimensões e detalhamento que constam no projeto de modo a 

atender todos os requisitos necessários para a execução das  mesmas. 

7.2.11. Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 

preparo mecânico com betoneira 600 l      m3 

O concreto a ser utilizado deverá ter uma resistência mínima de 30MPa aos 28 dias, e 

como a finalidade do concreto depende dos seus componentes, recomenda-se uma 

seleção cuidadosa dos materiais constituintes. 



77 

 

O fator água-cimento adequado é imprescindível para uma boa qualidade e 

trabalhabilidade do Concreto. 

De cada betonagem devem ser extraídos 03 corpos de prova que devem seguir as 

padronizações e especificações das Normas Brasileiras e, quando submetidos a ensaio 

de compressão forneçam uma resistência maior ou superior à solicitada em projeto; 

7.2.12. Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, em chapa de 

madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações   m2 

A fabricação das formas deve seguir criteriosamente as dimensões especificadas em 

projeto, utilizando chapas de madeira compensada que obedeçam aos requisitos da 

norma NBR 9532 – Chapas de madeira compensada. 

As dimensões  frequentemente encontradas no mercado  são de 110x220cm (resinada) 

devendo-se atender ao pré requisito de e= 17cm. A tolerância é de +2mm na largura e no 

comprimento. Nas diagonais aceita-se um desvio de 5mm. 

7.2.13. Impermeabilizacao de superficie com cimento impermeabilizante de 

pega ultra rapida, traco 1:1, e=0,5 cm      m2 

A aplicação de ligante betuminoso sobre superfície de base ou revestimento betuminoso 

anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetiva promover condições 

de aderência entre as mesmas. 

O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior 

a  10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer 

sinal de excesso de umidade. 

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m2 a 0,4 l/m2. Antes da 

aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir 

uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é 

da ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m². 

A água deverá ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis, ou matéria orgânica, e 

outras substâncias nocivas. 



78 

 

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deve apresentar, por parte 

do fabricante/distribuidor, certificado de resultados de análise dos ensaios de 

caracterização exigidos, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento 

para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos 

ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara de sua procedência, do tipo e 

quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de 

obra. 

É responsabilidade da CONTRATADA  a proteção dos serviços e materiais contra a ação 

destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. 

7.2.14. Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com 

fundo anti corrosivo tipo zarcão       m 

7.2.15. Alçapão em ferro 60x60cm, incluso ferragens    unid 

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA 

 NBR 5.410 / 2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 NBR 5.413 / 1992- Iluminância de Interiores 

 NBR 10.898 / 1999 - Sistema de Iluminação de Emergência. 

 NBR 13.570 / 1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - 

Requisitos Específicos. 

 Portaria 598 do Ministério do Trabalho e Emprego - NR-10 - Segurança em 

Instalações 

e Serviços em Eletricidade, de 08/12/2004. 

Iluminação 

O sistema de iluminação foi composto por circuitos exclusivos para este fim, seção 

mínima 1,5mm2. 
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Os índices de iluminamento adotados foram baseados na NBR-5413. 

 O método de cálculo adotado foi o dos Lumens Médios. 

Procuramos criar um sistema de iluminação eficiente, estético e funcional, com a 

finalidade de proporcionar conforto aos usuários. Os tipos luminárias 

especificados foram: 

Luminárias para lâmpadas fluorescentes compactas ou LED - ambientes com 

dimensões reduzidas e de pouca utilização.  

 Luminárias para lâmpadas fluorescentes ou LED, de alto rendimento - iluminação 

dos ambientes de uso geral. 

 Refletores com lâmpadas Cênicas de LED, nas fachadas, no salão e teatro (palco) 

– iluminação cênica. 

 Todas a iluminação e tomadas estarão ligadas ao grupo gerador de emergência 

caso haja falta de energia local com intuito de dar segurança a vidas possam ser 

colocadas em risco pela ausência de luz e também com intuito de atender as 

exigências do corpo de bombeiros. As luminárias instaladas embutidas no forro 

deverão possuir sustentação independente do mesmo, sendo recomendado sua 

fixação à laje superior por meio de fita metálica perfurada ou tirante.   

Todos os reatores utilizados para lâmpadas fluorescentes, (caso haja), deverão ser do 

tipo eletrônico. 

Tomadas 

Para a alimentação das tomadas foram previstos circuitos exclusivos a este fim, seção 

mínima 2,5mm2. 

Todas as tomadas deverão ser do tipo 2P+T, hexagonais, padrão Brasileiro. 

Os pontos de força são para ligação dos equipamentos (ar condicionados, bombas de 

água e tomadas de uso geral). A ligação destes aparelhos deverão ser feitas de acordo 

com as recomendações dos seus respectivos fabricantes. 
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Distribuição de força 

O suprimento será em baixa tensão (220/127 Volts), a partir do padrão coletivo SAGA 

a ser implantada. 

Subdividimos a distribuição de força em dois sistemas - normal e emergência, cada 

sendo que, na falta de energia, os circuitos e quadros de distribuição serão novamente 

realimentados pelo grupo gerador. 

O sistema de distribuição deverá ser feito através de eletrodutos e eletrocalhas 

embutidos no forro ou eletrodutos embutidos no piso e/ou parede. Os eletrodutos, caixas 

de passagem e eletrocalhas instalados sobre o forro deverão possuir sustentação 

independente do mesmo. 

Todos os condutores de um mesmo circuito dispostos no duto corrugado deverão ser 

agrupados e identificados a cada cinco metros por meio de anilhas plásticas com 

marcação indelével. 

Foram especificados os seguintes quadros de distribuição de energia: 

Tag  Local  Descrição 

Qd 

geral 

Área de exposição, 

(Cine teatro) 

Quadro geral do empreendimento, 

abrangendo os alimentadores para os 

demais quadros do empreendimento. 

QD-1  Arquivo público  
Circuitos de iluminação e tomadas do 

Arquivo Público 

QD-2  

Cafeteria (Cine 

teatro) 

A. exposição 

Circuitos de iluminação, tomadas e 

para atender a cafeteria, tendo 

medição individualizada 
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QD-3  Cine teatro  

Circuitos de iluminação, e ar 

condicionados para atender o 

auditório principal 

QD-4  

Nível Mezanino 

(cine 

teatro) 

Circuitos de iluminação,ar 

condicionado, tomadas copa, 

escritórios e outros 

O anteriormente exposto pode ser visualizado no diagrama unifilar constante do projeto. 

Sistema de energia de emergência 

Para atender aos circuitos do Arquivo Público e para segurança do empreendimento 

atendendo as exigências do corpo de bombeiros à segurança do empreendimento, foi 

projetado um gerador de emergência, com partida automática no caso de falta de 

suprimento de energia por parte da concessionária. As cargas a serem supridas pelo 

gerador são: 

 Toda a Iluminação e tomada 

 Bomba de água recalque 

 Bomba jockey incêndio (exigências do corpo de bombeiros) 

Aterramento 

Adotou-se o sistema TN-S para as instalações. Todo o aterramento deverá partir da 

malha de aterramento da subestação. Foram previstas barras de ligação equipotencial 

(BEP = Barramento de Eqüipotencialização Principal e TAT = Terminal de Aterramento de 

Telecomunicações) instaladas no interior da edificação para equipotencializar todo o 

aterramento, além de concentrar e facilitar a distribuição dos cabos de aterramento no 

interior da unidade. Todos os quadros deverão ser aterrados, bem como todas as 

luminárias para lâmpadas fluorescentes e de descarga, motores, condicionadores de ar e 

demais equipamentos. Todas as tomadas deverão ser obrigatoriamente aterradas 
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Parâmetros de projeto 

No desenvolvimento do projeto foram adotados os seguintes parâmetros: 

 Corrente presumida de curto-circuito: (8,5) kA• Fator de potência adotado: 0,92 

• Capacidade de corrente dos condutores: adotadas as ampacidades constantes 

da norma NBR-5410. 

 Valores máximos admitidos de queda de tensão: 2% para os circuitos terminaise 

5% para os alimentadores, contados a partir do quadro geral de força. 

  Temperaturas consideradas: ambiente 35ºC, do solo 25ºC. 

 Fatores de demanda e fatores de reserva considerados: no dimensionamento 

dos alimentadores foram computadas as cargas instaladas e as constantes dos 

circuitos reservas. 

Especificação dos materiais 

Além do que consta nos desenhos do projeto, a execução das instalações elétricas 

deverá obedecer às seguintes especificações gerais: 

Eletrodutos e Acessórios 

Deverão ser em PVC rígido roscável, ou tipo mangueira da Tigre, Fortilit ou similar.  

Os eletrodutos deverão ser fabricados conforme norma NBR-15.465 / 2007 - Sistemas de 

eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de 

desempenho. 

Dutos para Cabos e Acessórios 

Os dutos para cabos e acessórios serão PEAD , Kanaflex, Kanaduto ou similar. 

Caixas de Passagem  

As caixas de passagem octogonais para uso no teto ou parede, nas dimensões 4‖x2‖, 

4‖x4‖ , deverão ser PVC da Tigre, Fortilit ou similar. Serão utilizadas também caixas de 

passagem em PVC da tigre ou dcaixs de alumínio com dimensões de 200x200x85 á 
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300x300x85mm conforme indicação em projeto. As caixas da rede externa serão em 

alvenaria, nas dimensões indicadas em projeto para o padrão de entrada de energia 

conforme projeto Coelba. 

Interruptores e Tomadas  

Os interruptores, tomadas e plugues deverão ser da Linha Ilus da Siemens ou similar. 

Os interruptores devem ser fabricados conforme norma NBRNM-60.669-1 / 2004 – 

―Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos 

gerais‖ e possuir selo de conformidade do Inmetro.As tomadas e plugues devem ser 

2P+T, hexagonais, padrão Brasileiro, fabricadasconforme norma NBR-14.136 / 2002 – 

―Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até20 A/250 V em corrente alternada – 

Padronização‖ e possuir selo de conformidade do Inmetro. 

Quadros 

Todos os quadros fornecidos deverão ser fabricados e ensaiados conforme 

prescrições da norma NBR-IEC-60439-1 - Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa 

Tensão - Parte 1 – Conjuntos com Ensaios de Tipo Totalmente Testados (TTA) e 

conjuntos com Ensaios de Tipo Parcialmente Testados (PTTA).  

Deverão ser em chapa de aço, com porta equipada com fechadura, instalados de 

forma embutida em parede, grau de proteção IP-40 (mínimo), contendo os disjuntores 

indicados nos diagramas unifilares e quadros de cargas constantes do projeto. 

Os disjuntores serão do tipo caixa moldada, curva padrão IEC, com corrente nominal 

conforme quadros de cargas e/ou diagrama unifilar, da Siemens ou similar. Deverão ser 

fabricados conforme norma NBR-IEC-60.947-2 / 1998 - ―Dispositivos de manobra e 

comando. 

de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores‖ e possuir selo de conformidade do Inmetro. 

Não serão aceitos acoplamento de disjuntores monopolares para formação de 

unidades bipolares ou tripolares. Todos os disjuntores deverão ser identificados, devendo 

possuir indicação das respectivas cargas alimentadas. Devem ser previstos espaços para 

circuitos reserva (cerca de 20%) em todos os quadros. Deverão utilizar barramento de 

cobre compatível com a corrente nominal prevista, devendo possuir barramentos de 
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neutro e de terra, sendo que o barramento de neutro deve ser independente do 

barramento de terra. Para os quadros onde seja prevista a instalação de disjuntores 

diferencias- residuais (DR) os barramentos deverão ser apropriados para uso com 

disjuntor DR. A pintura deverá ser aplicada em pó à base de epóxi por processo 

eletrostático, e a chapa deve ser tratada por desengraxamento, decapagem, fosfatização 

e neutralização.  

Lâmpadas 

Quando do tipo fluorescente convencional tubular, serão nas potências de 15 á 32 

Watts, temperatura de cor 4.000 K, da Philips, Osram, GE ou similar. Quando do tipo 

fluorescente compacta serão na potência de 11 á 15 Watts, temperatura de cor 5.300 K, 

com reator eletrônico incorporado, 220 Volts, 60 Hertz, base E-27, da Philips, Osram, GE 

ou similar.  

Quando do tipo LED serão na potência de 6 Watts, temperatura de cor 2200 K, para o 

teatro ou 2700 k, 220 Volts, 60 Hertz, base E-27, da Philips, Osram, GE ou similar. 

Reatores 

Caso seja adotado lâmpadas fluorescentes tipo tubulares os reatores deverão ser 

eletrônicos, 220 Volts, 60 Hertz, da Philips, Sylvania, GE ou similar. Deverão ser 

fabricados conforme normas NBR 14.417 - ―Reatores eletrônicos alimentados em corrente 

alternada para lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições gerais e de segurança― e 

NBR 14.418 - ―Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para lâmpadas 

fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho‖, devendo possuir selo de 

conformidade do Inmetro. 

Luminárias 

Para lâmpadas fluorescentes modelo tubular deverá ser empregado as seguintes 

luminárias: 

 Uso geral de embutir - luminária de embutir de alto rendimento, com corpo em 

chapa de aço e refletor em alumínio anodizado, alojamento para reator eletrônico 



85 

 

integrado ou não, pintura de acabamento eletrostática em epóxi na cor branca, 

referência 232 da Itaim ou similar. 

 Uso geral de sobrepor - luminária de embutir de alto rendimento, com corpo em 

chapa aço e refletor em alumínio anodizado, alojamento para reator eletrônico, 

pintura de acabamento eletrostática em epóxi na cor branca, referência 332 da 

Itaim ou similar. 

Para lâmpadas fluorescentes compactas deverão ser utilizadas: 

 Luminárias com corpo em chapa de aço pintada, refletor em alumínio anodizado, 

pintado na cor branca, referência C-2116 da Projeto ou similar. 

 Para arandelas deverão ser utilizadas luminárias para lâmpadas fluorescentes 

compactas ou LED, corpo em alumínio pintado, acabamento na cor branca, 

referência D-3115 da Projeto ou similar. 

Condutores 

 Para circuitos de iluminação e tomadas e condutores de aterramento deverão ser 

utilizados cabos de cobre, isolação com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, 

livres de halógenos e que não propaguem a chama, isolados para 750 Volts, da 

Ficap, Prysmian, Inbrac ou similar. Os condutores deverão ser fabricados 

conforme norma NBR-13.248 – ―Cabos de potência e controle e condutores 

isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça 

para tensões até 1 kV – requisitos de desempenho‖ e possuir selo de 

conformidade do Inmetro. 

 Para os condutores dos alimentadores dos quadros deverão ser utilizados cabos 

de cobre, isolação com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de 

halógenos e que não propaguem a chama, isolados para 0,6 / 1 kV, da Ficap, 

Prysmian, Inbrac ou similar. Os condutores deverão ser fabricados conforme 

norma NBR-13.248 – ―Cabos de potência e controle e condutores isolados sem 

cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de fumaça para tensões 

até 1 kV – requisitos de desempenho‖ e possuir selo de conformidade do Inmetro. 
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 Nas terminações dos cabos de baixa tensão deverão ser utilizados conectores 

apropriados do tipo terminal prensado, em cobre eletrolítico, da Burndy ou similar. 

Motores 

 Deverão ser fornecidos em conjunto com os equipamentos mecânicos acionados. 

Todos os motores de incêndio deverão ser trifásicos com tensão nominal 220 

Volts, assim como os motores de recalque água potável, ambos 60 Hertz, de alto 

rendimento, atendendo as prescrições do decreto 4.508, de 11/12/2002, além de 

possuir selo de conformidade do Inmetro. 

Materiais Diversos 

 Todos os parafusos, porcas e arruelas deverão ser em aço galvanizado. 

Normas de serviço 

Geral 

Toda a instalação deverá apresentar um bom acabamento, obedecer às exigências 

das normas da ABNT, em particular a NBR-5410 e NBR-13.534. Deverão também ser 

seguidas as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais empregados. 

Como os equipamentos a serem utilizados ainda não haviam sido adquiridos até a 

data de conclusão do projeto, projetamos as instalações baseados em dados de 

equipamentos típicos, levantados em catálogos de fabricantes. 

É conveniente que sejam verificadas as potências e as tensões dos equipamentos 

adquiridos antes da instalação e energização dos mesmos. 

Eletrodutos 

Todos os eletrodutos deverão ser cortados sempre perpendicularmente ao seu eixo e 

retiradas todas as rebarbas que ficarem durante o corte e abertura de roscas. 

Após assentados os eletrodutos deverão ser limpos por meio de ar comprimido e 

passagem de escova pelo interior dos mesmos. Deverão ter a superfície interna 

completamente livre de rugosidades, rebarbas ou substâncias abrasivas. 
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Deverá ser mantido no interior dos eletrodutos guia de arame galvanizado nº 12 AWG 

e tampa das as extremidades visando prevenir a entrada de corpos estranhos. 

Emendas, Terminações e Lançamento dos Condutores 

Emendas só deverão ser executadas caso sejam estritamente necessárias, devendo 

ficar localizadas nas caixas de passagem ou no interior das luminárias, não sendo 

permitido, em nenhuma hipótese, serem executadas ao longo do percurso ou no interior 

de eletrodutos. 

As emendas devem ser feitas de modo a se garantir a continuidade elétrica e o 

isolamento do condutor. Somente serão aceitas emendas com simples trançamento de 

condutores para seções até 4 mm2. O isolamento das emendas deve ser feito com 

resistência superior ao isolamento original. 

Nas terminações dos cabos de baixa tensão deverão ser utilizados conectores 

apropriados tipo terminal prensado, em cobre eletrolítico, da Burndy ou similar. 

A recomposição da isolação nas emendas deverá ser feita com fita isolante de 

autofusão até pelo menos a espessura do condutor isolado. Deverá ser aplicada então 

pelo menos uma camada em meia sobreposição de fita plástica isolante. 

Nas terminações e nas caixas de passagem os condutores deverão ser identificados 

por meio de anilhas plásticas com marcação indelével da Hellermann ou similar. 

Todos os condutores de um mesmo circuito dispostos nas eletrocalhas deverão ser 

agrupados e identificados a cada cinco metros por meio de anilhas. 

Todos os condutores deverão ser identificados nas extremidades de acordo com os 

números dos circuitos indicados no quadro de cargas ou diagrama unifilar. 

Os condutores classe 450 / 750 Volts deverão ser identificados por anilhas e por cores, 

da seguinte forma: todo condutor neutro deverá ser na cor azul, condutor de aterramento 

na cor verde e fases nas cores preto, vermelho, marrom e branco. (ver nota 10 e 11 no 

projeto gráfico) Cada fase terá um condutor com cor própria. Deverá ser providenciado 

para que um condutor de uma cor esteja associado a uma mesma fase em todos os 

circuitos. (ver nota 10 e 11 no projeto gráfico). Os condutores classe 0.6 / 1 kV fornecidos 

com capa externa na cor preta deverão ser identificados por meio de anilhas.  
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Quando do lançamento dos cabos deverá ser usado talco industrial ou vaselina para 

facilitar o puxamento. O uso de graxa de qualquer tipo não é recomendável. 

Os condutores só deverão ser lançados depois de completada a rede de eletrodutos e 

eletrocalhas concluídos todos os serviços de construção que possam vir a danificá-los. 

Testes e Comissionamento da Instalação 

Após a conclusão da montagem, as instalações deverão ser comissionadas conforme 

capítulo 7 da NBR-5410 – Verificação Final e capítulo 7 da NBR-13.534 - Verificação 

Final. Ao final dos procedimentos de testes e verificações deverá ser emitido laudo, 

assinado por engenheiro eletricista, atestando que as instalações atendem às prescrições 

das normas NBR-5410, NBR-13.534 e da Portaria NR-10 - Instalações e Serviços em 

Eletricidade, do Ministério do Trabalho, e que se encontram aptas para operação. 

8.1. Arruela em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto  unid 

8.2. Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação      unid 

8.3. Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação       unid 

8.4. Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação       unid 

8.5. Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação       unid 

8.6. Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita   unid 

8.7. Caixa de passagem 50x50x50 com tampa e dreno brita   unid 

8.8. Bucha de nylon sem aba S6      unid 

8.9. Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com 

parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm  

          unid 
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8.10. Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 5 mm

          unid 

8.11. Parafuso de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda 

simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm    unid 

8.12. Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensão:1kv 

           m 

8.13. Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação     m               

8.14. Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação     m 

8.15. Tomada 2p+t 10a, 250v, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + 

suporte + modulo)         unid 

8.16. Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação       unid 

8.17. Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 

10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação  unid 

8.18. Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação       unid 

8.19. Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação       unid 

8.20. Disjuntor termomagnético monopolar padrao nema (americano) 10 a 30a 

240v, fornecimento e instalação      unid 

8.21. Disjuntor termomagnético tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 

240v, fornecimento e instalação      unid 

8.22. Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalado em forro - fornecimento e instalação     m 
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8.23. Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, 

instalado em parede - fornecimento e instalação     m 

8.24. Luminária de embutir com corpo em chapa de aço (175mm)- refletor em 

alum. anodizado pintado cor branco - ref:c-2116 da projeto ou similiar s/ 

reator         unid 

8.25. Lâmpada led tubular bivolt  09/10 w     unid 

8.26. Lâmpada fluorescente compacta 15 w 2u, base e27 - fornecimento e 

instalação         unid  

8.27. Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 

disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifásico e 

neutro, fornecimento e instalação      unid                                         

8.28. Quadro de comando para motores (completa) com capacidade para 2 

x7,5cv – trifásicos e 3 x 3/4 cv  trifásicos,  (ref.: tecnoquadros ou similar)

            pç 

8.29. Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - rev 01

          unid 

8.30. Exaustor 18w, modelo apc-210, da aerotec ou similar - fornecimento e 

instalação         unid 

8.31. Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4") - p/ ventilação  m 

8.32. Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50a com poste de concreto, 

inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento 

          unid 

9. CFTV – CIRCUITO FECHADO DE TV 

Instalação Circuito Interno de TV 

 Todos os cabos devem ser identificados nas duas extremidades, conforme 

indicação no projeto. 
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 Deverão ser usadas caixas de passagem tipo Wetzel IP65 ou similar, de 10x10cm 

para facilitar a instalação dos cabos do circuito externo de tv (passagem e ligação) 

conforme detalhes específicos no projeto. 

 Os dutos para instalação dos cabos seguirão aparentes no teto e/ou embutidos 

pelo piso passando pelas respectivas caixas de passagem conforme projeto 

gráfico. 

 O equipamento para gravação das imagens do circuito fechado de televisão, 

CFTV, poderá ser usado tanto analogicamente como via internet (IP), facilitando 

assim interligação com a central de Polícia mais próxima, caso a mesma também 

esteja equipada com o sistema. Caso não haja a possibilidade o mesmo 

funcionará localmente podendo ser acionado reforço policial via rádio, ou celular) 

com uso do Dvr Stand Alone 16 Canais Intelbras MHDX 5 em 1 AHD, HDCVI, 

HTVI E ANALOGICO E IP + HD 320GB + 15 Câmeras Multi HD VM 1120B IR 

Bullet G4 Infravermelho 2,6MM 720p ou modelo tecnicamente similar e um monitor 

de 29‖ ,será possível obter 15 imagens de pontos específicos do hospital Municipal 

em questão. 

 As Câmeras utilizadas serão do modelo Multi HD VM 1120B IR Bullet G4 

Infravermelho 2,6MM 720p , sendo 6 câmeras de uso externo (estacionamento) ,9 

câmeras internas na parede das edificações. 

 Os cabos que farão a alimentação das câmeras será cabo coaxial RG56, 95% 

demalha,75 Ω (para distâncias até 200m) FURUKAWA, PHELPS DODGE, 

PRISMIAN ou similar. 

 O monitor utilizado para fazer a visualização recebida das câmeras, será colorido 

de 29‖ fabricantes Gradiente, Samsung, Cce ou similar. 

 Nas extremidades de todos os cabos coaxiais deve-se colocar anilhas numéricas 

de identificação, fabricantes PIAL, HELLERMANN, SIEMENS ou similar. 

 O nobreak a ser utilizado será bi-volt, e mesmo da rede de dados e voz. (ver 

projeto do mesmo), com entrada 115/230VCA, saída de 115 vca e 12 vca, 
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frequência 60hZ, 1 bateria selada de 12V / 7ah quatro saídas de tomadas 2p+t, 

com estabilizador, forma de onda no inversor: Pwm (Quadrada), fabricante SMS, 

CP, MICROLAB, ForceLine ou similar. 

 Serão utilizados 1 fontes de 12V/ 10A modelo colmeia com capacidade para 

alimentação de 15 câmeras cada que deverão ser alimentadas pelo circuito da 

própria rede elétrica, fabricantes LEADERSHIP, CLONE, INTRAL ou similar. 

 Todas as conexões efetuadas através dos cabos do circuito externo de TV serão 

tipo BNC Macho com Mola de parafuso e Conector P4 de Borne para Alimentação 

12V. 

 Todas as conexões efetuadas através dos cabos do circuito externo de TV ao 

equipamento DVR (STANDALONE) serão do tipo BNC RG-59, de Crimpar, 

fabricante cobra.  

 As buchas e parafusos a serem utilizadas para fixação das câmeras nas paredes 

serão tipo S6, fabricantes FISHER, HELLERMANN ou similar. 

 O fecho para aperto, fechamento e fixação da fita de aço será em aço, fabricante 

FUSIMEC, ERIBAND, REDEX ou similar. 

Testes elétricos 

Os testes elétricos a serem efetuados na rede CFTV serão de transmissão, 

identificação e continuidade, resistência de isolamento, resistência de enlace. 

Generalidades 

 Todo o material deverá atender ao especificado neste memorial, sendo obrigado a 

ser apresentado a supervisão da obra antes de sua utilização. 

 A empresa contratada deverá realizar a programação inicial para colocar 

em funcionamento o sistema do CFTV. 

 A empresa contratada deverá instalar O HD dentro do standalone assim como 

efetuar as configurações para seu devido funcionamento. 
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9.0.0 Abraçadeira metálica tipo "d" de 1"     unid 

9.0.1 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalado em laje - fornecimento e instalação      m 

9.0.2 Cabo coaxial  rg6 , 95% de malha – cftv     m 

9.0.3 Conector bnc macho com mola de parafuso – cftv    pç 

9.0.4 Conector p4 de borne para alimentação 12v     pç 

9.0.5 Dvr stand alone 16ch 969x960fps  + hd de 2 tb ( a ser instalado dentro do 

dvr) – cftv           pç 

9.0.6 Câmera infra vermelho 30~40m ccd - 36 leds 1500 linhas – cftv   pç 

9.0.7 Fonte chaveada modelo comeia 12v 15a, (atende 15 câmeras) – cftv  pç          

9.0.8 Monitor de led 29 polegadas – cftv      pç 

9.0.9 Hd externo 2tb        unid 

10. AR CONDICIONADO 

Generalidades  

Trata-se do sistema de ar condicionado para ambientes do Arquivo público - Museu da 

Cidade de Camaçari– BA. Os condicionadores serão do tipo aparente de ambiente, para 

montagem horizontal (splits piso-teto) conforme indicado no desenho. 

Equipamentos, materiais e serviços  

Condicionador de Ar do Tipo (Split System)  

Foram projetados e selecionados 16 condicionadores de ar do tipo (Split System) de 

capacidade especificada no desenho no nível Térreo e +3.35, com características 

conforme desenhos e construção conforme abaixo:  
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Gabinete Evaporador  

Será do tipo específico para acoplamento a rede de dutos, construído em chapa de aço 

com acabamento plástico quando para instalação aparente. Deverá possuir bandeja para 

recolhimento de condensado em material não oxidável.  

Gabinete Condensador  

Será construído em chapa de aço tratada contra corrosão e pintado, apropriadamente 

para instalação ao tempo, instaladas sobre bases metálicas a cargo do instalador.  

Compressor  

Será do tipo hermético rotativo ou alternativo, para R-22, montado sobre estrutura de 

perfis de aço, com calços antivibrantes. Deverá ser completo com dispositivos de 

proteção e segurança tais como: pressostato de alta e baixa pressão, válvulas de serviços 

e aquecedores para óleo de cárter.  

Circuito frigorífico  

Será executado em tubos de cobre sem costura, com isolamento térmico nos trechos de 

baixa pressão e será completo com filtro secador, válvulas de serviço.  

Evaporador  

Será construído em tubos de cobre com aletas em alumínio ou cobre, dotado de válvula 

de expansão termostática ou capilar. A velocidade na face não deverá ser superior a 2,5 

m/s.  

Condensador  

Será construído em tubos de cobre com aletas em alumínio ou cobre.  

Ventilador do Evaporador  

Deverá ter rotor com múltiplas palhetas curvadas para frente, será do tipo fluxo 

transversal com baixo nível de ruído, deverá ser balanceado estática e dinamicamente.  

Ventilador do Condensador  
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Deverá ser do tipo axial, balanceado estática e dinamicamente, construído em material 

não oxidável. Deverá ter acionamento direto por motor elétrico de indução, a prova de 

pingos e respingos para 40ºC de elevação máxima de temperatura em funcionamento 

contínuo.  

Filtros de Ar  

Deverá ser em manta de poliéster, lavável de fácil remoção, recuperação, classe G3 da 

ABNT.  

Encargos da Instaladora 

São encargos da firma instaladora:  

 efetuar um levantamento minucioso das condições locais e atuais da obra, em 

confronto com projeto básico; 

 dimensões, bitolas, tipo, modelo e marca dos componentes, 

 localização e dimensões de eventuais aberturas necessárias para a passagem de 

dutos, tubos etc. 

 características elétricas dos equipamentos componentes. 

 submeter esse projeto executivo à aprovação do engenheiro fiscal designado pelo 

proprietário, somente iniciando a execução ou efetivando a compra de 

equipamentos de fornecimento de terceiros, após a sua aprovação;  

 submeter todos os equipamentos, não só de fabricação própria, mas também de 

fornecimento de terceiros, à vistoria do engenheiro fiscal, somente despachando-

os para a obra após a sua aprovação;  

 efetuar sob sua exclusiva responsabilidade, o transporte horizontal e vertical dos 

equipamentos na obra, até as bases de assentamento, entendendo-se que a 

construtora apenas poderá permitir a utilização de meios disponíveis de 

transporte;  
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 executar a montagem de todos os componentes da instalação devendo utilizar 

para isso, mão-de-obra de pessoal especializado, sob responsabilidade do 

engenheiro credenciado; Prefeitura Municipal de Camaçari/BA  Arquivo Público - 

Caderno Executivo de Instalação de Sistema de Ar Condicionado 9  

 colocar a instalação em operação, efetuando ajustes e regulagens necessários;  

 efetuar testes e medições finais, apresentando um relatório final para a apreciação 

e aprovação do engenheiro fiscal, para o efeito de entrega da instalação;  

 efetuar limpeza final da instalação, inclusive retoque de pintura onde a mesma 

tenha sido danificada;  

 elaborar e entregar ao proprietário um jogo de desenhos atualizados da instalação, 

contendo todas as modificações eventualmente introduzidas durante a execução;  

 elaborar e entregar ao proprietário, manuais de operação e manutenção da 

instalação, complementados com catálogos e folhetos técnicos dos equipamentos; 

 treinar o pessoal designado pelo proprietário para cuidar da instalação.  

Serviços complementares a cargo da construtora  

Ficarão a cargo da obra e, portanto não constarão no fornecimento, os seguintes:  

 Fornecimento dos pontos de força nos locais e nas capacidades indicadas nos 

desenhos, com chaves protetoras, entendendo-se que todas as ligações elétricas 

dos equipamentos e instrumentos de controle, inclusive conduites, e condutores, a 

partir desses pontos de força, serão encargos da instaladora de ar condicionado.  

 Local reservado para guarda de materiais e ferramentas do fornecedor. 

 Todas as obras civis de construção de casas de máquinas, bases, fechamentos de 

plenos, sancas, aberturas e recomposições de alvenarias e lajes.  
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Propostas 

 Os proponentes deverão se responsabilizar pelos resultados das instalações 

oferecidas, endossando as conclusões do presente projeto ou assinalando as 

alterações que julgarem necessárias. 

 Os proponentes deverão analisar os desenhos anexos e confirmar se as áreas 

previstas para os equipamentos são suficientes. Caso contrário, deverão 

apresentar ressalva, sugerindo modificações. 

 Os proponentes deverão analisar as capacidades dos pontos de força indicadas 

no desenho e verificar se as mesmas são suficientes para o consumo previsto dos 

equipamentos oferecidos. Caso contrário, deverão apresentar ressalva, indicando 

as capacidades efetivamente necessárias. 

 As propostas deverão incluir especificações técnicas completas de todo material 

oferecido, inclusive velocidade de rotação, consumo de força, peso, etc. Os 

equipamentos e acessórios que não são de fabricação do proponente, deverão ter 

indicação de marcas e tipos, devendo ser também, apresentados folhetos ou 

catálogos do fabricante. 

10.0.1 Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 9.000 BTU's 

(evaporadora e condensadora) - contempla a mão de obra, suporte e 

tubulação até 3,0m         unid 

10.0.2 Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 12.000 BTU's 

(evaporadora e condensadora) - contempla a mão de obra, suporte e 

tubulação até 3,0m         unid 

10.0.3 Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 22.000 BTU's 

(evaporadora e condensadora) - contempla a mão de obra, suporte e 

tubulação até 3,0m        unid 

10.0.4 Tubo em cobre flexível, dn 1/4”, com isolamento, instalado em ramal de  

alimentação de ar condicionado com condensadora individual   fornecimento 

e instalação          m 
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10.0.5 Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de  

alimentação de ar condicionado com condensadora individual – 

fornecimento e instalação        m 

10.0.6 Fita adesiva aluminizada, para instalação de mantas de subcobertura,  l =  

*5* cm           m 

10.0.7 Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou 

iguais a 75 mm        unid 

10.0.8 Tubo em pvc rígido soldável ø1/2" para dreno (uso em splits de 7000 à  

12.000 btu´s)          m 

11. REDE ESTRUTURADA 

O sistema de cabeamento estruturado visa reunir em um só sistema redes de telefonia e 

de dados, visando economia de cabos e dutos e dando maior flexibilidade. Como a área 

do Arquivo Público é razoavelmente grande o sistema foi estruturado localmente, sendo 

alimentado por uma rede de telefonia e de dados interna. Essa rede de dados e de 

telefonia são dimensionadas a partir dos pontos finais de utilização. Foi especificado, 

sugerido, 1 switch’s (RACK) locado no do prédio público onde ocorrerá a estruturação 

(derivação) da rede para o prédio do Cine teatro. No prédio público deverá conter todos 

os equipamentos de gerenciamento do ambiente em questão. O rack foi dimensionado de 

acordo com o número de pontos de voz e dados. 

Para cada equipamento é utilizado um parâmetro de dimensionamento.  

a) Switch: Dimensionados conforme o número de pontos de dados.  

b) Patch panel: Dimensionado conforme número de pontos estruturados (voz + dados);  

c) Voice panel: Dimensionado conforme número de pontos de voz.  

d) Cabo CTP APL: Dimensionado conforme número de ramais; 

11.0.1 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos 

terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação   m 
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11.0.2 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos 

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação   m 

11.0.3 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - 

fornecimento e instalação      unid 

11.0.4 Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e 

instalação         unid 

11.0.5 Tomada rj11, 2 fios (apenas modulo)    unid 

11.0.6 Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" 

(placa + suporte + modulo)       unid 

11.0.7 Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa 

metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e 

instalação         unid 

11.0.8 Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa 

metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e 

instalação         unid 

11.0.9 Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em 

blocos de concreto estrutural      unid 

11.0.10 Haste de aterramento de fg cobreado, ø1/2"x2000mm.,com conector. - 

rede estruturada         pç 

12. SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO 

Acesso de viaturas na edificação: A edificação possui acesso fácil para viaturas de 

bombeiros ao recalque de Hidrantes na via pública pela Rua João Almeida e Rua C, 

instalado conforme projeto IS01 e IS02. 

Segurança estrutural contra incêndio: Esta medida foi aplicada atendendo os critérios do 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado da Bahia, com o intuito de estabelecer 

as condições a serem atendidas pelos elementos estruturais e de compartimentação que 

integram as edificações, quanto aos Tempos Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), 
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para que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente 

para possibilitar a saída segura das pessoas e o acesso para as operações do Corpo de 

Bombeiros. Conforme os critérios estabelecidos pela norma aplicada o tempo requerido 

de resistência ao fogo (TRRF) dos elementos estruturais e de compartimentação da 

edificação em questão é de 60 (sessenta) minutos. 

As Instalações de Proteção contra Incêndio deverão também atender às seguintes 

normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do Corpo de Bombeiros:  

 Decreto lei nº 16.302 do Corpo de Bombeiros da Bahia. 

 Instrução técnica nº 011/2016 do Corpo de Bombeiros da Bahia  

 NR-23 – PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS.  

 ITs 04/2016 – Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto  

 NBR 9441 – Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio. 

 ITs 20/2017 – Sinalização de segurança contra incêndio e pânico – Formas, 

dimensões e cores.  

 ITs 22/2016 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio  

 NBR 12693 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.  

 NBR 11861 – Mangueiras de incêndio – Requisitos e métodos de ensaio. 

12.0.1 Central de alarme de incêndio endereçável, controlada por 

microprocessador de alto desempenho com as seguintes características: 

1 laço com capacidade para 100 dispositivos endereçáveis; 

1 laço para sirenes, com supervisão de linha; 

interface serial rs 232c para pc; 

visor lcd; 

relógio calendario em tempo real; 
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alimentação imcorporada, para 3,6a; 

auto programa ou configurável por pc; 

tensão nominal 220v; 

bateria incluso central. 

12.02 Detector de fumaça, - incêndio      pç 

12.03 Detector de temperatura  - incêndio      pç 

12.04 Resistência de fim de linha – incêndio     pç 

12.05 Avisador sonoro e visual  - incêndio     pç 

12.06 Acionador manual  incêndio       pç 

12.07 Cabo auto-extinguivel, com malha "shield" para blindagem eletrostática, 

2x1,0mm² em eletrodutos  - incêndio      m 

12.08 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação   m 

12.09 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para 

circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação  pç 

12.10 Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação.     Pç 

12.11 Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação   pç 

12.12 Caixa de pvc 4"x4"        pç 

12.13 Caixa de pvc 4"x2"        pç 

12.14 Caixa octogonal de pvc 4"x4"      pç 
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12.15 Armário de incêndio duplo de embutir, H=900mm, L=600mm, P=170mm, 

contendo: 

1 válvula angular 45° em latão de alta resistência, conf. ABNT, entrada rosca 

interna 11 FPP (BSP) saída rosca externa 5 FPP (NBR 5667) classe de 

trabalho 90 lib/pol², vedação corpo x castelo por anel de borracha. conector 

de bronze Ø1.1/2"x 66, mangueira com camada externa em fios de poliéster, 

revestida internamente com borracha vulcanizada, classe de trabalho 400 

lib/pol²(press. Ruptura min.), 4 lances de 15 metros, fornecida com união 

storz empatada hidraulicamente com anéis de cobre recozido, conforme 

normas Petrobrás/DIN. 

1 esguicho Storz em latão de alta resistência conforme ABNT, requinte 

móvel de 3/4" conforme normas Petrobrás/DIN. 

1 Conector de bronze Ø2.1/2"x 66 

1 União de bronze com engate rápido Ø2.1/2" 

1 suporte basculante para mangueira de 30m 

Chave para aperto de engate rápido 

Porta com vidro de 3mm de espessura c/inscrição "INCÊNDIO"              

hidrante 

12.16 Hidrante de passeio com tampas de ferro fundido arrticulável, contendo:  

tampão storz com corrente em latão de alta resistência, conf. abnt, storz 

conferme normas petrobrás/din adaptador storz em latão de alta 

resistência, conf. abnt, storz conforme as norams petrobrás/din entrada 

2.1/2” rosca interna 5 fpp nbr 5667, saída 2.1/2” storz válvula de gaveta em 

bronze conforme abnt, entrada e saída rosca 11 fpp, bsp  hidrante 

12.17 Moto bomba tipo "jockey" para combate a incêndio, hman. 30m., q= 

30m³/h., motor elétrico de 3/4 cv, trifásico 380v, nobloco, grau de proteção 

ip 54, bocais de sucção 1" e descarga 1", rosca bsp  conj 
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12.18 Moto bomba centrífuga para combate a incêndio, hman. 30m., q= 

30m³/h., motor elétrico de 7,5 cv, trifásico 380v, monobloco, grau de 

proteção ip 54, bocais de sucção 3" e descarga 2.1/2", rosca bsp  

          conj 

12.19 Extintor tipo abc 6kg., cilindro de aço carbono abnt 1541, decapado e 

fosfatizado, montado com válvulas de latão forjado e mangotes. pintados 

com fundo primer e esmalte sintético vermelho. testado a uma pressão de 

28 kgf/cm², de acordo com a norma eb-148 da abnt    ext 

12.20 Placa fotoluminescente com logotipo "extintor"    pç 

12.21 Placa fotoluminescente com logotipo "indicação de equipamentos" pç 

12.22 Placa fotoluminescente com logotipo "hidrante"    pç 

12.23 Placa fotoluminescente com logotipo "abrigo para mangueira e hidrante"

           pç 

12.24 Pintura no piso 1,00m x 1,00m      m2 

12.25 Placa fotoluminescente com logotipo "alarme sonoro"   pç 

12.26 Placa fotoluminescente com logotipo "comando manual de alarme e 

incêndio"          pç 

12.27 Placa fotoluminescente com logotipo "Indicação do sentido esquerda ou 

direita de saída de emergência, na parede, em cima da porta ou suspenso 

no teto          pç 

12.28 Placa fotoluminescente com logotipo "Indicação do sentido em frente, 

de saída de emergência, na parede, em cima da porta ou suspenso no 

teto"          pç 

12.29 Campainha vermelha de 102db     unid 

12.30 Tanque de pressão tipo yellow jet (ou similar) de 100l.  – incêndio 

          unid 
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12.31 Bomba sapo (submersivel 2pol 0,5 cv – monof   unid 

12.32 Bomba centrif monobl 1,00 cv220/380v    unid 

12.33 Placa fotoluminescente com logotipo “ Direção rota de saída” unid 

13. SONORIZAÇÃO 

As instalações do sistema de sonorização, foi projetado de acordo com os dados 

específicos e detalhados em projeto, que deverão prevalecer nos casos em que houver 

dúvidas ou omissões, sendo sempre atendidas na seguinte sequência: especificações e 

projeto. 

Instalação Do Sistema De Sonorização Para as áreas internas foram definidos o 

posicionamento dos alto-falantes, de acordo com a área por metro quadrado. A tubulação 

se dará pelo piso e aparente por cima dos boxes conforme indicação em planta; As 

considerações de cálculo estão definidas pela conceituação de sonorização PA (Public 

Adress), reprodução para determinado número de pessoas, em local fechado, 

conceituação de número de pressão sonora adequado ao ambiente sendo o nível de 

pressão sonora requisitado para potência elétrica de equipamentos 

Todo o material deverá atender ao especificado neste memorial, sendo obrigado a ser 

apresentado a supervisão da obra antes de sua utilização. 

 A empresa contratada deverá realizar a programação inicial para colocar em 

funcionamento o sistema de som.  

 A empresa contratada deverá instalar todo o sistema desde de tubos e fios  

polarizados, assim como efetuar as configurações e testes necessários para seu 

devido funcionamento. 

  13.01 Caixa de tipo condulete t  de 1" – sonorização    pç 

  13.02 Caixa de tipo condulete l  de 1"   - sonorização    pç 

13.03 Quadro de distribuicao para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa  

metálica, de  embutir, sem acessórios, padrao telebras, fornecimento e 

instalação        unid 
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13.04 Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1’’), aparente, 

instalado em teto - fornecimento e instalação    m 

13.05 Cabo de cobre pp cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v   m 

13.06 Rack metálico fechado 19”x12us prof. 670mm com porta de vidro, 

equipado com régua de  10 tomadas 2p+t ligada ao no-break   - 

sonorização         pç 

13.07 Amplificador linha 70v, 150w rms / canal (110-/220v) – sonorização pç 

13.08 Matriz de áudio 8x8 (8 in / 8 out) – sonorização    pç 

13.09 Sonofletores alto falante coaxial 6" potência 25w rms impedância 

8homs do tipo arandela ,na cor branca, - sonorização   pç 

13.10 Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 32 mm (1 1/4’’), 

aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação   m 

14. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGS AMOSFÉRICAS 

Norma de referência: Norma NBR 5419/2015 da ABNT e NBR 5410/2004. 

Nível de proteção: nível i 

Métodos usados: esfera rolante  

Raio de esfera 4,85 m 

Espaçamento das descidas: 10 m 

Quantidade de descidas: 12 

14.01 Cabo de cobre nu 35mm2 – spda      m 

14.02 Cabo de cobre nu 50mm2- spda      m 

14.03 Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 – fornecimento 

          unid 
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14.04 Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=250mm x ø3/8",  com 

fixação horizontal, sem bandeirinha - spda     pç 

14.05 Haste de aterramento tipo copperweld alta camada ∅5/8 x 2,40m (254 

microns) – spda         pç 

14.06 Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em 

pvc, aço, polietileno e outros) ( de *400* g)     pç 

14.07 Molde hcl 5/8.50-5 – spda       pç 

14.08 Molde cdh-50.35-3 – spda       pç 

14.09 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 150 mm²

          unid 

14.10 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 90 mm² pç 

14.11Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro 

interno = 0,3 m        unid  

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

15.01 Limpeza final da obra       m2 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão apresentar 

funcionamento perfeito todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as 

instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e 

força, telefone, gás etc.). 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela Empreiteira. 

Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos de 

cerâmica, mármore, granilite, cimentado, bem como os revestimentos de azulejos, 

pastilhas, pedras e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser 

removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. 
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Durante o desenvolvimento das obras, será obrigatória a proteção dos pisos de mármore 

e granilite recém concluídos, com estopa e gesso, nos casos em que a duração da obra 

ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem. 

A proteção mínima consistirá da aplicação de 1 demão de cera incolor. 

Procedimentos usuais 

1.     Material cerâmico 

a) A Limpeza de todas as  superfícies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico 

deverão  ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais de  remoção, 

recomendadas pelos fabricantes dos materiais de  revestimento ou pavimentação. 

b) Só deverão  ser empregadas soluções de  soda cáustica, potassa ou acido clorídrico, 

numa proporção de uma parte de ácido, para 3 a  6 partes de água, quando o material 

cerâmico, lavado com água e sabão não ficar completamente limpo. 

c) Após a adaptação de soluções químicas nos pisos cerâmico ou revestidos do mesmo 

material, os mesmos deverão ser lavados com adequado e abundante aplicação de água 

limpa. 

2. Marmorite ou Granilite 

a) Depois de feito o último polimento com esmeril adequado  as superfícies deverão ser 

lavadas ,  secas e  enceradas com duas demãos de cera branca comum e posteriormente 

lustradas até ser atingido, o  brilho  total. 

b) O polimento de rodapés e peitoris deverá ser  feito  manualmente. 

c) Não, deverão ser aplicados agentes químicos. 

3. De Mármores e Granito Polidos 

a) Após a correção de quaisquer defeitos  de polimento, as superfícies deverão ter 

tratamento idêntico aos revestimentos de marmorite ou granilite. 

4. De  Pó de Pedra  e Cantaria 
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a) As superfícies deverão ser lavadas com solução de ácido muriático na proporção de 

uma parte de ácido para cinco partes d’água. 

5. De Cimentados Lisos ou Ásperos 

a)    As superfícies deverão ser limpas e  lavadas com solução de ácido muriático na 

proporção de uma parte de ácido para cinco partes d’água. 

6. Ferragens e Metais 

a) Os metais cromados ou niquelados serão limpos com emprego de removedores 

adequados 

Para recuperação do brilho natural;, deverão. após a aplicação dos removedores, ser 

limpos  à flanela. 

7. Vidros 

a) A limpeza de manchas e respingos de tintas deverá ser feitas com removedor 

adequado e palha de aço fina, tomando—se as precauções necessárias a fim de não 

danificar as partes pintadas das esquadrias e caixilhos. 

8. De aparelhos: 

a) Sanitários 

A limpeza será feita com lavagens dos aparelhos sanitários, assim como peças de 

acabamentos, com água e sabão, não sendo permitido o uso de água com soluções de 

ácidos. 

b) Aparelhos de Iluminação 

Na limpeza dos  aparelhos de iluminação deverão ser usados palha de aço fina, solução 

fraca de soda  cáustica ou de potassa, e finalmente, água  e sabão. 

9.     Ferragens de Esquadrias e Caixilhos 

a) Todas as  ferragens de esquadrias  e caixilhos, tais como fechaduras, fechos, 

cremones, dobradiças, trilhos, carretilhas e outros materiais, deverão ser completamente 
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limpos e livres de marcas e  resíduos de construção, sendo devidamente lubrificados as 

suas partes móveis de mecânicas, devendo apresentar os movimentos completamente 

livres. 

Arremates Finais 

Serão procedidos todos os serviços  destinados aos arremates finais da obra, para a sua  

entrega em perfeito estado  tais como  pinturas e decorações revestimentos diversos e 

pavimentações. 

Para cada item construtivo será empregada a técnica,  adequada discriminada para os 

diversos estágios de construção. 

Testes de Funcionamento 

a) Serão procedidos testes para verificação de funcionamento normal de instalações 

diversas, aparelhos sanitários e iluminação  e  força, assim como tubulações de gás,  

vapor, oxigênio e outras especiais. 

Desmontagem de Instalações Provisórias 

Serão procedidos todos os trabalha necessários às desmontagens de instalações 

provisórias que foram utilizadas na obra, com desmontagem das torres e andaimes, 

desmontagem de tapumes, barracões, depósitos, etc. 

As instalações provisórias de luz e força, assim como as de telefone e sanitárias de obra, 

serão desmontadas; 

Será providenciada   a arrumação do material possível para posterior utilização tais como 

empilhamento de tábuas convenientemente despregadas e livres de ferragens, 

classificação de tubulações, remanescentes, arrumação do equipamento fixo 

desmontado, igualmente quanto, à disposição em local adequado  para remoção de  

todas as ferramentas equipamentos auxiliares. 

Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos assim como as 

peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e  acessórios. 
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Será igualmente procedida a  remoção de todo o entulho da obra, deixando-a 

completamente livre e  desimpedida e todos os resíduos de construção.  

16. DEMOLIÇÃO 

Os serviços de remoções e demolições serão executados de acordo com o projeto e 

especificações, prescrições das normas técnicas da ABNT, posturas e regulamentações 

municipais aplicáveis.  

Antes do início dos serviços, a Contratada procederá a um detalhado exame e 

levantamento das situações e condições das áreas de intervenção. Deverão ser 

consideradas as proximidades com as edificações existentes no sentido de preservá-las 

quando da execução da abertura das valas. Outros elementos que deverão ser objeto de 

averiguação trata-se das redes existentes, tubulações e equipamentos de serviços 

públicos e respectivas normas e determinações dos órgãos e concessionárias de serviços 

públicos competentes. 

A Contratada deverá elaborar e fornecer, antes do início dos serviços, para apreciação e 

aprovação da FISCALIZAÇÃO, plano detalhado descrevendo as diversas fases das 

remoções e demolições previstas no projeto e especificações complementares que 

considerar necessária. Este plano estabelecerá os procedimentos a serem adotados na 

execução dos serviços, na limpeza, descarga, bota-fora, e transporte dos materiais. 

Estes serviços, de modo geral, deverão ser iniciados após os devidos procedimentos de 

preparo do local, com as suas respectivas limitações e características, com o emprego de 

equipamentos e ferramentas adequadas. Orientações e cuidados especiais deverão ser 

observados para evitar o acúmulo de materiais nas calçadas inviabilizando o acesso aos 

pontos comerciais. 

As demolições necessárias devem ser feitas de acordo com as recomendações técnicas 

existentes, considerando-se as medidas de segurança e tomando-se os devidos cuidados 

de forma a evitar danos a terceiros. 

Todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, água e gás (quando houver), bem 

como as ligações de esgoto e águas pluviais, deverão ser desligados antes do início das 
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demolições. Durante o trabalho de demolições, deve ser acompanhado o comportamento 

das construções vizinhas, quanto à sua integridade e estabilidade. 

16.01 Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma 

mecanizada, sem reaproveitamento. m3 

16.02 Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma 

mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. m3 

16.03 Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem 

reaproveitamento. m3 

16.04 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. m2 

16.05 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. m2 

16.06 Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma 

mecanizada. m2 

16.07 Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem 

reaproveitamento. m2 

16.08 Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. 

 m2 

16.09 Remoção de trama metálica ou de madeira para forro. m2 

16.10 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.         unid 

16.11 Escoramento fachada frontal em estrutura de madeira. m2 

16.12 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 

m3 m3 

16.13 Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km. m3xkm 

16.14 Taxa de descarte do bota fora em local licenciado.            Ton 


