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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  
 
01 – OBJETIVO: 
 
 
Este memorial visa complementar o projeto arquitetônico e tem por finalidade fornecer 
subsídios relativos à quantidade, referências, especificações e formas de execução dos 
serviços que envolverão a construção do restaurante Doca. O edifício projetado esta situado na 
Rua Senador Manoel Barata, Bairro Reduto, n°1873, na cidade de Belém PA. 
 
Juntamente com o projeto arquitetônico deverão ser observados os projetos complementares e 
seus respectivos memoriais descritivos, bem como suas respectivas especificações, 
quantitativos e orçamentos para a perfeita execução da obra. 
 
Os serviços descritos são complementados pelo Orçamento Quantitativo, parte integrante dos 
serviços contratados como os projetos complementares. 
Eventuais dúvidas e divergências que possam ser observadas neste memorial, no projeto 
arquitetônico e demais documentos que compõe material necessário à execução das obras, 
deverão ser esclarecidas previamente e diretamente com os autores do projeto arquitetônico e 
fiscal da obra. 
 
02 – GENERALIDADES: 
 
 
O conjunto em questão consiste na desativação de área de cinema, sala de exposição, central 
de atendimento e blocos de banheiros, transformando o espaço em restaurante para atender o 
comerciário. 

Maiores detalhes sobre as reformas podem ser obtidos em consulta ao capítulo 
“DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS”. 
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CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  GGEERRAAIISS  
 
01 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
 

 
O presente Memorial Descritivo juntamente com os projetos fará parte integrante 

do contrato, valendo como se nele estivessem transcritos. Os serviços contratados serão 
rigorosamente executados de acordo com as normas estabelecidas neste Caderno. 

Para a perfeita execução das obras e serviços referidos neste Memorial Descritivo, 
a Contratada se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a prestar toda assistência 
técnica e administrativa necessárias. 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços 
executados em completa obediência a boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as 
Normas Brasileiras. 

Em hipótese alguma poderá a Contratada, alegar desconhecimento das cláusulas, 
condições e especificações deste Caderno, bem como das exigências expressas nos projetos e 
normas da ABNT. 

É obrigatória a visita ao local onde serão realizados os serviços durante o 
processo de licitação. Esta visita será em horário comercial, de 08:00 as 18:00 horas, de 
segunda a sexta. 

A contratante pode a qualquer momento solicitar a troca de materiais, caso os 
mesmos não estejam em perfeito estado. 

É de responsabilidade da Contratada providenciar a elaboração dos detalhes 
construtivos necessários à fabricação e montagem para qualquer material empregado na obra. 
 
02 – INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS: 
 
 

No caso de divergência de interpretação entre documentos fornecidos, será 
obedecida a seguinte ordem de prioridades: 
 Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos fornecidos deverá ser 

consultado o Contratante.  
 Em caso de divergência entre projetos de escalas diferentes, deverá ser consultado o 

Contratante.  
 Em caso de divergência entre projetos de datas diferentes, deverá ser consultado o 

Contratante.  
 Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, deverá ser consultado o 

Contratante.  
 
03 – CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE: 
 
 
Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 
rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. 
Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a 
Fiscalização a respeito de sua utilização. A Contratada obriga-se, entretanto a demonstrar a 
similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentação de laudos 
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comprobatórios ou testes de ensaios, de Institutos idôneos e reconhecidos. A Contratada como 
também a Fiscalização, deverá impugnar o recebimento ou emprego de todo material que, no 
 ato de sua entrega à obra ou durante a verificação que deverá preceder seu emprego, 
apresentar defeitos e/ou características discrepantes das especificadas. 
 
04 – INSTALAÇÃO DA OBRA: 
 
 

A Instalação da obra fica a cargo exclusivo da construtora todas as providências, 
documentação e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, 
compreendendo o maquinário e ferramentas necessárias á execução dos serviços contratados, 
bem como andaimes, tapumes, cercas, eletricidade, água, etc. A construtora deverá instalar em 
local visível as placas da obra, de acordo com o modelo estabelecido pelo SESC-PA e normas 
do CREA-PA. A placa da obra deve possuir o layout de acordo com modelo a ser fornecido 
pelo SESC-PA, seguindo as dimensões de 400 x 200cm e confeccionada em chapa de aço 
galvanizada, pintada com esmalte sintético, instalada em base de madeira. Os tapumes devem 
ser construídos e fixados de forma resistente por todo o período da obra, e ter altura mínima de 
2,20m em relação ao nível do terreno. Devem ser instalados no entorno do terreno, visando na 
segurança dos operários da obra e de transeuntes que circulam próximo ao terreno, de forma a 
impedir o acesso de pessoas não autorizadas. 
 
05 – NORMAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: 

 
Correrá por conta da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes na 

execução das obras e serviços contratados, uso de patentes registradas e ainda que resultante 
de caso fortuito ou por qualquer outra causa a destruição ou danificação da obra em 
construção até o recebimento definitivo pelo Contratante; bem como as indenizações que 
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 
ocorridos em via pública. 

A Execução dos serviços obedecerá rigorosamente a todos os seguintes 
parâmetros: 
 
 Desenhos, tabelas de acabamentos, especificações e demais documentos integrantes do 
Projeto. 
 Requisitos de Normas (NB) e/ou Especificações (EB) Métodos de Ensaios (MB) e 
Terminologia (TB) estabelecidos pela ABNT ou formulados por laboratórios ou Institutos de 
Pesquisas Tecnológicas Brasileiras. 
 Requisitos de normas; especificações; métodos de ensaio e/ou padrões estabelecidos por 
entidades estrangeiras congêneres (ASTM, DIN, outras), quando da inexistência de normas ou 
especificações brasileiras, correspondentes para determinados tipos de materiais, serviços ou 
equipamentos. 
 Recomendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais em sua aplicação 
ou na realização de certos tipos de trabalhos. 
 Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativo a 
materiais, segurança, proteção, instalação do canteiro de obras e demais aspectos das 
construções. 
 Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas (diretamente na obra 
e sob a responsabilidade da Contratada) as condições técnicas e as medidas locais ou 
posições a que o mesmo se destinar. 
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Toda imperfeição verificada nos serviços vistoriados, bem como toda discrepância 
dos mesmos em relação a desenhos ou especificações, serão prontamente corrigidas antes do 
prosseguimento dos trabalhos. 

 

06 – MATERIAIS: 

 

6.1 – Fornecimento: 

Todo material destinado às obras deverá obrigatoriamente ser novo, sem uso 
anterior e satisfazer rigorosamente os seguintes documentos. 
                     As especificações dos materiais e recomendações para aplicação e execução em 
anexo. 
                   Normas e/ou Especificações da ABNT ou quaisquer entidades congêneres, 
inclusive estrangeiras. 

As características dos materiais deverão ser rigorosamente verificadas no ato de 
seu recebimento e antes de seu emprego, mediante comparação com as respectivas amostras 
ou protótipos previamente aprovados pelo proprietário. 

6.2 – Armazenamento: 

Os locais de armazenamento deverão ser previamente designados pela 
Fiscalização, além de mantidos constantemente limpos, em perfeita e permanente arrumação. 
  Produtos a granel deverão ser armazenados em montes ou pilhas, separados por 
compartimentos ou distância suficientes para impedirem a sua natureza e/ou erosão. 

Será objeto de cuidado especial da parte da Contratada o armazenamento de 
produtos inflamáveis, que deverão ser resguardados do calor intenso, fagulhas, brasas e 
chamas, bem como afastados de outras dependências da obra. 

Deverão ser protegidos os serviços a serem executados contra qualquer 
substância estranha, bem como de choques, vazamentos, respingos, ação de calor e frio 
mudanças bruscas de temperatura, chuvas, ventos e etc. 

6.3 – Transporte e manuseio: 

O transporte e manuseio obedecerão rigorosamente: 
 Ao estipulado nas especificações dos respectivos produtos. 
 Às recomendações do fabricante. 
 Aos requisitos de Normas e/ou Especificações da ABNT, aplicáveis; idem para o caso de 

normas estrangeiras. 
 Durante o transporte e o manuseio, os materiais deverão ser cuidadosamente protegidos: 
 De chuvas, calor intenso e umidade. 
 Da incidência direta dos raios solares, acidentes de todo o tipo e perigo de incêndio. 
 Do contato ou mistura com substâncias de outras espécies e com materiais abrasivos, 

corrosivos, ou, de qualquer modo, prejudiciais ou estranhos a sua natureza. 
  Nas operações com materiais voláteis, em ambientes confinados ou 
precariamente arejados, será obrigatório o uso de dispositivos de proteção contra emanações 
venenosas. Em casos de ventilação natural insuficiente, deverá ser obrigatório, sem prejuízo às 
disposições anteriores, o emprego de ventilação forçada. 

Nas operações com materiais corrosivos ou de qualquer modo venenosos ou 
prejudiciais à saúde, deverá ser obrigatório o uso de dispositivos de proteção (óculos, luvas 
etc.). 
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07 – OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
 

A Contratada registrará nas plantas as modificações efetuadas no decorrer da 
obra, em relação ao inicialmente previsto, de forma a mantê-las atualizadas conforme 
executado (as built). Este material será catalogado e fornecido ao Contratante ao final dos 
serviços, sob a forma de CD. 

As obras serão obrigatoriamente dirigidas por engenheiro residente, 
permanecendo em tempo integral no canteiro de obras. Durante todo o período de execução 
da obra e vigência do Contrato. 

Pelo gerente de contrato serão feitas todas as comunicações entre a Fiscalização 
e a Contratada. 

Será obrigatório também à presença no canteiro de obras de (01) um Gerente de 
contrato, 01 (um) Engenheiro civil, 01 (um) Mestre de obras, 01 (um) Eletricista, 01 (um) 
Encanador, todos com experiência comprovada de no mínimo 02 anos, bem como profissionais 
para outras funções tais como, pedreiros, carpinteiros, armadores, serventes, vigilância, 
distribuição e guarda de ferramentas e outros mais necessários. 

Também poderá a Fiscalização a seu critério exigir a substituição de qualquer 
profissional que esteja prejudicando a execução do Contrato, a critério da Fiscalização. 

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos 
serviços, de comum acordo com a Fiscalização, que poderá solicitar o aumento do número de 
empregados para execução dos serviços, caso verifique atraso no andamento dos mesmos. 

A vigilância do canteiro de obras e sua segurança serão de exclusiva competência 
da Contratada, não cabendo ao Contratante nenhuma responsabilidade sob qualquer fato. 
 
08 – PROJETOS FORNECIDOS: 
 
 
8.1 – Construção Civil: 

 Plantas Baixas, Layout, Paginação de Piso, Secções, Projeto hidrossanitário, Elétrico, 
e especificação de materiais. 
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DDEESSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDOOSS  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  

 
0011  ––  LLIICCEENNÇÇAASS  EE  TTAAXXAASS  DDAA  OOBBRRAA::  
 
 
1.1 – LICENÇAS E TAXAS DA OBRA/ADMINISTRAÇÃO: 
 
 Generalidades: 

Para efeito de composição de custo e controle da fiscalização do SESC/PA 
deverá ser considerada a administração realizada em período integral. 

Os encarregados deverão ser detentor de qualificação para o exercício de tal 
função. A comprovação de sua capacitação será através de anotação na carteira de trabalho, 
após sua designação e identificação junto ao SESC-PA, sendo vedada à substituição dos 
respectivos profissionais durante o período de manutenção sem a prévia comunicação ao 
SESC-PA. 

A obra de reforma deverá ser obrigatoriamente, registrada junto aos órgãos 
competentes caso seja necessário: CREA/CAU, PREFEITURA, INSS, ficando também sobre 
responsabilidade da contratada os tributos, taxas, etc. Deverá ser encaminhada cópia dos 
documentos comprobatórios ao SESC-PA, antes da primeira medição de serviços. Ao final da 
obra deverá ser fornecida pela CONTRATADA a baixa da ART e dos demais documentos. 

A visita técnica é obrigatória e deverá ser realizada por profissional qualificado. 
Dela decorre a necessidade de apresentar ART/RRT, quitada, (Art. 1° e 2° da lei n°6496/77). 

 
 
0022  ––  SSEERRVVIIÇÇOOSS  PPRREELLIIMMIINNAARREESS  EE  GGEERRAAIISS::  
 
 
2.1 – EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 
 
 Generalidades: 

A Contratada obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas 
necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas 
as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do 
Trabalho. 

A Contratada verificará periodicamente as condições de uso dos diversos 
equipamentos e ferramentas, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do 
mau funcionamento de qualquer equipamento. 

Caso seja necessário o uso de algum equipamento ou ferramenta que não seja de 
propriedade da Contratada, esta será obrigada a sublocá-lo imediatamente, visando não se 
observar atrasos na execução dos serviços. 
 Especificação: 

Os equipamentos e ferramentas serão empregados de acordo com as 
necessidades dos serviços. 

Serão previstas a critério da Contratada, as localizações dos equipamentos fixos, 
tais como guinchos, betoneiras, serras circulares e etc. 
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Os equipamentos e ferramentas deverão ser novos, com bom aspecto, e em 
perfeito estado de funcionamento.  
 
 Aplicação: 

Para a execução dos diversos serviços previstos neste Contrato. 
 
2.2 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA: 
 
 Generalidades: 

A Contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção 
individual - “E.P.I'. e E.P.C” equipamento de proteção coletiva - necessários à execução dos 
serviços, sendo fundamental que estejam estes em bom estado de conservação. 

Serão observadas as normas brasileiras pertinentes ao assunto, em especial a 
Norma Regulamentadora no. 16 do Ministério do Trabalho (NR-16) 

Fica estabelecido ainda que o Contratante não possa ser responsabilizado por 
qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra. 
 
 Especificação: 

Serão utilizados todos os equipamentos classificados como “E.P.I.”, tais como 
capacetes plásticos, óculos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de borracha, 
protetor auricular, botas, cintos de segurança e uniforme completo, além de crachás de 
identificação, cujo uso será obrigatório. 
 
 Aplicação: 

De acordo com as normas do Ministério do Trabalho e com o nível de proteção 
necessário à execução da obra. 

O não cumprimento desses equipamentos poderá acarretar na imediata 
paralisação da obra e até ruptura do contrato. 
 
2.3 – PLACAS DE OBRA: 
 
 Generalidades: 

A Contratada deverá obedecer às normas estabelecidas pelos Conselhos 
Regionais e Federais pertinentes ao assunto. 

Será obrigatória a colocação de placas identificadoras da execução dos serviços, 
exigidas pelo Ministério do Trabalho, Prefeitura, CREA e etc. 
 
 Especificação: 

Antes do início da obra o contratante enviará o modelo de placa da obra para a 
contratada providenciar a imediata confecção. 

Após a conclusão dos serviços, as placas serão imediatamente retiradas pela 
contratada. 
 
 Aplicação: 

Serão colocadas em local de fácil visualização, de comum acordo entre a 
Fiscalização e a Contratada. 

Não serão aceitas placas da Contratada com intenção de propaganda, face às 
regras de postura de Municipalidades Locais existentes. 

 
2.4 – ANDAIMES METÁLICOS: 
 
 Generalidades: 
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A Contratada deverá se precaver de possíveis acidentes quando da montagem e 
desmontagem. 

O trânsito nos locais onde os andaimes estiverem montados será evitado na 
medida do possível, a fim de que não se verifique nenhum acidente. 

Nenhum operário poderá permanecer sobre os andaimes sem os equipamentos 
de segurança necessários. 

A Contratada será responsável por quaisquer acidentes provenientes da utilização 
dos andaimes, devendo, portanto tomar as medidas que julgar conveniente para que isto não 
se verifique. 
 
 Especificação: 

A Contratada utilizará andaimes em metálico tipo fixo montada com elementos de 
2,00m de largura e 1,50m de profundidade. Sendo os mesmos montados e desmontados 
conforme a conveniência dos serviços. 
 
 Aplicação: 

Para execução de serviços de pinturas e revestimentos, e ainda demais serviços 
em que os mesmos sejam necessários. 
  
0033  ––  DDEEMMOOLLIIÇÇÃÃOO  EE  RREETTIIRRAADDAA::  
  
 
 
3.1 – RETIRADA PERIÓDICA DE ENTULHO / BOTA FORA: 
 
 Generalidades: 

Caberá à Contratada manter permanentemente limpos os locais onde serão 
realizados os serviços, evitando-se o acúmulo de detritos que possam comprometer a 
salubridade local. 

Será também de grande importância que a Contratada utilize métodos de trabalho 
que permitam minimizar o desperdício de materiais durante a execução dos serviços, fato este 
que contribuirá decisivamente para a redução do volume de entulho produzido. 

Equipamentos de perfuração rotativa e de corte como serras circulares, serão 
exigidos em substituição a perfurações por impacto de marretas.  
 
 Especificação: 

A remoção periódica de entulho será providenciada sempre que o volume 
acumulado completar a capacidade de um caminhão. 

O entulho somente poderá ser removido em caminhões do tipo basculante, pois a 
legislação proíbe a retirada em outro tipo de veículo. 

O local para vazadouro do entulho será unicamente de responsabilidade da 
Contratada, cabendo-lhe, portanto todas as multas e sanções decorrentes de possíveis 
irregularidades provocadas quando da execução deste trabalho. 

Enquanto aguarda sua remoção e ainda durante a mesma, o entulho será 
periodicamente molhado. 
 Aplicação: 

Para garantir a limpeza dos locais onde se realizam os trabalhos. 
 

Caso a contratada venha causar destruição de peças ou outros materiais que não 
estão mencionados neste memorial, será feito este reparo ou troca devidamente aprovado pela 
fiscalização sem ônus para a contratante. 
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0044  ––  EESSTTRRUUTTUURRAA  
 
 
4.1 - CONCRETO ARMADO: 
 
 Generalidades: 

O concreto a ser empregado será obrigatoriamente do tipo usinado, a fim de se 
garantir sua qualidade. Argamassas confeccionadas na obra, só serão admitidas quando 
preparada em betoneiras elétricas, e sem função estrutural. 

A compactação será obtida por vibração cuidadosa, sendo a imersão da agulha 
do vibrador inserida em canais de penetração previamente deixados, quando da disposição 
das armaduras. 

A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo 
de 5 para 1, a relação aproximada de velocidade entre os dois procedimentos. O período 
mínimo de vibração é de 20 minutos por metro cúbico de concreto aplicado. 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural, somente será admitida 
após checagem da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, bem como 
liberação da argamassa após o ensaio de abatimento (Slump-test). 

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o 
endurecimento do concreto, protegidas da ação dos raios solares com sacos, lonas ou filme 
opaco de polietileno. 

Na hipótese de fluir aguada de cimento por abertura de junta na forma, e que essa 
aguada venha a depositar-se sobre as superfícies já concretadas, a remoção será imediata o 
que se processará por meio de lançamento de jato d’água sob pressão, calculada para não 
danificar a superfície. 

Quanto às formas, deverão apresentar resistência suficiente a não permitir 
deformações ou deslocamentos. 

O posicionamento das formas – prumo e nível – será objeto de verificação 
permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando 
necessária, a correção será efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras e etc. 
A precisão de colocação das formas será de aproximadamente 5 mm. 

A aplicação de agente desmoldante nas formas será efetuada antes da colocação 
da armadura e precederá em 4 horas, no mínimo, ao lançamento do concreto. 

Para se efetuar a concretagem de qualquer peça a Contratada deverá proceder à 
minuciosa limpeza nas formas. 

O aço a ser empregado na composição do concreto deverá ser cuidadosamente 
verificado antes de sua aplicação sendo rejeitadas as peças que denotarem empeno ou alto 
grau de oxidação.   
 

Especificação: 
 
          * Fôrmas: 

As fôrmas serão confeccionadas em tábuas de pinho de 3ª ou madeira similar, 
com 1”de espessura, sendo os travamentos executados em madeira similar, na seção 3x3”. 
 

* Escoramento: 
O escoramento de lajes e vigas será efetuado mediante o uso de pontaletes 

metálicos com travessas de madeira, executado preferencialmente por firma especializada. 
 

* Armação: 
Serão empregados aço do tipo CA50-A e CA60-A, com saliências ou mossas, de 

diâmetros especificados no projeto e planilha e colocados de acordo com a disposição prevista 
em projeto. Está previsto neste item, o emprego de arames para amarração da ferragem bem 
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como espaçadores do tipo “caranguejos”, e ainda todos os demais elementos necessários à 
correta execução dos serviços de corte, dobra e colocação nas formas. 

 
* Concreto: 

O concreto a ser empregado será o de Fck 25 MPa, com fator água/cimento igual 
a 0,50.A argamassa será do tipo pré-fabricada, dosada em usina de concreto a ser aprovada 
pela Fiscalização. 

Será empregado concreto magro traço 1:3:6, na espessura de 5cm, para base de 
aplicação da lona plástica e concreto de piso de laje. 
 

* Desfôrmas: 
As desfôrmas da laje, pilares e vigas serão retiradas após a cura do concreto 

(21dias) com ferramentas que não irão comprometer o concreto. 
 
 Aplicação: 

Na construção da laje, pilares e vigas, conforme indicado no projeto fornecido. 
 

4.2 – RECUPERAÇÃO DE VIGAS, PILARES E LAJES: 
 
As armaduras expostas em pilares, vigas e lajes devem ter o concreto solto em 

torno das lesões removidos. Executar o lixamento das armaduras até a completa remoção da 
camada de ferrugem, limpar com jatos de ar ou escovas de cerdas de aço, toda área de 
tratamento, de forma a eliminar todas as partículas soltas. 

Aplicar “Nitoprimer ZN” da Anchotec ou similar nas armaduras, seguindo as 
recomendações do fabricante. 

Recompor o recobrimento dos pilares redondos e retangulares. 
No caso das estruturas que apresentam carbonatação, deve-se preparar e limpar 

as superfícies, removendo o concreto deteriorado, remover a corrosão e reforçar a estrutura se 
necessário. 

Fazer o tratamento das armaduras através de pintura com tinta a base epóxi 
Deverá ser feita a recomposição com argamassa polimérica ou a base de epóxi. 

  
0055  ––  AALLVVEENNAARRIIAASS  EE  DDIIVVIISSÓÓRRIIAASS  EE  BBAANNCCAADDAASS::  
 
 
 
5.1 – ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO: 
 
 Generalidades: 

A alvenaria de tijolo de barro será executada rigorosamente de acordo com 
detalhes fornecidos, com relação a dimensões e alinhamentos determinados. 

As juntas terão espessura máxima de 2cm, perfeitamente uniforme. 
A Contratada deverá estar atenta à qualidade da alvenaria de tijolo cerâmico a ser 

empregado na confecção da alvenaria, podendo as unidades ser rejeitadas a critério da 
Fiscalização. 

Na execução dos blocos de alvenaria, deverão ser respeitadas as normas da 
ABNT, tais como: NB - 889 / 84 e NBR - 8789. 
 Especificação: 

Será confeccionada alvenaria de tijolo cerâmico, nas paredes que a delimitam. 
A argamassa de assentamento será composta de cimento e areia, traço 1:6. 
 

 Aplicação: 
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Será aplicada em toda a alvenaria a ser edificada, conforme demonstrado no 
projeto de arquitetura fornecido. 
 
5.2 – DIVISÓRIA EM GRANITO: 
 
 Generalidades: 

As divisórias utilizadas nos boxes localizados nos sanitários deverão ser em granito preto 
Tijuca, e=3 cm, h=1,80 cm, para divisórias entre mictórios deverá ser adotada, h= 1,10cm. 
Serão instaladas depois da aplicação dos revestimentos cerâmicos de piso e parede, 
evitando o corte dessas peças. 

 Nas laterais entre os boxes que possuem vasos sanitários deverá ser previsto um espaço 
de 15 cm de altura entre o piso e o final da divisória, a divisória deverá ser completa, sem 
espaço junto ao piso. Em nenhum dos casos, mesmo na divisória com abertura junto ao 
piso, não será aceito nenhum tipo de emenda na divisória, devendo esta ser formada por 
uma peça única de granito. 

 
 Aplicação: 

       Serão aplicados conforme projeto. 
 

Não serão aceitas peças manchadas, quebradas ou com qualquer tipo de 
imperfeição. A contratada deverá substituir a qualquer momento do estagio da obra, os 
materiais impugnados pela fiscalização. 
 
5.3 - VERGAS DE CONCRETO ARMADO: 
 
 Generalidades: 

Serão guarnecidos com vergas de concreto armado os vãos de portas e janelas 
que não forem contíguos à estrutura do prédio. 

Será necessária ainda a colocação de vergas sob os vãos de janelas, visando à 
distribuição das cargas concentradas sobre a alvenaria. 
 Especificação: 

As vergas serão confeccionadas em concreto de Fck 25 MPa, sendo a seção da 
peça e sua armadura calculada em função do vão ao qual se destina. Poderão, a critério da 
Contratada, serem pré-moldadas ou moldadas “in loco”. 
 
 Aplicação: 

De acordo com as necessidades já mencionadas ou outras que se apresentem no 
decorrer da obra. 
 
5.4 – BANCADA EM GRANITO: 
 
 Generalidades: 

As bancadas obrigatoriamente deverão ser fixadas na parede e apoiadas em 
mãos-francesas, feitas em cantoneiras metálicas, protegidos por pintura esmalte na cor branco, 
sobre fundo anticorrosivo, chumbado na parede. 

As pedras utilizadas na confecção de bancadas serão polidas nas duas faces 
aparentes, em granito preto tijuca. As louças e as cubas serão conforme definido nas 
especificações, fixadas com massa plástica, com calafetagem impedindo vazamentos. As 
cubas de louça serão de sobrepor quadrada, branca, grande, da marca DECA. 

Não serão aceitas peças manchadas, quebradas ou com qualquer tipo de 
imperfeição. A contratada deverá substituir a qualquer momento ou estagio da obra, os 
materiais impugnados pela fiscalização. 
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 Aplicação: 
 Conforme projeto. 

 
5.5 - Impermeabilização de rebaixos banho./coz. (tinta asfáltica): 
 
 Generalidades: 

Fazer camada regularizadora cimento: areia (1:3) com 2 litros de VEDACIT/ saco 
de cimento (50kg), na espessura mínima de 2cm ou mais, com caimento mínimo de 1% na 
direção dos coletores, deixando os cantos arredondados. Sobre a argamassa impermeável, já 
regularizada e seca, pode ser aplicado o NEUTROL e CARBOLÁSTICO n.º 1; 
CARBOLÁSTICO LAJE; FRIOASFALTO; HIDROASFALTO VEDACIT e VEDAPREN. Para 
receber o piso, aguardar 7 dias após aplicado a ultima demão do impermeabilizante, aplicar um 
composto adesivo (cimento, areia, água e BIANCO) e sobre o composto adesivo, argamassa 
com no mínimo 2cm de espessura, sobre a qual posteriormente seja assentado o piso. 

5.6 – Aplicação com Carbolástico sobre concreto: 
 
 Generalidades: 

Será aplicado em 1 demão de carbolástico diluído em 20% de água utilizando 
broxa, escovão de pêlo macio ou rodo. Após a secagem primária aplicar 2 camadas com 
1,5mm de carbolástico puro, aguardando intervalo de 6 horas entre demãos. 
 
 Aplicação: 

Em todas as áreas de calhas, rufos, canaletas e marquises de concreto (3 
demãos). 
  
0066  ––  EESSQQUUAADDRRIIAASS  EE  SSEERRRRAALLHHEERRIIAA  CCOOMM  FFEERRRRAAGGEENNSS  
 
 
6.1 – DE ALUMÍNIO: 
 
 Generalidades: 

Os perfis utilizados na fabricação das esquadrias possuirão características físico-
químicas que se adaptarão com perfeição as exigências do serviço de acordo com as normas 
da ABNT (NBR 7000/8117), sendo tecnicamente projetados ou dimensionados de forma a 
permitir a estabilidade dos quadros. 

As barras e perfis não deverão apresentar empenamento, defeitos de superfície 
ou qualquer outra falha, devendo ter seções que satisfaçam, por um lado, ao coeficiente de 
resistência requerido e atendam, por outro lado, ao funcionamento e aparência projetados. 

A Contratada selecionará o material a ser empregado na fabricação e montagem 
das esquadrias a serem empregadas, rejeitando aqueles que apresentarem defeitos de 
fabricação. A procedência do material deverá ser informada à Fiscalização. 

As esquadrias serão instaladas em contramarcos previamente chumbados a 
alvenaria e concreto.  

Todas as ligações de quadros ou caixilhos que possam ser transportados inteiros, 
da oficina para o local de assentamento, serão instalados por encaixe, ou ainda por 
autorebitagem. E o fechamento dos cantos das esquadrias deverá ser executado por forma a 
garantir a rigidez dos quadros e uma total impermeabilização dos mesmos. 

As folhas das esquadrias serão providas de encaixes para aplicação de vedantes 
especiais como gaxetas de EPDM, escovas vedadoras de polipropileno e juntas elásticas que 
permitirão perfeita vedação à água, ar e poeira em todo o requadro. 
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Os vãos envidraçados das esquadrias serão submetidos à prova de 
estanqueidade por meio de jato d’água sob pressão.  

As ligações entre peças de alumínio por meio de parafusos só serão admitidas 
quando inevitáveis. Os parafusos deverão apresentar perfeito ajustamento, sem folgas, 
diferenças de nível ou rebarbas nas linhas de junção. 

Todos os perfis e ferragens serão limpos com aguarrás e levarão como proteção 
temporária, filme monocomponente a base de resinas sintéticas. 

A Contratada providenciará a elaboração dos detalhes construtivos necessários à 
fabricação e montagem das esquadrias. 

Toda serralharia será inspecionada pela Fiscalização após a execução dos 
serviços, a fim de ser dado o aceite final dos trabalhos. 
 
 Especificação: 

A fabricação será executada em perfis de alumínio extrudado, liga ASTM 6060, 
com dureza T5, linha 28. O acabamento da superfície de todas as esquadrias a serem 
fornecidas será em alumínio anodizado de alta pureza na cor branco. 

Os parafusos a serem empregados para fixação de esquadrias aos seus 
respectivos vãos serão em aço inoxidável “austenítico” ref. AISI 304. 

Os fechos, braços, dobradiças e maçanetas serão fabricados com o mesmo 
material. As gaxetas das esquadrias serão em borracha do tipo EPDM, na cor preta, com 
dureza de 60 a 70 “Shore”. As escovas de propileno serão também na cor preta. 

Serão empregadas portas, janelas e balancins dimensões determinadas em 
projetos. 

Obs: Conferir esquadrias conforme projeto. 
 
6.2 – VIDROS: 
 
 Generalidades: 

Os vidros serão do tipo, espessura e cor conforme indicado nos projetos. 
Quando não referidos nos projetos e detalhes, os vidros serão planos, lisos, comuns e com 
espessura mínima de 10 mm. 

O assentamento de lâmina de vidro, por pessoal especializado, será sempre em 
leito elástico e fixado com emprego de baguetes de alumínio e observadas as recomendações 
dos fabricantes. 

Será assegurada a folga de 3 a 5 mm entre vidro e esquadria. 
As indicações dos locais de uso dos diversos tipos de vidros estão indicadas nos 

projetos e detalhes. 
Os vidros não poderão apresentar distorções ou ondulações aparentes. 

 
 
 
6.3 – PORTA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm: 
 

Portas da entrada principal com painéis de vidros temperados (cristal) móveis, 
com espessura de 10 mm, marca Blindex, sem marca de pinças, bolhas ou arranhões ou 
qualquer nódoa interna ou superficial permanente, colocadas com ferragens cromadas e duas 
molas hidráulicas de piso, marca Dorma ou similar da mesma qualidade. Instalar em ambos os 
lados das folhas móveis, puxadores tubulares de metal cromados, modelo 376, marca Dorma 
ou similar da mesma qualidade. Serão utilizadas fechaduras de centro com cilindro, linha 
Smeco, ref. SM ECO 1520, marca Dorma ou similar com mesma qualidade. 
 
6.4 – PORTA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm DE ABRIR: 
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Portas com painéis de vidros temperados (cristal) móveis, com espessura de 10 
mm, marca Blindex ou similar, sem marca de pinças, bolhas ou arranhões ou qualquer nódoa 
interna ou superficial permanente, colocadas com ferragens cromadas e mola hidráulicas de 
piso, marca Dorma ou similar da mesma qualidade. Instalar em ambos os lados das folhas 
móveis, puxadores tubulares de metal cromados, modelo 376, marca Dorma ou similar da 
mesma qualidade. Serão utilizadas fechaduras de centro com cilindro, linha Smeco, ref. SM 
ECO 1520, marca Dorma. 
 
6.5 – BALANCIN DE VIDRO TEMPERADO E=8mm: 
 

Os balancins dos banheiros, depósito, com espessura de 8 mm, marca Blindex, 
sem marca de pinças, bolhas ou arranhões ou qualquer nódoa interna ou superficial 
permanente, colocadas com ferragens de metal cromado de primeira linha. 
 
 
6.6 – PORTA E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO E=10mm DE CORRER: 
 

Portas e janelas de vidros temperados (cristal) móveis, com espessura de 10 mm, 
marca Blindex, sem marca de pinças, bolhas ou arranhões ou qualquer nódoa interna ou 
superficial permanente, colocadas com ferragens cromadas, marca Dorma ou similar da 
mesma qualidade nas portas Instalar em ambos os lados das folhas móveis, puxadores 
tubulares, cromados, modelo 376, marca Dorma ou similar. Serão utilizadas fechaduras de 
centro com cilindro, linha Smeco, ref. SM ECO 1520, marca Dorma ou similar da mesma 
qualidade. 

 
 
6.7 – GRELHA: 
 
 Generalidades: 

Serão instaladas o kit de grelha e cesto perfurada da gail. 
As grelhas serão em aço inox AISI 304, liga 18.8, com acabamento externo escovado e cesto 
perfurado removível para detritos, 
A instalação deverá ser realizada conforme recomendações do fabricante, em local previsto em 
projeto. 
 
 Generalidades: 

 
Será instalada na entrada da casa de gás porta de abrir em aço, com suporte para 

colocação, incluído os cadeados da marca PADO ou PAPAIZ. 
O fornecimento das portas de aço compreende todos os materiais e pertences a 

serem instalados e seu perfeito funcionamento, inclusive todas as ferragens necessárias, todos 
de qualidade extra e com acessórios e demais peças indicadas pelos fabricantes. 

Na colocação e fixação das ferragens deverão ser tomados cuidados especiais 
para que os rebordos e os encaixes na esquadria tenham a forma exata, não sendo permitidos 
esforços na ferragem para seu funcionamento. 

As ferragens em geral serão do tipo pesado, com dimensões apropriadas ao vão 
em que serão aplicadas, bem como deverão desempenhar com eficiência e precisão, suas 
funções de abrir, deslizar, travar ou qualquer outra finalidade. 
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0077  ––  FFEERRRRAAGGEENNSS  
 
 
 
7.1 – FERRAGENS: 

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações 
e especificações do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão 
fornecidas juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias. 

Serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões 
correspondentes aos das peças que fixarem. 

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome 
do fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada 
pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos necessários à 
instalação nas esquadrias. 

O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do 
solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 

Todas as ferragens serão de metal cromado de primeira linha. 
 
 

0088  – RREEVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS  
 
 
8.1 – REVESTIMENTOS CERÂMICOS: 
 
Antes de iniciar o serviço: 
 Verificar a limpeza, nível e prumo dos pisos e/ ou paredes; 
 Verificar se os requadros das portas e janelas estão executados conforme projeto 

arquitetônico; 
 Verificas se todos os pontos elétricos, hidráulicos e outros que sejam necessários estão 

executados conforme projetos; 
 Verificar o alinhamento das peças cerâmicas e espessura das juntas. Verificar também o 

preenchimento das juntas, que deve estar homogenia e sem falhas por falta ou excesso de 
rejunte; 

  Verificar se a peça cerâmica esta totalmente aderida na argamassa, verificando se não 
tem o som de “oco”. 

 Verificar a planicidade do revestimento, passando a mão ou desempenadeira nas 
cerâmicas assentadas, não devendo estar sobressalentes umas as outras; 

 No final do serviço o ambiente deve estar limpo e as cerâmicas sem mancha de argamassa 
de assentamento ou rejuntamento. 

 Os revestimentos cerâmicos de paredes serão de primeira linha, bem cozidos e 
perfeitamente planos. Deverão ter dimensões uniformes, arestas vivas e, quando 
esmaltados, a vitrificação e coloração deverão apresentar-se homogenias sendo de uma 
mesma tonalidade e calibre. Não poderão apresentar deformações, gretagem, 
empenamentos, eflorescências e escamas; 

 As paredes dos ambientes indicadas no projeto receberão revestimentos cerâmicos de 1° 
linha, lisos e com dimensões conforme projeto arquitetônico. As peças serão assentadas 
com argamassa colante, observando-se o alinhamento das fiadas; 

 O rejunte será a prumo, com 2 a 3mm de espessura, na cor branco e aplicação depois de 
decorridos no mínimo 5 (cinco) dias da colocação. 

 Quando houver necessidade de furar alguma cerâmica para passagem de tubulações, ou 
junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças quebradas ou 
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trincadas.Os furos de tubulações ou caixas de eletricidade devem ser justos, inteiramente 
recobertos pelo acabamento de canoplas ou placas. 

 As cerâmicas e acessórios deverão ser assentados obedecendo as instruções de aplicação 
indicada pelos fabricantes. As peças que depois de colocadas, soarem ocas, serão 
retiradas e assentes novamente. 

 O encontro entre as peças de revestimento cerâmico em cantos de 90° deverão ter o corte 
em meia esquadria (45°). 

 No caso de revestimentos cerâmicos de parede telados, a colagem das telas deverá 
apresentar perfeita simetria, tanto horizontal como vertical, bem como manter a 
equidistância entre os elementos que obedecerá ao mesmo espaçamento adotado pelo 
fabricante e que determinará a espessura do rejunte a ser aplicado. 

 A colocação das cerâmicas somente poderá ser iniciada após o término de toda a 
instalação elétrica e hidrossanitária embutida. 

 
 

8.2 – REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA: 
 
 Generalidades: 

 Placas não esmaltadas, estruturada, antiderrapante de dimensão 300 x 300 x 
8,4mm da marca Gail, será aplicado nas áreas indicadas no projeto arquitetônico. As placas 
não esmaltadas deverão apresentar faces planas e arestas retas. O construtor executará todos 
os recortes e furos necessários ao perfeito acabamento do serviço. Não serão aceitas placas 
quebradas, rachadas, emendadas ou com má formação que comprometa o aspecto estético ou 
a durabilidade. As placas serão fixadas com argamassa Gail e usar rejunte aluminoso flex para 
placas Gail na cor branca. Será colocado também rodapé em piso industrial estrudado 90° com 
raio inferior maior, dimensões ( 300 x 120 x 9 ). 
 
 Especificação: 

Será empregada placa não esmaltada, estruturada, porcelanizada com superfície 
impermeável, antiácida, monoqueima, com garras cônicas de fixação, antiderrapante de 
dimensão 300 x 300 x 8,4mm da marca Gail. 

 
 Aplicação: 

Será empregado nos pisos da cozinha e no descarte de louças, inclusive rodapé, 
conforme projeto planilha e especificação do fabricante. 

 
8.3 – REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PAREDE: 
 
 Generalidades: 

Porcelanato Bianco Plus, (0,30 x 0,60) cm, NA/PO, com acabamento natural, 
retificado, resistente à mancha, não possuir variação de tonalidade e possuir resistência 
química. 

Serão rejeitadas as peças que denotarem empeno e desbitolagem. 
A colocação será feita de modo a se obter junta máxima de 3 mm. Quando necessário, 

os cortes e furos em revestimentos cerâmicos, só serão admitidos se executados por máquina 
de corte ou rotativa. 
 
 Especificação: 
 

Será empregado porcelanato Bianco Plus de fabricação Eliane ou similar, Alta 
resistência – (33 x 0,60) cm. 
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O assentamento das cerâmicas será efetuado mediante o emprego de argamassa 
pré-fabricada do tipo “Super cimentcola” da Quartzolit ou similar, sobre emboço. 

O rejuntamento de 3mm que será efetuado com argamassa pré-fabricada do 
Portobello, Eliane, em cor branca. 
 
 Aplicação: 

Será empregada na parede dos banheiros feminino e masculino, conforme 
projeto. 
 
8.4 – PASTILHAS DE VIDRO 
 
 Generalidades: 

As Pastilhas de vidro serão executadas com cuidado especial, por ladrilheiros 
peritos em serviços esmerados e duráveis. 

Serão rejeitadas as peças que denotarem empeno e desbitolagem. 
A colocação será feita de modo a se obter junta máxima de 2 mm. 
 

 Especificação: 
Pastilhas de vidro, na cor branca, Eliane nas dimensões ( 5 x 5 ) cm, aplicadas em 

placas teladas no formato de (30 x 30) cm em junta de 2mm entre as peças. Acabamento 
brilhante. 

O assentamento das pastilhas será efetuado mediante o emprego de Argamassa 
colante colorida para pastilhas de vidro e cerâmica da marca Quartzolit ou similar, sobre 
emboço. 

O rejuntamento será efetuado com argamassa de rejuntamento Flexível, marca 
quartzolit ou similar, na cor Branca. 
 
 Aplicação: 

Conforme projeto. 
 
0099  ––  SSOOLLEEIIRRAASS  EE  RROODDAAPPÉÉSS  
 
9.1 – SOLEIRA EM GRANITO: 
 
 Generalidades: 

As soleiras em granito preto tijuca deverão ter penetração 2 cm de cada lado, na 
alvenaria. A espessura da soleira será de 2 cm e o assentamento se fará com argamassa de 
cimento e areia fina, no traço 1:3. 

Não serão aceitas peças, quebradas, manchadas, ou que apresentem qualquer 
imperfeição. Deverão ser peças únicas, não sendo aceitas emendas. 
 
9.2 – RODAPÉS: 
 

O restaurante e os banheiros terão rodapé de porcelanato natural, (0,60 x 
0,15)cm. Não serão aceitos peças quebradas, manchadas ou com qualquer outro tipo de 
imperfeição. 
 
1100  ––  PPIISSOOSS  
 
 
 
10.1 – CAMADA REGULARIZADORA: 
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 Generalidades: 
Fazer camada regularizadora cimento: areia (1:3) com 2 litros de VEDACIT/ saco 

de cimento (50 kg), na espessura mínima de 2cm ou mais, com caimento mínimo de 1% na 
direção dos coletores, deixando os cantos arredondados. 

10.2 – PISOS CIMENTADOS: 
 
 Generalidades: 

A área livre, onde será aplicado o piso cimentado será previamente limpo e 
abundantemente molhado no momento da aplicação dos pisos. 

A superfície do piso cimentado será cuidadosamente curada sendo para este fim, 
conservada sob permanente umidade durante os sete dias posteriores a sua aplicação, através 
de sacos de tecido molhados permanentemente. O piso deverá ter um acabamento liso e 
uniforme. 
 
 Especificação: 

Será empregado piso cimentado, conforme a seguinte discriminação: 
Cimentado liso na espessura de 2,5cm, composto de argamassa de cimento e 

areia, traço 1:3, alisado a colher, dotado de juntas plásticas 17x3 mm, com adição de 
impermeabilizante tipo Sika 1 ou similar, quadros de 1,5 x 1,5 m. 

 
 Aplicação: 

O piso cimentado liso com juntas plásticas formando quadros de 1,5 x 1,5 m será 
aplicado na casa de gás. 
 
10.3 – REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO: 
 
 Generalidades: 

O piso em porcelanato bianco plus de dimensão 60 x 60cm na cor natural da 
marca Eliane, será aplicado nas áreas indicadas no projeto arquitetônico. As placas do 
porcelanato deverão apresentar faces planas e arestas retas. O construtor executará todos os 
recortes e furos necessários ao perfeito acabamento do serviço. Não serão aceitas placas 
manchadas, quebradas, rachadas, emendadas ou com má formação que comprometa o 
aspecto estético ou a durabilidade. O porcelanato será fixado com argamassa AC-3 Votomassa 
ou Quartzolit e usar rejunte para Porcelanato Portokoll ou Quartzolit textura epóxi na cor 
branco. 

 
 Especificação: 

Será empregado porcelanato de fabricação da marca eliane, ou similar 60 x 60cm. 
O assentamento das peças será efetuado mediante o emprego de argamassa AC-

3 Votomassa ou Quartzolit, sobre contrapiso em argamassa de cimento. 
O rejuntamento será efetuado com rejunte para Porcelanato Portokoll ou 

Quartzolit textura epóxi na cor branco. 
 
 Aplicação: 

O porcelanato será aplicado no piso do restaurante e nos banheiros, conforme o 
projeto. 
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1111  ––  FFOORRRROOSS  
 
 
11.1 – FORRO EM GESSO ACARTONADO: 
 

Nas áreas indicadas, será executado o forro em gesso acartonado, estruturado por 
tirantes metálicos. 

Os forros em gesso acartonado serão emassados e pintados com tintas PVA na cor 
branco neve. 

EXECUÇÃO: A estrutura deverá ser aparafusada em estrutura metálica constituída por 
perfis principais e secundários em alumínio ou aço galvanizado, formando guias a serem 
fixadas na estrutura de madeira, de modo a permitir a perfeita estabilidade do forro. A estrutura 
de acabamento e suporte das placas deverá ser em alumínio ou aço galvanizado com pintura 
eletrostática, cor Branca. 

Para a montagem deverão ser seguidas todas as recomendações do fabricante. 
 
1122  ––  PPIINNTTUURRAASS  
 
 
 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as 
seguintes diretrizes gerais: 

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão limpas, escovadas e 
raspadas de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas e estarem livres 
de partículas soltas, ou quaisquer resíduos. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, 
sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento; 

Cada superfície deverá ser devidamente preparada de acordo com o tipo de 
substrato e o sistema de pintura ao qual será submetida. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas, e só se iniciará o serviço de 
preparo para a pintura quando estas estiverem definitivamente secas. 

As demãos de tintas sucessivas só serão aplicadas quando a precedente estiver 
totalmente seca, guardando para isso intervalo mínimo de 24 horas entre cada aplicação. 

Não se admitirá mistura de tintas de tonalidades diferentes no canteiro de obras, 
devendo os galões serem entregues em suas embalagens originais intactas. 

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de 
tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, 
etc.), ou em outras superfícies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.  

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, 
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., 
antes do início dos serviços de pintura.  

Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser 
protegidas e empapeladas, para evitar respingos. 

A critério da Fiscalização, a Contratada deverá executar uma amostra da tinta a 
ser utilizada, sob idêntica superfície e iluminação, antes do início dos trabalhos. 
 
12.1- PINTURA PVA: 
 
 Especificação: 

Pintura com tinta PVA da Suvinil, coral, sherwin-williams na cor branco neve, sobre 
paredes externo-interno e laje, com no mínimo duas demãos de acabamento, sobre superfície 
preparada com limpeza, demão de selador acrílico, massa acrílica e lixamentos necessários.  
 Aplicação: 
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Será aplicada conforme indicado no projeto. 
 
 

12.2- PINTURA ESMALTE SINTÉTICO: 
 
 Especificação: 

Pintura esmalte sobre ferro na cor branco da Coral, Suvinil ou Sherwin-williams. 
Todas as estruturas de ferro deverão receber o emprego de tinta antiferruginosa da marca 
Ferrolack ou similar. 
 
12.3- PINTURA ACRÍLICA ACETINADA: 
 Especificação: 
 

Pintura com tinta de base Acrílica acetinado da Suvinil, coral ou sherwin-williams 
na cor especificada em projeto, sobre paredes externo-interno e forro com no mínimo duas 
demãos de acabamento, sobre superfície preparada com limpeza, demão de selador acrílico, 
massa acrílica e lixamentos necessários. 
 

 Aplicação: 
Será aplicada conforme indicado no projeto. 

 
12.4- PINTURA EPÓXI: 
 
 Especificação: 

Pintura com tinta epóxi da linha cozinha nas paredes, fabricação Sherwin Williams, 
sobre superfície preparada com limpeza, demão de selador acrílico, massa acrílica e 
lixamentos necessários. 
 
 Aplicação: 

Será aplicada conforme indicado no projeto. 
12.5.- PINTURA PARA PISO: 
 
 Especificação: 

Pintura tipo Novacor Suvinil, Coral, Sherwin-williams na cor cinza chumbo sobre 
piso, com superfície preparada e limpa. 
 Aplicação: 

Será aplicada nos pisos da área livre, área externa, conforme indicado no projeto. 
 
1133--  AAPPAARREELLHHOOSS,,  LLOOUUÇÇAASS,,  MMEETTAAIISS  EE  AACCEESSSSÓÓRRIIOOSS  SSAANNIITTÁÁRRIIOOSS..  
 
 
13.1 – LOUÇAS E METAIS: 
 

As louças e metais só deverão ser colocados após a conclusão de todos os 
serviços de pavimentação e revestimentos. 

A colocação deverá ser cuidadosa, visto que as louças são materiais frágeis, 
facilmente danificáveis, durante o seu manejo. 

Após a colocação, a Empreiteira executará testes em todos os aparelhos, 
corrigindo eventuais vazamentos que porventura venham a ocorrer. A aceitação destes 
serviços será efetivada somente depois do acompanhamento destes testes pela Fiscalização 
comprovando-se a correção dos eventuais problemas. 
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A altura e o posicionamento das diversas peças estão definidos no projeto de 
Arquitetura. 

A especificação de louças e metais se encontra no projeto de Arquitetura. 
Todos os metais e acessórios serão de metal cromado da marca DECA de 

primeira linha, conforme especificado em projeto.  
 

13.2 – ACESSÓRIOS: 
 

Os parafusos para fixação de aparelhos e peças serão de metal cromado. 
As ligações dos pontos de água para duchas serão feitas através de rabichos 

metálicos flexíveis, acabamento cromado. 
 
- TORNEIRAS.  
 
 Especificação: 

- Torneira Lavatório mesa com fechamento automático DN15 Decamatic Eco – de 
metal cromado – Marca Deca, incluindo válvula, sifão e todos os acessórios necessários 
também de metal cromado. 

  
 Aplicação: 

Serão conforme projeto. 
 
 Aplicação: 

Serão aplicados no banheiro feminino e masculino, conforme projeto. 
 
- LAVATÓRIO. 
 
 Especificação: 

 
Bancada em granito preto tijuca com dimensão de 1.50 x 0,55, conforme projeto. 
Bancada em granito preto tijuca com dimensão de 1,94 x 0,55, conforme projeto. 

 Aplicação: 
Será aplicada nos  lavabos 01e 02, conforme projeto. 

- VASOS. 
 
 Especificação: 

 
Bacia convencional com válvula hydra na cor branco Marca Deca, incluindo 

assento. 
 
 Aplicação: 

Serão aplicados, conforme projeto. 
 
- CUBAS. 
 
 Aplicação: 

Serão aplicados, conforme projeto. 
 
 
 Especificação: 

Cuba de sobrepor quadrada branca L86, cor branca, Marca Deca. 
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 Aplicação: 
Serão aplicadas, conforme projeto. 

 
- DUCHA HIGIÊNICA. 
 
 Especificação: 

Ducha Higiênica de metal cromado modelo Clean, Marca Deca. 
 
 Aplicação: 

Serão aplicadas, conforme projeto. 
 

- CABIDE. 
 
 Especificação: 

Cabide Disco de metal cromado para banheiros Marca Deca. 
 Aplicação: 

Serão aplicados, conforme projeto. 
 
- DISPENSER PAPEL TOALHA. 
 
 Especificação: 
                       Dispenser para papel toalha interfolhas em aço inox. 
 
 Aplicação: 

Serão aplicados, conforme projeto. 
 
- DISPENSER SABONETE LÍQUIDO. 
 
 Especificação: 
                   Dispenser em aço inox para sabonete liquido com reservatório de 500 ml. 
 
 Aplicação: 

Serão aplicados, conforme projeto. 
- DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO.  
 Especificação: 
                       Dispenser para papel higiênico para rolo de 300 metros em aço inox. 
 
 Aplicação: 

Serão aplicados, conforme projeto. 
 
1144  ––  FFAACCHHAADDAA  
 
 
 
 Aplicação: 

 
            As esquadrias das fachadas serão executadas em vidro temperado de 10 mm e 8 mm , 
conforme projeto. 
 
1155  ––  OOUUTTRROOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  
 
15.1 – ESPELHO DE CRISTAL: 
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 Especificação: 

Espelho em cristal com dimensões especificadas em projeto, incluindo as 
ferragens de fixação e adesivo de proteção na sua parte posterior. 

 
 Aplicação: 

Serão aplicados nos banheiros e lavabos, conforme projeto. 
  
1166––  PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  VVIISSUUAALL..  
 
 
16.1 – PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX: 
  

Todas as dependências, inclusive sanitárias, deverão ser identificadas com placas 
de local, compostas de face única, em metal com dizeres pintados conforme o Padrão SESC 
de acordo com as instruções normativas, conforme projeto.  
  
1177  ––  LLIIMMPPEEZZAA  EE  VVEERRIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  
  
 
 
 Generalidades: 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados com todo cuidado a fim de 
não se danificar os elementos da construção. 

Deverá ser executado rejuntamento em todas as superfícies que receberem 
revestimento cerâmico ou pedra, procedendo à posterior limpeza de área trabalhada. 

A limpeza fina de um compartimento só será executada após a conclusão de 
todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o ambiente 
será trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local. 

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do 
funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo à 
Contratada refazer ou recuperar os danos verificados. 

Deverá ser executado o “Check List” de todos os acabamentos em pendência, 
para informação da Fiscalização. 
 
 Especificação: 

As ferragens deverão ser limpas com palha de aço( sem riscar) e algum polidor 
para cromados. 

Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano seco. 
Demais elementos serão limpos de acordo com as recomendações de seus respectivos 
fabricantes e / ou fornecedores. 
 
 Aplicação: 

Em todos os elementos descritos anteriormente e nos demais que se fizerem 
necessários. 

 
 

1188  ––  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  EELLÉÉTTRRIICCAASS..  
  
 
  
1188..11  --  INTRODUÇÃO..  
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Este memorial faz parte integrante do Projeto e tem o objetivo de nortear e 

complementar os elementos contidos no projeto gráfico e especificações visando assim o 
perfeito entendimento das instalações projetadas. 

Qualquer modificação que eventualmente se torne necessária. só poderá ser executada 
após prévia autorização da fiscalização e do projetista, tais modificações deverão ser 
cadastradas e indicadas nos desenhos específicos. Sendo de responsabilidade da 
contratada a apresentação de um “AS-BUILT” ao projetista. 

 
 

1188..22  –– NORMAS E ESPECIFICAÇÕES..  
 

Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram seguidas as seguintes 
diretrizes: 

 
 ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR-5410 
 CELPA - Norma Técnicas de distribuição N.T.D. 01 e N.T.D. 02 
 Plantas de Arquitetura fornecidas pelo CONTRATANTE. 

18.3 -- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. 
 

I. Concepção geral do projeto. 
O projeto em epígrafe contempla a reforma dos prédios denominado RESTAURANTE 

(ver projeto gráfico) à Instalações Elétricas (Iluminação, tomadas e força O fornecimento de 
energia será em Baixa  tensão /220-127V, 60Hz, a partir de um QGBT da  subestação 
transformadora que alimentará os  quadros de baixa tensão o QFAC-01,QLF-01 A distribuição 
de energia elétrica será feita a partir do QFAC-01,QLF-01, que se encontra distribuídos dentro 
do bloco  através de circuitos em 220-127V, 60Hz  para todas as cargas de iluminação, 
tomadas de uso geral, tomadas de ar-condicionados  e  tomadas de rede limpa. 

Haverá instalação de um sistema de eletrocalha, um sobreposto ao outro conforme 
projeto, onde a instalação de voz e dados será dutado por uma eletrocalha com uma divisão 
interna para passagem em separado.  
 
 

II. Quadro de Força - (QAC-01). 
 

O QACF-01 deverá ser fabricados em chapa 14/12 USG, tratamento através de 
jateamento de areia pintura em epóxi, a pó, com porta de trinco e fecho rápido e contra-
porta. Deverão ter barramentos trifásico, neutro e barra de terra dimensionados conforme 
projeto capacidade para 500A, os barramentos deverão ter tamanho adequado a 
quantidade das ligações a ser executada e deverão ser pintadas nas cores padronizadas 
pela ABNT. Os encostos dos batentes das portas serão protegidos pôr guarnições 
vedadoras e protetoras da pintura. Os equipamentos (chaves e bandeja para fusíveis, 
contactores e equipamentos de comando) deverão ser montados em perfilados metálicos 
ajustáveis nos sentidos horizontal e vertical. 
Todos os circuitos e as respectivas sinaleiras de comando deverão ser identificados 
através de etiquetas confeccionadas com material de longa durabilidade. 

 
III. Quadro de distribuição de luz e tomadas. (QLF-01). 

 
O quadro de distribuição de luz e tomadas (QLF-01) deverá ser composto de caixa em 

chapa de ferro n0 14/12 USG com acabamento interno e externo em tinta cinza claro, com 
tratamento de chapa através de jateamento de areia, pintura em epóxi a pó, com porta e 
contra-porta, deverão ter barramento trifásico, barra de neutro e barra de terra, os barramentos 
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deverá ter tamanho adequado com capacidade para 200A e a quantidade das ligações a ser 
executada. Os barramentos  deverão ser pintados nas cores padronizadas pela ABNT. O 
quadro devera ser montado embutido em parede de alvenaria e de acordo com a localização e 
diagrama unifilar mostrado em projeto gráfico. 

Deverá ser de fab. CEMAR, INELSA ou equivalente. Os disjuntores para circuitos de 
iluminação e tomadas de uso geral deverão se de fabricação GE. Todos os cabos deverão ser 
perfeitamente identificados com anilhas plásticas adequadas e todas as conexões 
cabo/disjuntor deverão ser executadas com terminal tipo olhal na bitola adequada. Todos os 
circuitos deverão ser perfeitamente identificados, em todos os equipamentos (disjuntores e 
tomadas), através de etiquetas adesivas, confeccionadas com material de longa durabilidade e 
máquina de etiquetar. Este deverá ser equipado com protetor de surtos trifásico e possuir 
capacidade para instalar disjuntores termomagnético e possuir folga para no mínimo 4 
disjuntores monopolares, a qualidade de seu acabamento será fiscalizada, este deverá ter 
todos os componentes  para perfeito acabamento anilas, terminais, etiquetas, braçadeiras 
etc.... 
 

IV. Condutores. 
 

Os cabos para alimentação dos quadros parciais, QFAC-0, QLF-01, deverão ter 
isolamento para 1KV ver projeto gráfico. Os cabos para distribuição dos circuitos terminais de 
iluminação, tomadas e pontos de força para ar condicionado serão do tipo flexível anti-chama, 
com isolamento para 750V.  Em todos os casos deverão ser utilizados condutores do tipo 
singelo, com certificação fornecida pelo INMETRO fab. Pirelli ou equivalente e obedecer ao 
código de cores. 
 

V. Eletrodutos. 
As tubulações para iluminação /  tomadas e força serão em eletrodutos de PVC, rígido, 
rosqueado, anti-chama, conforme norma NBR - 6150. fab. Tigre, Fortilit ou Plascon. Os 
eletrodutos em instalação aparente deverão ser fixados com braçadeiras galvanizadas 
tipo D ou arames galvanizados conforme a situação não podendo ficar soltos. As 
conexões mecânicas dos eletrodutos com as caixas de passagem, caixa octogonal, 
caixa 4x4” etc.. deverão ser feitas pôr meio de bucha e arruela devidamente apertadas. 
de modo a se garantir perfeita fixação dos componentes. 

 
VI. Luminárias e Reator. 
Deverão ser fornecidos e instalados luminárias do tipo embutir  e sobrepor ( ver projeto 

gráfico),  de modo geral as luminárias interna serão ref. TBS 912, TBS 029 fab. PHILLPS , 
LUMINI ou equivalente. Deverá ser obedecido o posicionamento definido em planta e para 
especificação detalhada das luminárias deverá ser seguido as definições constantes da 
legenda do projeto. As lâmpadas fluorescentes deverão ser de 32W e 16W. série 85. fab. 
PHILLPS e os reatores deverão ser do tipo eletrônico, ref. Enertron 120V fab. PHILIPS. As 
laminarias decorativas deverão ser de acordo com as especificações constantes no projetos. 
As luminárias para lâmpadas fluorescente deverão ter soquetes do tipo porta lâmpadas G13 
sem núcleo giratório (rotor autotravante), em policarbonato inquebrável e contatos de bronze 
fosforoso, com capacidade para 600V. As luminárias devem ter grau de proteção contra 
influencias externas  IP 20 e grau de proteção contra impactos IK 07 

REATOR - Para duas lâmpadas de 32 W, garantia mínima de 5 anos e mais: 
Normas  gerais de segurança: NBR 14417 – ABNT, IEC 928, ANSI / UL 935; 
Normas  gerais de desempenho:NBR 14418 – ABNT, IEC 929, ANSI C8 2.1, IEC 61000-

3-2, Certificações:  ISO 9001  ou  9002; 
Tecnologia: totalmente eletrônica e sem que seus componentes estejam impregnados 

com resina, de alta freqüência (20 KHz a 50KHz). 
Fator de potência mínimo de 0,97. 
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Freqüência de alimentação: 60 Hz, (+/- 5%). 
Fator de eficácia mínimo: 1,50 (Quociente entre o fator de fluxo luminoso do reator pela 

potência total do conjunto). 
Fator de fluxo luminoso mínimo (BALLAST FACTOR)  de 1,0. 
Tensão de entrada:  220VAC ou 127VAC ( a   INFRE  deverá  informar a tensão 

apropriada), com variação de  +/-  10%,  mantendo  o  fluxo  luminoso da lâmpada inalterado 
para uma tensão variando na faixa determinada; 

A taxa de distorção harmônica total (corrente) DHT: máximo de  20%. 
Fator de crista da corrente na lâmpada:  1,7 (máximo). 
Circuitos de proteção contra: surtos de tensão; sobreaquecimento e interferências 

eletromagnética e de rádio freqüência; 
Todo reator será provido de invólucro incombustível. No caso de invólucro metálico, este 

será protegido interna e externamente contra a oxidação, por meio de pintura, esmaltação, 
zincagem ou processo equivalente, 

O reator deverá apresentar uma identificação durável, na qual deverão constar, no 
mínimo, as seguintes características: 

Nome ou marca do fabricante; tensão nominal de alimentação; corrente nominal de 
alimentação; tipo de lâmpada a que se destina; potência nominal das lâmpadas; freqüência 
nominal; esquema de ligações; fator de potência; máxima temperatura de operação do reator; 
data da fabricação ou código (neste caso fornecer a parte, metodologia para identificação da 
data de fabricação). 

LÂMPADAS - tipos T8 ou T5, fluorescente, trifósforo, com as seguintes características 
mínimas: temperatura de cor 4000 o.K, , índice de reprodução de cor 85%, de 32 Watts com 
fluxo luminoso nominal 2.700 lm . 

Os bulbos deverão ser isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudiquem o 
seu desempenho, ao longo de sua vida útil. 

As lâmpadas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes marcações legíveis no bulbo 
ou na base: 

 Potência nominal (W); 
 Designação da cor; 
 Nome do fabricante ou marca registrada. 

SOQUETES - base G13 para lâmpadas T8 ou base G5 para lâmpadas T5, com núcleo 
giratório (rotor autotravante), em policarbonato inquebrável  e contatos em bronze fosforoso, 
com capacidade para 600V   (BJB, ou similar ). 

FIAÇÃO - em cobre com isolação de PVC, tensão 750V. 
NORMAS DE SEGURANÇA - deverão ser atendidas as Normas Internas de Segurança 

atinentes às atividades em questão. 
SISTEMA ÓPTICO - constituído de refletores de chapa de alumínio de alta pureza (maior 

ou igual a 99,85%), anodizado brilhante, espessura mínima de 0,4mm, índice de reflexão 
mínimo de 86%, contínua refletividade ao longo da vida útil,  de no mínimo  20 anos, e mais: 

As aletas de controle de ofuscamento, deverão ser confeccionadas em chapa de aço, 
pintura epoxi branca, com espessura mínima de 0,6 mm, ou em chapa prismática de alumínio, 
tipo TBPM da ALANOD, ou similar. 

As luminárias, para atender ao grau de conforto exigido, tanto na posição transversal 
quanto longitudinal, deverão apresentar na sua Curva de Distribuição Luminosa (CDL) 
intensidade máxima até à 45 graus e corte total até à 65 graus. 

O refletor confeccionado em alumínio anodizado brilhante, conforme especificado, 
deverá revestir todo o interior da luminária, não admitindo-se qualquer abertura no sistema 
óptico que torne visível a chapa de aço pintada do fundo da luminária. 

 
VII. Interruptores, Tomadas. 

Os interruptores terão capacidade para 10A-250V, linha Lumare, fab. Primelétrica ou 
equivalente, instalação e setorização, seguir projeto. As tomadas de uso geral deverão ser de 
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10A –250V, linha Lumare, fab. “Primelétrica ou equivalente, para instalação embutida em 
alvenaria deverão ser utilizadas caixas de ferro galvanizado, 4x2”, no caso de instalações 
embutida no piso deverá ser utilizada caixa de alumínio fundido, com tampa de alumínio, fab. 
Monferco ou equivalente. 

 
VIII. Recomendações gerais. 

 
Os barramentos de neutro dos quadros deverão ser isolados da carcaça através de 

isoladores de epóxi e capacidade para corrente nunca inferiores de 150A por fase. 
No quadro geral e nos quadros de distribuição QFAC-01,QLF-01 deverão ser 

introduzidos supressores de transientes à base de varistores 8Ka, para todas as fases. 
Deverão ser aterradas todas as carcaças metálicas: Eletrocalhas, caixas, etc. 
O CONTRATADO deverá entrar em contato com a construtora do prédio para fazer 

medição das malhas de terra usando soft adequado e posteriormente emitir relatório técnico a 
fiscalização. 

Os terminais de caixa, estação de trabalho etc. Serão alimentados em corrente 
alternadas 127V, a partir de tomadas de energia tipo 2P + T com pinos chatos instaladas em 
caixas de saída junto ás tomadas RJ-45. As tomadas serão divididas em circuitos que partem 
de quadros, QLF-01 (ver desenhos de plantas baixas e quadros de cargas de projeto 
específico). 

Todas as tomadas de energia, antes de seu uso, deverão ser testadas e verificadas as 
polaridades corretas dos pinos. Polarização das tomadas 2P+T universal: pino direito - fase; 
pino esquerdo - neutro (ou fase nos sistemas bifásicos); pino inferior -terra, conforme planta 
gráfica. 

Deverá ser instalado um condutor terra exclusivo para cada circuito, vindo direto do 
barramento de terra do QFAC-01,QLF-01 respectivo, o qual deverá ser interligado diretamente 
a caixa de terra da edificação. 

Todos os circuitos de energia serão identificados com anilhas plásticas em ambas as 
extremidades dos condutores. A ligação dos condutores aos quadros e tomadas deverá ser 
através de terminais pré-isolados adequados à bitola dos cabos. 

Os condutores dos circuitos de computação deverão receber identificação com anilhas 
em ambas as extremidades com o número do circuito. Nos quadros os disjuntores deverão ser 
identificados com plaquetas de acrílico. 

Quando na necessidade da existência dos cabos elétricos serão sempre estanhadas e 
isoladas com fita auto-fusão e recobertas com fita isolante anti-chama. 

Os cabos elétricos na entrada/saída de eletrocalhas, conduletes e caixas, deverão ser 
protegidos por prensa cabos. 

Para os servidores e equipamentos do rack as tomadas polarizadas deverão ser de 
pino chato. 
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AAPPAARREELLHHOOSS,,  LLOOUUÇÇAASS,,  MMEETTAAIISS  EE  AACCEESSSSÓÓRRIIOOSS  SSAANNIITTÁÁRRIIOOSS..  
 
 
LOUÇAS E METAIS: 
 
- TORNEIRAS  
 
 

Torneira Lavatório mesa com fechamento automático DN15 Decamatic Eco – de 
metal cromado – Marca Deca. 

 
 

 
 
 
LOUÇAS E METAIS: 
 
- TORNEIRAS  
 
 

Torneira jardin/tanque para mangueira 1153 belle époque light c51 de metal 
cromado – cromado – Marca Deca. 
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LOUÇAS E METAIS: 
 
- CUBAS 

Cuba quadrada com válvula oculta L86, cor branca, Marca Deca. 
 

 

 
 
 
LOUÇAS E METAIS: 
 
 
- DUCHA HIGIÊNICA 
 

Ducha Higiênica com registro de metal cromado Act, Marca Deca. 
 

 
 

- CABIDE 
Cabide Disco de metal cromado para banheiros Marca Deca. 
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- RALOS 
 

Ralo escamotiável com sistema abre e fecha em aço inox, da marca: deca ou 
tigre. 
 
 
LOUÇAS E METAIS: 
 
 
- ACABAMENTOS 
 

Acabamento para registros em aço inox, linha aspen da marca: deca. 
 

 
 
- ACABAMENTOS 
 

Sifão metálico para lavatório 1 x 1 1/2, marca: deca. 
 

 


