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ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (NORMAS DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS). 

Estas especificações têm como objetivo estabelecer as normas e condições para a 

execução de obras e serviços relativos ao projeto de ampliação Centro Cultural SESC 

Boulevard, no município de Belém/PA, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão de 

obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas 

necessárias à completa execução da obra pela empresa contratada. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as 

especificações técnicas e com os documentos nelas referidos, sendo todos os materiais e 

equipamentos, bem como a mão-de-obra, salvo o disposto em contrário nesta especificação, 

fornecidos pelo empreiteiro contratado. 

Interpretação: 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações, e os desenhos 

dos projetos, prevalecerão as especificações. Em caso de dúvidas, caberá ao SESC, 

esclarecer. 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na 

planilha de quantidades, deverão ser considerados nas composições de custos dos referidos 

serviços. 

Similaridade: 

Entende-se por similaridade o material que possui a mesma condição de 

desempenho, funcionalidade e qualidade com relação ao especificado, apresentando 

obrigatoriamente características de produção, composição, durabilidade, operacionalidade e 

a apresentação idêntica às do originalmente especificado. 

Considerações finais: 

A execução dos serviços contratados deve obedecer: 

As normas brasileiras regulamentadas pela ABNT. 

O Decreto 52.147 de 25/06/63, que estabelece as Normas e Métodos de execução 

para obras e edifícios públicos. 
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Regulamentos, especificações e recomendações das concessionárias locais de 

água, luz e telefone e Corpo de Bombeiros. 

De um modo geral, serão adotadas estas e outras normas técnicas vigentes, assim 

como todos os princípios de boa execução e de bom acabamento, sendo os casos omissos, 

as presentes especificações, solucionados pela fiscalização. 

As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar o local e o 

logradouro onde a obra será executada, antes de apresentarem suas propostas, para que 

verifiquem a situação real dos serviços que serão realizados, observando suas 

particularidades, assim como com relação à energia e abastecimento. 

São partes integrantes da documentação correspondente à obra: 

 Projeto Arquitetônico / Restauração compatibilizado 

 Projeto de Fundação e Estrutura 

 Projeto de incêndio / Hidro-sanitário / Drenagem. 

 Projeto de rede elétrica / telefônico / lógica. 

 Projeto de Luminotécnica. 

 Projeto de Alarme de Intrusão / CFTV. 

 Projeto de Audio e Vídeo. 

 Projeto de climatização. 

 Projeto de Acustica. 

 Especificação Técnica dos serviços a serem executados. 

 Planilha de quantitativos e seus anexos. 

 

Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações 

constantes dos projetos fornecidos pelo SESC (Serviço Social do Comércio) e referidos nesta 

especificação técnica.  

Quaisquer detalhes de especificação ou desenho, porventura omissos e que 

necessitam ser elucidados antes da licitação das obras, deverão ser encaminhados em data 

anterior à data da apresentação da proposta, determinada pelos técnicos do SESC de forma 

a atender os prazos previstos na Lei 8666 e seus anexos. 
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Cabe ao empreiteiro, elaborar de acordo com as necessidades da obra, desenhos 

de detalhes de execução, os quais serão, previamente, examinados e autenticados pelo 

SESC (Serviço Social do Comércio). 

Durante a execução da obra, poderá o empreiteiro apresentar projetos 

complementares, os quais serão também devidamente autenticados pelo empreiteiro e pelo 

contratante do serviço. Tais projetos referem-se a detalhes (especificação e/ou desenhos) 

que estejam omissos no projeto básico fornecido pelo SESC e que sejam indispensáveis para 

perfeita execução dos serviços contratados. Ressalta-se que o desenvolvimento dos Projetos 

referenciado anteriormente não terá custos adicionais a contratante, devendo estes ser 

previstos na composição unitária dos serviços. 

EPI - Equipamentos de proteção individual 

Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança de trabalho, 

contidas na Norma Regulamentadora à segurança de trabalho aprovada pelo Ministério do 

Trabalho. 

Deverá haver particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as 

partes móveis de equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas 

sobre passagem, escadas, andaimes e superfícies de trabalho. 

Será obrigatório o uso de: 

 Equipamentos de proteção de cabeça, (capacetes de segurança, protetores 

faciais, óculos de segurança contra impactos e radiações, máscaras de filtro); 

 Equipamentos para proteção das mãos e braços (luvas e mangas de 

proteção); 

 Equipamento para proteção de pés e pernas (botas de borracha e/ou couro); 

 Equipamento para proteção contra quedas com diferença de nível (cinto de 

segurança); 

 Equipamento de proteção auditiva; 

 Equipamentos de proteção coletiva: bandeja protetora de lixo, telamento de 

fachadas para transporte vertical de material e de pessoas (se necessário); 

 Proteção contra incêndio (colocação de extintores de incêndio para proteção 

do canteiro de obras). 
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O descumprimento de quaisquer normas quanto a segurança dos operários, que 

seja verificado pelas autoridades competentes e que resultem em penalidades e multas, 

deverão ser assumidas em sua plenitude pela contratada. 

A contratada ficará obrigada a reconstruir quaisquer partes da obra que, por 

imperícia ou desproteção, sofram quaisquer tipos de danos, arcando com todos os custo 

deste serviço. 

GLOSSÁRIO 
 

Com o objetivo de identificar e padronizar termos que serão utilizados no relacionamento 
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, os quais visam atender a conveniência da 
organização dos serviços a serem executados, fica estabelecida a adoção dos seguintes 
conceitos, definições e abreviaturas: 
 

ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas; 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART: instrumento que identifica e 
estabelece limite de responsabilidade técnica, registrado no órgão de classe de 
profissionais técnicos em produtos, obras e serviços; 

BDI – Bonificação de Despesas 
Indiretas; 

CONTRATADA- Empresa vencedora da 
Licitação; 

CONTRATANTE – Serviço Social do Comércio – Pará (SESC); 

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI: dispositivo ou produto de uso 
individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, atendidas 
as peculiaridades de cada atividade profissional ou funcional; 

FISCAL  –  representante  da  administração  da CONTRATANTE  especialmente  
designado  através  de  ato administrativo para exercer a fiscalização da execução do 
contrato; 

FISCALIZAÇÃO: Órgão ou empregado designado pela CONTRATANTE como 
responsável pela FISCALIZAÇÃO dos serviços; 

NBR - Norma Brasileira da ABNT; 

OS – Ordem de Serviço; 

MD – Memorial Descritivo; 

ETE – Especificação Técnica de Engenharia; 

PQP – Planilha de Quantidades e Preços; 

PROJETO BÁSICO – Conjunto de documentos (MD, ETE, PQP e Anexos) que 
configuram todos os elementos necessários para caracterizar a obra ou serviço, ou 
complexo de obras e serviços objeto da licitação; 



RESTAURAÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DE INTERESSE A PRESERVAÇÃO  DE 

PROPRIEDADE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, LOCALIZADA NA AV. 

BOULEVARD CASTILHOS FRANÇA,Nº 722 PARA A AMPLIAÇÃO DO CENTRO 

CULTURAL SESC BOULEVARD. 

 
PROJETO EXECUTIVO - conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira De 
Normas Técnicas – ABNT; 

PROPONENTE- Empresa participante da 
Licitação; 

PQP – Planilha de Quantidades e Preços por Especialidade; 

RESPONSÁVEL TÉCNICO – pessoa que detém conhecimentos em determinada área 
profissional, que estando legalmente habilitado, com inscrição ativa, responde 
tecnicamente pela qualidade dos serviços prestados pela empresa; 

TRD – Termo de Recebimento Definitivo – Termo circunstanciado emitido pela Comissão 
de Recebimento, assinado pelas partes (Art. 73, Lei 8.666/93); 

TRP – Termo de Recebimento Provisório – Termo circunstanciado emitido pela 
Fiscalização e assinado pelas partes (Art. 73, Lei 8.666/93); 

 

Unidades de Medida Utilizadas nas Planilhas de Quantitativos: 

 m – Metro Linear; 

 m² - Mero Quadrado; 

 m³ - Metro Cúbico; 

 cj – Conjunto; 

 kg – Quilo; 

 un – Unidade; 

 pç – Peça; 

 vr – Vara; 

 pt – Ponto; 

 gl – Galão; 

 Cil – Cilindro. 
 

1 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. 

1.1 – Administração. 

O canteiro de obras será dirigido por Engenheiro residente, devidamente 

inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, e a condução do 

trabalho de construção será exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo 

referido profissional. Todos os demais profissionais deverão estar devidamente 

registrados nos Conselhos competentes e cumpridas as demais exigências de 

legalidade profissional. 
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A Fiscalização poderá exigir da contratada a substituição do Engenheiro 

Residente, bem como de qualquer outro profissional, desde que se verifiquem falhas, 

incorreções, ou outras circunstâncias que possam comprometer a estabilidade, a 

qualidade do empreendimento, a inobservância dos respectivos projetos e das 

especificações técnicas, bem como atrasos parciais do cronograma físico que 

impliquem prorrogação do prazo final da obra. 

 

Quadro administrativo mínimo da obra deverá ser composto de: 

 01 (um) Engenheiro Civil Sênior 

 01 (um) Mestre de obras 

 01 (um) Encarregado de obras 

 01 (um) Almoxarife 

 

Todo o contato da fiscalização com a contratada, será de preferência 

procedido através do Engenheiro residente, podendo em alguns casos ser tratado 

diretamente com o Contratado. 

A Contratada não poderá sub-empreitar a totalidade dos serviços, podendo, 

entretanto, fazê-lo parcialmente, ficando direta e exclusivamente responsável pela fiel 

observância das condições contidas nos documentos correlatos e, também, 

dependendo da aprovação pela fiscalização, para efetivar a sub-empreita.  

A Contratada será responsável perante a Contratante pela execução de 

todos os serviços que venham a ser sub-empreitados a terceiros.  

A Contratada se obrigará a prestar à obra toda assistência técnica, 

administrativa e fornecimento de material e mão-de-obra, inclusive de consultores a 

serem aprovados pelo Contratante, quando necessários ao andamento conveniente 

dos trabalhos, de modo a cumprir sem atraso as diversas etapas do prazo contratual 

pactuado. 

A Contratada deverá desenvolver com ajuda da fiscalização e Consultoria de 

Restauro, detalhes construtivos necessários para o bom desenvolvimento dos 

serviços. 
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Preferencialmente, a Contratada deverá comprovar através do acervo técnico 

da própria firma, atestado de obras e serviços de restauração em monumentos 

históricos. 

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS. 

2.1 – Aprovações, Licenças e Alvarás. 

A contratada se obriga a obter todas as licenças, aprovações e franquias em 

tempo hábil necessárias aos serviços que serão contratados, observando todas as 

leis, regulamentos e posturas referentes à obra e a segurança do trabalho. Deverão 

ser pagos pontualmente todas as despesas de emolumentos, alvarás, licenças, 

impostos, e encargos sociais relativos as obras contratadas, ficando a seus custos 

quaisquer multas ou penalidades aplicadas por autoridades competentes 

ocasionadas pelo não comprimento de obrigações referentes à obra. 

O aceite desta etapa de serviços será concedido pela fiscalização, mediante 

apresentação, por parte da contratada, de documentos que comprovem o 

reconhecimento dos órgãos competentes. 

Será incluído na proposta, sem despesas suplementares para a Contratante, 

o pagamento de todos os impostos federais, estaduais e municipais relacionados com 

a obra e o contrato. Inclui-se nestes impostos o valor de registro do contrato. 

 

2.2 - Carga, Transporte e descarga do entulho. 

O transporte de carga vertical de materiais e de pessoas deverá ser 

executado com os equipamentos eletromecânicos específicos para cada caso 

considerando todos os dispositivos de segurança e EPI previstos pela legislação. 

Fica a cargo do empreiteiro, a despesa com transportes, cargas e descargas, 

decorrentes da execução dos serviços necessários a restauração e/ou recuperação 

do prédio objeto. 

A remoção e o transporte do entulho proveniente das demolições das obras 

serão executados de acordo com as exigências do código de postura municipal. 

2.3 - Canteiro de obra: Montagem e Desmontagem. 

2.3.1- Escritórios com telefone  

 2.3.2- Almoxarifado/Depósito  
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2.3.3- Refeitório, Vestiário e Sanitários. 

O canteiro de obras deverá ser devidamente dimensionado pela contratada, 

em local a ser determinado pela Fiscalização, e conter necessariamente: 

 Escritório de fiscalização, contendo telefone; 

 Banheiro exclusivo para fiscalização e administração da obra; 

 Vestiário e sanitário dos operários; 

 Almoxarifado. 

 

2.3.4 – Silos para armazenar material. 

Em local apropriado deverão ser construídos silos em madeira de lei, para 

armazenagem do material a granel, não sendo permitido o descarrego em local a 

ermo. 

2.3.5 – Placas da obra com iluminação. 

Na obra, em locais visíveis, serão colocadas duas placas: uma placa de 

padrão normatizado pela Contratante conforme croqui fornecido pela equipe de 

fiscalização e outra de menor tamanho, nomeando a empreiteira e seus responsáveis 

técnicos, de acordo com a legislação em vigor. 

2.3.6 - Consumo de água, luz e telefone. 

A contrata arcará com os custos do consumo de água, luz e telefone durante 

o período de execução das obras, ficando responsável por quaisquer multas 

provenientes da utilização indevida de quaisquer serviços fornecidos pelas 

concessionárias. 

2.4 - Andaimes metálicos (240m de torre). 

Os andaimes metálicos deverão ser montados quando necessários, 

conforme instrução do fabricante, formando torres até a altura adequada para a 

execução dos serviços. As pontas inferiores deverão ser calçadas com tábuas de 

madeira ou conterem roldanas revestidas de borracha, evitando sempre danificar os 

revestimentos de piso existentes. 

Os andaimes deverão ser montados de tal forma que não causem 

instabilidade, proporcionando a segurança dos operários que irão utiliza-los. Se 
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necessário, poderão ser atracados às paredes, mas de modo que nunca as 

danifiquem, tudo  em conformidade com as normas da DRT. 

Quando houver necessidade e nos casos em que não for possível utilizar 

andaime metálico, poderá ser montado andaime de madeira devidamente imunizada. 

 

2.5 - Tapume de proteção em chapa de madeirit e=10mm, com altura de 2,20m. 

 

Deverá ser construído tapume de madeirit com espessura de 10 mm na calçada e / 

ou local indicado pela fiscalização, obedecendo às exigências normativas existentes no 

código de postura municipal e deverão apresentar as seguintes características: 

A altura do tapume será de 2,20 metros (dois metros e vinte centímetros). 

Os montantes principais - peças inteiras e maciças com 7,5 x 7,5 cm de seção 

transversal, espaçados aproximadamente 1,10m, solidamente fixados ao solo.  

Os montantes intermediários, as travessas e os rodapés - peças inteiras e maciças 

em madeira de aproximadamente 7,5 x 5,0 cm seção transversal. 

As chapas de vedação serão em madeirit 10 mm de espessura, fixadas na parte 

externa da estrutura do tapume que conterá o nome do projeto pintado com tinta acrílica, 

inclusive com aberturas de letras, com padrão e cor apresentada pela fiscalização, ao longo 

de toda a extensão do mesmo, funcionando como Out Door do projeto, conforme prospecto 

fornecido em anexo. 

Portão ou porta para descarga de materiais e acesso de operários respectivamente, 

terá as mesmas características de tapume fixadas a critério da fiscalização devidamente 

contraventadas ferragens robustas de ferro, com trancas de segurança. 

2.6 - EPI e ferramenta para 90 (noventa) operários. 

A Contratada tomará as precauções necessárias para a segurança do 

pessoal da obra, observando as recomendações de segurança aplicáveis por Leis 

Federais, Estaduais e Municipais. A Contratada é a única responsável pelos serviços 

a serem executados, ficando a Contratante isenta de qualquer responsabilidade civil 

em virtude de danos corporais, decorrentes da execução das obras contratadas. 
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A Contratada obriga-se a satisfazer todas as obrigações trabalhistas, de 

Previdência Social e Seguros de Acidentes de trabalho, de acordo com as Leis em 

vigor. 

A Contratada será responsável por si e seus sub-empreiteiros, pelos 

pagamentos dos encargos sobre a mão-de-obra requerida pelas leis trabalhistas em 

vigor ou que durante o período de obras venham a vigorar. 

Serão obedecidas todas as recomendações referentes à segurança de 

trabalho, contidas na Norma Regulamentadora, aprovada pelo Ministério do Trabalho. 

Deverá haver particular atenção para o cumprimento das exigências de 

proteger as partes móveis de equipamento e de evitar que as ferramentas manuais 

sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho.  

Será obrigatório o uso de: 

 Equipamentos de proteção individual de cabeça (capacetes de 

segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos 

/radiações, máscaras de filtro); 

 Equipamentos para proteção das mãos e braços (luvas e mangas de 

proteção); 

 Equipamentos para proteção dos pés e pernas (botas de borracha e/ou 

couro); 

 Equipamentos para proteção  contra quedas com diferença de nível 

(cinto de segurança); 

 Equipamento de proteção auditiva; 

 Equipamentos para proteção coletiva: bandeja, protetora de lixo, 

telamento de fachadas para transporte vertical de material e de pessoal (se 

necessário); 

 Proteção contra incêndio (colocação de extintores de incêndio para 

proteção do canteiro de obras). 

O descumprimento de quaisquer normas quanto à segurança dos operários que seja 

verificado pelas autoridades competentes e que resultem em penalidades e/ou multas, 

deverão ser assumidas em sua plenitude pela Contratada. 

2.7- Locação planialtimétrica da obra a aparelho: execução de gabarito. 
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A locação da obra deverá ser executada com aparelho, por profissional 

habilitado, utilizando instrumentos e métodos adequados, que deverá implantar 

marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para 

demarcação dos eixos referenciais, planimétricos e altimétricos. 

A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira 

(gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses 

quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos 

fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta.  

É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das 

fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a 

verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de triângulos retângulos, 

cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão da locação dentro dos 

limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. Todas as estacas após a 

cravação deverão ter seus eixos confirmados, não sendo permitido variações dos 

eixos além de 1/3 da sua dimensão. 

Se confirmadas situações de eixos que excedam as recomendações do 

projeto de fundações, a contratada será responsável pelos custos das alterações do 

projeto de estrutura, assim como das modificações físicas conseqüentes das 

intervenções (blocos de coroamento, cintas de equilíbrio, etc.). 

2.8 - Consolidação de estruturas antigas. 

A contratada deverá executar a consolidação da estrutura preexistente 

através do estaiamento de paredes com tirantes metálico com cabos de aço (Æ10 

mm) com esticadores e placas metálicas 20 x 20 cm Æ8.0 mm com olhal e 

chumbadores em vergalhão, com colocação e remoção de registros de madeira e 

armadura de fretagem com microconcreto convencional Fck = 15 Mpa. 

A contratada deverá executar a recuperação das paredes de pedra 

argamassada e de tijolos cerâmicos em conformidade as especificações 

discriminadas a seguir: 

a) Paredes apresentando fissuras com abertura superior a 0.3 mm (DR-01 

e DR-04): com desbastação de fissura formando goivete, Colmatagem superficial com 

argamassa expansiva traço 1:3 (C:A), injeção com calda de cimento expansiva. 
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b) Paredes apresentando desarticulações e desgastes entre seus 

elementos (DR-02): Com execução de cavas ao longo do rejunte entre elementos 

(tijolos ou pedras), aplicação de argamassa expansiva projetada traço 1:3 (C:A) ao 

longo das superfícies das paredes. 

c) Paredes de pedra apresentando vergas de madeira apodrecidas (DR-

03): com escariações nas superfícies da parede e retirada de verga, Confecção e 

instalação de fôrmas de madeira, confecção e instalação de fôrmas de armaduras, 

lançamento e adensamento de concreto Fck = 15 Mpa e corte do concreto das 

"bocas-de-lobo". 

 

3 - DEMOLIÇÃO COM OU SEM REAPROVEITAMENTO. 

As demolições necessárias serão efetivadas com cuidado para não causar 

danos às estruturas originais do prédio. A equipe de Consultoria possui autoridade 

para suspender as demolições que venham a prejudicar quaisquer das estruturas 

originais do prédio. 

Nesta etapa de demolições, faz-se necessário que a Contratada  tenha no 

local, além do engenheiro residente e do arquiteto, um engenheiro calculista e o 

consultor especialista em consolidação de estruturas antigas e novas, que orientem 

as demolições, prevendo, inclusive escoramentos de paredes, sustentação de vigas e 

outros, evitando-se quaisquer danos ao monumento. 

Os materiais remanescentes das demolições e que porventura sejam 

reaproveitados deverão ser previamente registrados em desenhos, enumerando cada 

parte do desenho, correspondendo ao mesmo número da peça enumerada. Estes 

serão empilhados com o devido cuidado para não danificá-los, em local adequado e 

determinado pela fiscalização. 

O eventual aproveitamento de construção e instalações existentes para o 

funcionamento à guisa de instalações provisórias do canteiro de obras, ficará à critério da 

equipe de fiscalização, desde que respeitadas as especificações estabelecidas em cada caso 

e verificando que ditas construções não interfiram no plano de obra, principalmente com 

relação à locação. 

3.1 - Remoção de peças de madeira remanescente. 
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Toda a estrutura de madeira remanescente deverá ser removida observando-

se a fragilidade das alvenarias, onde essas se encontram fixas. 

3.2 - Limpeza geral do terreno. 

A remoção e o transporte provenientes das demolições serão retirados para 

longe da obra de acordo com as orientações e recomendações da Fiscalização, para 

que porventura elementos decorativos e arquitetônicos que compõe a originalidade 

do monumento e que se encontram espalhados por espaços internos e externos, não 

sejam perdidos. 

Os serviços de limpeza deverão ser realizados diariamente de forma a manter os 

acessos a todos os compartimentos da obra limpos e desobstruídos. 

Os serviços de limpeza final deverão satisfazer aos seguintes requisitos: 

Remoção de todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os excessos. 

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, 

cimentados, pedras, pastilhas, vidros, espelhos, sanitários, etc. deverão ser limpos, e 

cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por 

estes serviços de limpeza. 

Remover todas as manchas e salpicos de tinta, dando-se especial atenção à 

perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. 

Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecido das superfícies, sobretudo das cantarias, alvenaria de pedra e 

pastilhas. 

Os aparelhos sanitários serão lavados com água e sabão neutro, não sendo 

permitido o uso de solução ácida. 

Serão removidos entulhos e a sobra de materiais, ficando o imóvel 

completamente livre e desimpedido de todos os resíduos das construções. 

O recebimento da edificação será precedido de cuidadosa verificação, por 

parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de 

todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, aparelhos sanitários, 

equipamentos diversos, ferragens e tudo o mais necessário para o perfeito 

funcionamento da edificação. 
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             3.3 - Demolição de alvenaria. 

3.3.1 – Alvenaria de tijolo de barro  

 3.3.2 – Alvenaria de pedra argamassada. 

As alvenarias a serem removidas, indicadas no projeto arquitetônico deverão 

ser cuidadosamente demolidas. Este serviço deverá ser permanentemente 

acompanhado por um engenheiro com experiência em serviços similares, com a 

finalidade de manutenção da integridade da estabilidade do restante da estrutura do 

monumento. 

3.4 - Remoção de revestimento. 

Todo revestimento existente nas alvenarias deverá ser removido, assim 

como o substrato de assentamento dos mesmos. 

Rebocos antigos degradados que se encontrarem com fungos ou com 

qualquer outra patologia, deverão ser removido cuidadosamente, utilizando-se 

equipamento manual para que não ocorra dano na alvenaria estrutural em pedra 

preta, possibilitando posteriormente o processo de intervenção para consolidação. 

3.5 - Demolição de piso (cimentado / cerâmico) inclusive base. 

Todo o piso, existente na área das obras, deverá ser demolido inclusive 

camada de base existente até que se encontre a morfologia original do antigo terreno. 

A remoção deverá ser feita cuidadosamente para que não ocorra desmoronamento 

do terreno original. Esta remoção deverá ser acompanhada pela fiscalização e pelo 

consultor especializado em obras de restauração, para que sejam tomadas todas as 

providências necessárias sem prejuízo ao andamento dos serviços. 

 

3.6 - Demolição de concreto. 

Todas as estruturas em concreto apresentadas na edificação deverão ser 

demolidas, processadas de forma criteriosa, através de metodologias adequadas 

(prospecção inicial, escalonamento, etc.) no sentido de preservar a integridade física 

do monumento construído. 

 

3.7 – Remoção de esquadria (metálica / madeira). 

Todas as esquadrias deverão ser cuidadosamente removidas, principalmente 

aquelas que apresentem características de originalidade, o mesmo ocorrendo com as 
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suas ferragens. Ficará a critério da fiscalização o uso específico dos elementos 

removidos. 

4 - MOVIMENTO DE TERRA / ESCAVAÇÕES / FUNDAÇÕES. 

4.1 – Escavações para execução das fundações /  instalações. 

Deverá ser executada a escavação para as fundações das estruturas indicadas no 

projeto arquitetônico, e essas deverão seguir as orientações do projeto estrutural. Quando 

processadas as escavações, faz-se necessário à presença do consultor especializado em 

obras de restauração para orientação, identificação e catalogação do material coletado. 

As escavações necessárias que se destinam a obras permanentes serão 

executadas de modo a não ocasionar danos à vida, a propriedades ou a ambos. Desde que 

atendidas as condições retrocitadas, as escavações provisórias, de até 1,5 m, não 

necessitam de cuidados especiais. 

As escavações, além de 1,5 m de profundidade, serão taludadas ou protegidas com 

dispositivos adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes, serão 

protegidas com muros de arrimo ou cortinas. 

A execução das escavações implicará responsabilidade integral da contratada pela 

sua resistência e estabilidade. 

Escavação 

Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão 

empregados métodos de trabalho que evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas 

dos fenômenos de deslocamento, tais como: 

 Escoamento ou ruptura do terreno das fundações, 

 Descompressão do terreno da funda 

  Descompressão do terreno pela água 

           4.2 - Serviços preliminares  

 

               Para a execução do referido projeto se realizaram os seguintes estudos e pesquisas 

norteados pelos códigos e posturas oficiais relativos à localidade onde será executada a obra, 

bem como pelas normas da ABNT atinentes:  

a) A análise do arcabouço da estrutura e do laudo de sondagem do terreno,  

b) Coleta in-loco, dos dados para concepção e definição da solução estrutural,  
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c) Modelagem estrutural para o estabelecimento do modelo matemático para simulação do 

comportamento das estruturas a serem implantadas conforme projeto arquitetônico elaborado 

pela Escala Três Arquitetos Associados,  

d) Detalhamento das peças estruturais e manufatura das pranchas estruturais.  

 

         4.3 - Projeto de fundação profunda e contenção lateral  
 
Projeto de fundação e contenção lateral em concreto armado, constituído de estacas 

raiz moldadas in-loco para assentamento da estrutura metálica no pavimento térreo do 

palacete (El. +0,20m), e muro de contenção lateral estabelecendo a proteção do talude do 

entorno no terreno, conforme projeto elaborado pela Escala Três Arquitetos Associados.  

Para a concepção do mesmo, onde existe a necessidade de exígua interferência na 

estrutura existente e com eficiência em termos de resistência mecânica e com a perfeição e a 

harmonia de formas, estacas moldadas in-loco do tipo raiz, são as que melhor atendem as 

prescrições solicitadas.  

Conforme Caderno de Encargos do Programa Monumenta os materiais empregados 

na obra, deverão atender as especificações de material inframencionados:  

 02.00.00 – Aço;  

 03.00.00 – Água;  

 04.00.00 – Aglomerantes;  

 04.01.00 – Cimentos;  

 05.00.00 – Agregados;  

 17.00.00 – Madeiras;  

Conforme Caderno de Encargos do Programa Monumenta os procedimentos de 

execução na obra, deverão atender aos seguintes requisitos inframencionados:  

 02.00.00.00 – Serviços preliminares;  

 02.02.00.00 – Limpeza e preparo do local;  

 08.01.04.00 – Vãos, quadros e fechamentos concreto armado.  

 

            5- ESTRUTURA 

           5.1 - Projeto estrutural metálico  

 



RESTAURAÇÃO E REFORMA DA EDIFICAÇÃO DE INTERESSE A PRESERVAÇÃO  DE 

PROPRIEDADE DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC, LOCALIZADA NA AV. 

BOULEVARD CASTILHOS FRANÇA,Nº 722 PARA A AMPLIAÇÃO DO CENTRO 

CULTURAL SESC BOULEVARD. 

 
Projeto estrutural, constituído de pilares e vigas metálicas para desenvolvimento dos 

pavimentos superiores do imóvel (El. +0,20m à El. +18,90m), se integrando a estrutura 

existente do prédio anexo estabelecendo um novo layout arquitetônico, onde se implantará 

uma extensão do Centro Cultural do SESC Boulevard na Boulevard Castilhos França, 

conforme projeto elaborado pela Escala Três Arquitetos Associados.  

Para a concepção do mesmo, onde existe a necessidade de exígua interferência na 

estrutura existente e com eficiência em termos de resistência mecânica e com a perfeição e a 

harmonia de formas, a estrutura metálica é o material que melhor atende as prescrições 

solicitadas.  

Conforme Caderno de Encargos do Programa Monumenta os materiais empregados 

na obra, deverão atender as especificações de material inframencionados:  

 02.00.00 – Aço;  

 03.00.00 – Água;  

 04.00.00 – Aglomerantes;  

 04.01.00 – Cimentos;  

 05.00.00 – Agregados;  

 17.00.00 – Madeiras;  

 19.00.00 – Materiais para pinturas e tratamentos.  

Conforme Caderno de Encargos do Programa Monumenta os procedimentos de 

execução na obra, deverão atender aos seguintes requisitos inframencionados:  

 02.00.00.00 – Serviços preliminares;  

 02.02.00.00 – Limpeza e preparo do local;  

 07.02.06.00 – Paredes estruturais de vedação, pilastras e colunas metálicas;  

 08.01.05.00 – Vãos quadros e fechamentos metálicos;  

 15.02.02.00 – Guarda corpo e grades metálicos.  

 

          5.1.1 – Estrutura metálica – para pilares, vigas, inclusive estrutura de suporte da 

cobertura. 

Para a fabricação da estrutura metálica a contratada deverá apresentar a 

fiscalização o cronograma de montagem, para possibilitar a fiscalização o acompanhamento 

minucioso da fabricação da mesma. 
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No ato de acompanhamento de fabricação da estrutura metálica, a fiscalização 

atestará a utilização de aço, atestado através da apresentação do certificado de qualidade do 

aço, e confirmado com ensaios laboratoriais. Deverá também a fiscalização observar se a 

contratada está atendendo na plenitude dos detalhes fornecidos no projeto estrutural, 

observando-se a espessura dos perfis, os raios de curvatura no dobramento, precisão  das 

peças acabadas e a tolerância quanto a pequenos desvios. 

         5.2 - Projeto estrutural de laje de premoldada de concreto para fechamento  

 

Projeto estrutural de laje de concreto, constituído de vigotas pré-moldadas para 

fechamento de abertura de vãos existente nos pavimentos do palacete (El. +0,20m à El. 

+18,90m), conforme projeto elaborado pela Escala Três Arquitetos Associados.  

Para a concepção do mesmo, onde existe a necessidade de exígua interferência na 

estrutura existente e com eficiência em termos de resistência mecânica e com a perfeição e a 

harmonia de formas, laje de concreto constituída de vigotas pré-moldadas no maior sentido 

do vão é o material que melhor atende as prescrições solicitadas.  

Conforme Caderno de Encargos do Programa Monumenta os materiais empregados 

na obra, deverão atender as especificações de material inframencionados:  

 02.00.00 – Aço;  

 03.00.00 – Água;  

 04.00.00 – Aglomerantes;  

 04.01.00 – Cimentos;  

 05.00.00 – Agregados;  

 17.00.00 – Madeiras;  

 

Conforme Caderno de Encargos do Programa Monumenta os procedimentos de 

execução na obra, deverão atender aos seguintes requisitos inframencionados:  

 02.00.00.00 – Serviços preliminares;  

 02.02.00.00 – Limpeza e preparo do local;  

 08.01.04.00 – Vãos quadros e fechamentos concreto armado. . 

 

      5.3 - Inspeção do concreto. 
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Após a retirada da fôrma o elemento concretado será exibido à fiscalização para 

exame. 

Somente após este controle, e a critério da fiscalização, poderá a contratada 

proceder à reparação de eventuais lesões (vazios ou quaisquer outras imperfeições) e a 

remoção das rugosidades, estas no caso de concreto aparente, a fim de que as superfícies, 

internas e externas, venham a se apresentar perfeitamente lisas. 

Em caso da não aceitação por parte da fiscalização, do elemento concretado, a 

contratada se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrução, sem ônus 

para o contratante, tantas vezes quantas sejam necessárias até aceitação final. 

As imperfeições citadas anteriormente serão corrigidas da seguinte forma: 

 Desbaste com ponteira, da parte imperfeita do concreto deixando-se uma 

superfície áspera e limpa; 

 Preenchimento do vazio com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 

usando adesivo estrutural à base de resina epóxi. No caso de incorreções 

grandes, substituir-se-á a argamassa por concreto no traço 1:2:2; 

 Quando houver umidade e/ou infiltração de água, o adesivo estrutural será 

substituído por impermeabilizante de pega rápida, devendo tal produto ser 

submetido à apreciação do contratante, antes de sua utilização. 

 A fiscalização procederá, posteriormente a um segundo exame para efeito 

de aceitação. 

Fica claro e estabelecido que os critérios de áspero, limpo, grande, úmido e 

infiltração ficam a critério da fiscalização. 

 

5.4 – Especificações para concreto estrutural 

 

          As quantidades de cada componente da mistura serão determinadas a fim de se 

conseguir para o concreto as características mecânicas exigidas pelo projeto. O valor da 

resistência característica indicada nos desenhos servirá de base para a dosagem do 

concreto. 

 
O concreto deve ser preparado e atender aos critérios de controle da qualidade 

previstos na NBR- 12655. Quando se tratar de concreto dosado na central, além dos 
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requisitos da NBR-12655, o concreto deve estar ainda de acordo com o que estabelece a 

NBR-7212. 

 

O concreto poderá ser preparado na própria obra, em central ou betoneira, ou 

fornecido por empresa especializada em concreto pré - misturado. 

 

Para o concreto preparado na obra os componentes deverão ser medidos em peso 

e separadamente. 

 

Para o concreto pré-misturado, por ocasião da chegada à obra, é necessário 

verificar-se, na nota fiscal, os dados relativos a resistência característica, Dmax do agregado 

da mesma, índice de abatimento, marca e dosagem dos aditivos, horários da carga, volume e 

outros itens específicos, relacionados no pedido, correspondentes ao solicitado. 

 

O transporte do concreto do local de amassamento até o local de lançamento 

poderá ser feito manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecânicos, ou por 

bombeamento. 

 

A Fiscalização só autorizará o lançamento do concreto nas formas após a 

verificação e aprovação de: 

 

 Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas; 

 

 Montagem correta e completa das armaduras 

 

 Montagem correta e completa de todas as peças embutidas na estrutura; 

 

 Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos apoio; 

 

 Rigorosa limpeza e vedação das formas e armaduras; 

 

Não poderá ser utilizado concreto que apresentar sinais de início de pega, 

segregação, ou desagregação dos componentes, não podendo ainda ocorrer mais de uma 

hora desde o fim do amassamento até o fim do lançamento. 
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O concreto não poderá ser lançado com altura de queda livre superior a dois metros; 

em peças estreitas e altas o concreto deverá ser lançado por meio de funis ou trombas ou 

então por janelas abertas nas laterais das formas. 

 

Durante e após o seu lançamento,  o concreto deverá ser vibrado por meio de 

equipamento adequado para ficar assegurado o completo preenchimento das formas e a 

devida compactação do concreto. 

 

O controle de resistência mecânica do concreto visa a determinação do valor 

estimado de sua resistência e será obrigatoriamente sistemático, devendo ser executado por 

meio de ensaios de ruptura de corpos de prova cilíndricos moldados durante a concretagem. 

 

Os corpos de prova deverão ser moldados por pessoa especializada, de acordo com 

a NBR-5738 e rompidos em laboratórios conforme a NBR-5739, em geral com idade de 7 e 

28 dias. 

 

A execução da cura do concreto deve estar de acordo com o item 10.1 da NBR-

14931. 

 

Durante os primeiros 7 dias após o lançamento o concreto deverá ser protegido 

contra a secagem prematura umedecendo-se a sua superfície exposta ou cobrindo-a com 

uma manta impermeável. 

 

As formas e escoramentos só poderão ser retirados depois que o concreto estiver 

suficientemente endurecido de modo a apresentar resistência necessária às solicitações 

decorrentes das cargas que atuarão. 

 

A programação da retirada deve estar de acordo com o item 10.2 da NBR-14931. 

 

Nos casos de emprego de cimento de alta resistência inicial em processo 

aceleração da cura, a Fiscalização poderá autorizar a redução dos prazos mínimos 

mencionados no item anterior. 

 

As formas e escoramentos deverão ser retirados com cuidado de modo a não 

provocar choques e avarias na estrutura. 
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5.5 – Especificações para confecção de fôrmas para estruturas de concreto e 

fundações 

 

As madeiras deverão ser de boa qualidade, sem apresentar curvaturas, sinais de 

apodrecimento ou nós soltos. 

 

As Fôrmas deverão ser confeccionadas com Madeirite plastificado na espessura 

minima de 8mm. 

 

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser molhadas até a saturação. 

 

As formas deverão apresentar geometria, alinhamento e dimensões rigorosamente 

de acordo com as indicações dos desenhos e estar de acordo com o item 7.2.2.3 da NBR 

14931. 

 

As formas deverão ser dimensionadas para não apresentarem deformações 

substanciais sob ação de quaisquer causas, particularmente cargas que serão suportadas; 

para tanto é necessário que as mesmas sejam suficientemente resistentes e rígidas, bem 

como adequadamente escoradas. 

 

As fendas ou aberturas com mais de 3 mm de largura, através das quais possa 

haver vazamento de argamassa deverão ser preenchidas devidamente. As fendas com 

largura de 4 a 10 mm serão calafetadas com estopa ou outro material que garanta 

estanqueidade. Aquelas que apresentarem largura superior a 10 mm serão fechadas com 

tiras de madeiras. 

 

 

5.6 – Especificações para aço de construção ca-50 e ca-60 

 

Todo o aço das armaduras passivas das peças estruturais de concreto armado deve 

estar de acordo com o que prescreve a NBR-7480. 
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As barras de aço que não se apresentarem retas antes da preparação das 

armaduras deverão ser alinhadas por método que mantenha inalteradas as características 

mecânicas do material 

 

O corte e dobramento das barras deverão ser executados por processos que não 

alterem as características mecânicas do material e deverão atender ao item 8.1.5.1 da NBR 

14931. 

 

Os dobramentos e medidas das armaduras deverão estar rigorosamente de acordo 

com as indicações dos desenhos. 

 

Os dobramentos para ganchos e estribos deverão ser feitos segundo os critérios 

especificados na norma NBR-6118. 

 

Para as barras que necessitem de emendas, estas deverão ser executadas 

conforme NBR-6118 e localizadas rigorosamente nas posições previstas nos desenhos. 

 

O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras não poderá ser inferior 

aos valores mencionados na norma NBR-6118. 

 

As armaduras serão inspecionadas antes da concretagem a fim de se constatar 

estarem corretas, devidamente montadas, isentas de escamas de laminação, terra, 

argamassa, óleo, escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar sua aderência 

ao concreto. 

 

5.7 – Reaterro das fundações e instalações. 

Na base das fundações deverão ser executados os reaterros apiloados, com 

material arenoso, em camadas de no máximo 20 cm, por camada compactada. 

 

6 – PAREDES / DIVISÓRIAS. 

6.1 – Parede em alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com espessura de 

15cm. 
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As paredes de alvenaria, indicadas no projeto arquitetônico,deverão ser 

erguidas com tijolo cerâmico 6 furos, assentados com argamassa no traço 1:6:2 

(cimento areia e barro), obedecendo as dimensões e alinhamento indicados no 

projeto arquitetônico. 

Os tijolos deverão ser assentados formando fiadas perfeitamente niveladas, 

alinhadas e aprumados. A espessura das juntas deverá ser no máximo 1,5 cm, ficando 

regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. 

Deverão ser colocados tacos de madeira de lei com 2,5 cm de espessura, 

previamente imunizados, para posterior fixação das esquadrias. 

Sobre os vãos das portas e janelas, deverão ser usadas vergas de concreto 

armado, convenientemente dimensionadas com o mínimo de 20 cm de apoio para cada lado. 

As paredes de vedação serão encunhadas nas vigas com tijolos dispostos 

obliquamente, decorrido pelo menos 8 (oito) dias após  a execução da alvenaria. 

 

6.2 - Divisórias em gesso acartonado. 

 

A contratada deverá executar em gesso acartonado em conformidade aos 

detalhes fornecidos no projeto arquitetônico e seus detalhes. 

 

6.3 – Alvenaria de pedra argamassada. 

 

Em conformidade com os resultados dos ensaios para determinação da dosagem da 

argamassa das paredes internas e externas, para determinação da umidade do reboco antigo 

e para a  identificação de material constituinte dos elementos estruturais (paredes, fundações 

e etc), deverá ser executado, em conformidade com os projetos de arquitetura. 

6.4 – Divisória em vidro laminado com ferragens cromadas. 

 

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverá ser executado o 

assentamento de divisórias em vidro laminado, fixado através de ferragens, parafusos 

e acessórios cromados. 

7 – COBERTURAS / BEIRAIS. 
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A execução dos serviços de cobertura ( madeirame, telhamento, condutores de 

águas pluviais ) obedecerá aos projetos existentes. 

7.1- Estrutura mista em madeira de lei e metálica para cobertura de telha de 

barro, conforme projeto arquitetônico. 

 

Deverá ser executada toda estrutura da cobertura em madeira de lei (maçaranduba 

ou Angelim vermelho) aparelhada, obedecendo às dimensões e localização das peças 

indicadas no projeto arquitetônico. Todas as peças a serem utilizadas deverão receber 

tratamento imunizante por imersão com produto a base de organocloreto saturado. 

Compreende-se como estrutura de cobertura as tesouras, cumeeiras, terças, caibros e 

ripamento, ou seja, todo madeiramento necessário para perfeito assentamento dos elementos 

de coberturas. 

7.2 - Assentamento de isolante térmico e impermeável liso 5 espessura 5 mm 

(Joongbo Química do Brasil Ltda.) ou similar. 

 

Em conformidade com o projeto arquitetônico deverá ser assentado a manta de 

isolamento térmico e impermeável ISO 5 espessura 5 mm (joongbo química do Brasil ltda) ou 

similar, este material deverá ser aplicado entre as pernamancas e o ripamento, em 

conformidade com as exigências do fabricante. 

7.3 – Cobertura em telha cerâmica tipo paulista de barro forte ou similar. 

 

Deverá ser executado entelhamento novo em telha capa canal tipo paulista de Barro 

Forte ou similar, obedecendo a inclinação indicada no projeto arquitetônico.. 

Todas as telhas deverão ser grampeadas com grampos de cobre ou zincado, sendo 

que o segundo deverá ser tratado com prime à base de zarcão. 

7.4 – Cumeeira para cobertura em telha cerâmica. 

As cumeeiras da cobertura deverão ser executadas em elementos 

cerâmicos, em conformidade as especificações do fabricante da telha, observando-se 

o modelo indicado para a telha tipo paulista. 

 

7.5 – Encaliçamento dos beirais e cumeeiras em telha cerâmica. 
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Os beirais e cumeeiras em telha cerâmica receberão emboçamento com 

argamassa de cimento e areia de forma a garantir a estanqueidade a penetração de 

água. Este serviço deverá ser executado com massa forte com aditivo 

impermeabilizante tipo Vedacit ou similar, e executado por pessoal qualificado. 

 

7.6 – Cobertura em estrutura metálica e vidro laminado de 4+6mm. 

 

Em conformidade ao projeto arquitetônico e seus detalhes deverá ser 

executado cobertura em estrutura metálica e vidro laminado de 4+6 mm. 

A estrutura metálica deverá observar as especificações contidas no projeto 

estrutural, utilizando-se aço com pintura anti-corrosiva a base de EPOXI e pintura de 

acabamento com tinta automotiva. 

Em todo fechamento deverá ser empregado vidro laminado de 4+6 mm, 

observando-se que esse material deverá ser fixado a estrutura metálica através de 

parafusos, grampos e silicone estrutural. 

 

7.7 – Rufo em concreto armado de 0,45 x 0,08 m, conforme detalhe 

apresentado no projeto arquitetônico. 

 

 7.8 – Rufo em chapa metálica nº 12, com tratamento anti-oxidante e pintura de 

acabamento na cor Grafite, com aba de 0,45m. 

 

 7.9 – Calha em concreto armado, com espessura das paredes de 15 cm, 

conforme detalhamento dos projetos arquitetônicos e estrutural. 

Em conformidade com o projeto arquitetônico e seus detalhes, deverão ser 

executados os complementos do sistema de cobertura, tais como: Rufo em concreto 

armado com aba de 45 cm, observando-se a necessidade de inclinação da parte 

inferior da aba para garantir a estanqueidade à águas pluviais, as mesmas 

observações deverão ser empregadas ao rufo metálico, salientando-se que este 

deverá possuir tratamento anti-oxidante a base de EPOXI e aplicação de pintura de 

acabamento com tinta automotiva na cor cinza. 
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A calha indicada no projeto deverá ser em concreto armado, observando-se 

as inclinações de dimensões e de resistência constantes nos projetos arquitetônico e 

estrutural. 

 

7.10 – Recuperação da platibanda em alvenaria. 

A contratada deverá executar a recuperação da platibanda da fachada, recuperando 

as partes faltantes e acabamento com revitalização cromática,de acordo com o projeto 

arquitetônico Esse serviço deverá ser executado por pessoal qualificado e com experiência 

em serviços similares. 

8 – VÃOS QUADROS E FECHAMENTOS. 

Os arremates das guarnições, com alisares e/ou revestimento de parede 

adjacente, merecerão por parte da contratada, cuidados especiais. Sempre que 

necessário tais arremates serão objeto de desenho de detalhes, os quais serão 

submetidos à prévia e expressa aprovação da fiscalização. 

As esquadrias, portas, janelas, peitoris e etc., obedecerão as indicações dos 

respectivos desenhos fornecidos pela fiscalização e de acordo com o projeto, obedecendo ao 

mesmo tipo de madeira, modelo, forma, dimensão e disposição dos existentes. 

A contratada deverá executar: 

 P1- Porta em arco abatido em madeira de lei, tipo tabuado, pintada com 

tinta esmalte sintético, e bandeira em ferro trabalhado, seguindo padrão 

existente, com 1,50 x 3,50 m, inclusive com fechadura, 2 trincos e 6 

dobradiças de 4x3” em latão oxidado. Conforme detalhe. 

 P2- Porta em arco abatido de vidro temperado incolor de 8mm, com e 

ferragens anodizada preta com 1,96 x 3,20m, inclusive fechadura, 

ferragens em latão para vidro temperado, dobradiças para vidro temperado, 

2 trincos e puxador. Conforme detalhe. 

 P3- Porta em chapa metálica xadrez, pintada com tinta automotiva na 

cor Marron Lontra, com moldura em chapa metálica dobrada e caixilho 

metálico pintado, com 0,90 x 2,10 m,com barra em aço inoxidável, inclusive 

fechadura e dobradiças de 3 ½ x 3”. Conforme detalhe. 
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 P4- Porta em chapa metálica xadrez, pintada com tinta automotiva na 

cor Marron Lontra, com moldura em chapa metálica dobrada e caixilho 

metálico pintado, com 0,90 x 2,10 m, inclusive fechadura e dobradiças de 3 

½ x 3”. Conforme detalhe.. 

 P5- Porta em chapa metálica perfurada, pintada com tinta automotiva na 

cor Marron Lontra, com moldura em chapa metálica dobrada e caixilho 

metálico pintado, com 0,70 x 2,10 m, inclusive fechadura e dobradiças de 3 

½ x 3”. Conforme mostra os detalhes na prancha de nº D19/21. 

 P6- Porta deslizante em alumínio anodizado bronze com 1,20 x 2,50 m. 

Conforme detalhe. 

 P7- Porta em MDF revestido com laminado padrão amadeirado de 1,50 x 2,50 

m, inclusive fechadura, ferragens em latão, conforme detalhe. 

 P8- Porta de abrir com duas folhas em chapa metálica xadrez, pintada com 

tinta automotiva na cor Marron Lontra, com moldura em chapa metálica dobrada e 

caixilho metálico pintado, com 1,40 x 2,10 m. Conforme detalhe 

 P9 Porta de abrir com duas folhas  em chapa metálica xadrez, pintada com 

tinta automotiva na cor Marron Lontra, com moldura em chapa metálica dobrada e 

caixilho metálico pintado, com 1,60 x 2,10 m. Conforme detalhe 

 JR1- Janela rasgada em arco abatido de abrir em madeira de lei, com detalhes 

em veneziana e vidro liso incolor, pintada com tinta esmalte sintético acab. 

acetinado e bandeira em madeira e vidro liso incolor, seguindo padrão existente 

de 1,50 x 2,90 m,. Conforme detalhe. 

 J1- Janela com duas folhas, deslizante em alumínio anodizado bronze e vidro 

incolor, com 1,20x 1,50 m,  conforme detalhe. 

 B1- Balancim em alumínio anodizado bronze e vidro incolor de 4mm, com 1,20 

x 0,50 m, h = 2,00 m. 

 B2 Balancim em alumínio anodizado bronze e vidro incolor de 4mm, com 0,50 

x 0,50 m, h = 2,00 m. 

 Caixilho metálico das arcadas conforme detalhe deve receber tratamento anti-

oxidante e pintura de acabamento com tinta automotiva na cor Marron Lontra. 

 Restauração do guarda corpo tipo balcão das fachadas, inclusive parapeito em 

madeira de lei, com espessura de 2 cm, conforme detalhamento. 

 

9 - PAVIMENTAÇÃO E PISOS. 
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9.1 – Camada aeradora através de colchão de ar, conforme detalhado nas 

especificações técnicas  

9.2 - Camada impermeabilizadora. 

A contratada deverá: 

Executar base em concreto magro, seguida de aplicação de argamassa 

impermeável (aditivada), que pode ser feita obtendo-se uma mistura de Cola Branca PVA, do 

tipo Cascorez, misturada com água e pó de cimento. Essa mistura formará uma massa a ser 

aplicada com trincha. A aplicação deverá ser feita no sentido da extensão do piso, devendo 

aguardar 24 h para aplicação da segunda demão em sentido perpendicular ao da primeira 

demão. Espera-se novamente 24 h, para aplicar a terceira camada. 

As bases de apoio do piso devem ser feitas em blocos cheios, ou como já em 

execução no local, em concreto armado, tomando-se o cuidado de deixar áreas abertas para 

a possibilidade de aeração de todo o piso. É imprescindível portanto a criação de orifícios que 

permitam a intercomunicação entre os colchões de ar da sub-base. 

Sobre a base de apoio em concreto, assentar placas de argamassa armada em 

gravilhão, feita na obra, de 4 a 5 cm de espessura, com 1,00x1,00 m. O revestimento de piso 

será aplicado sobre essas placas de argamassa armada. 

O sistema de aeração seguirá com a abertura na parede externa de canais de 

ventilação, de 50mm de diâmetro, protegidos na saída com tela inox.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Desenho esquemático  
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Croquis esquemático: deve ser avaliado junto com a fiscalização e consultorias de 

restauração e estruturas antigas, adaptando o que couber aos níveis e realidade da 

edificação, após prospecções.   

 

9.2 – Camada niveladora. 

Sob todos os pisos do SESC Boulevard Anexo deverá ser assentada uma camada 

de cimento, areia média ou grossa no traço 1:3, espessura mínima de 3cm com a finalidade 

de nivelar para receber o revestimento final, obedecendo aos níveis ou inclinações previstas 

para o acabamento que os deve recobrir. A contratada, em conformidade ao projeto 

arquitetônico, deverá executar o assentamento dos seguintes pisos: 

9.3 – P1- Piso em mármore Café Imperial med. 0,80x0,80 com tapete em 

ladrilho hidráulico, conforme paginação de piso. 

9.4 – P3-Piso em porcelanato tecnico natural (mate), linha mineral na cor 

Mineral Portland cod 22281, med. 0,60x0,60 retificado fab. Portobello 

9.5 - P4- Piso com revestimento drenante cimentício, linha Across, cor Across 

Gray cod.24049 med 0,50x0,50 fab. Portobello. 

9.6 - P5- Piso em porcelanato esmaltado natural (mate), linha Studio Craft na 

cor Craft Marsala cod 24561 e 24562 com disposição geométrica, med. 0,60x1,20 e 

0,60x0,60 fab. Portobello. 

9.7 - P6- Piso Vinílico linha Ambienta coleção liso, na cor Bétula cod. 9344606 

fab. Tarkett. 
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9.8- P7- Piso Semigrês e semi poroso, linha New Solutions na cor Laser Ice 

cod. 21692, med. 041x0,41, acab. bold fab. Portobello. 

9.9- P8- Piso tecnico, linha Mineral, cor Mineral Tecnica Portland cod. 23917, 

med 0,60X0,60 FAB. Portobello. 

A execução dos referidos revestimentos de piso deverá seguir a 

paginação fornecida pelo projeto arquitetônico e o que consta na presente 

especificação. Dúvidas sobre composição devem ser tiradas junto à fiscalização e 

consultorias. 

O revestimento deverá ser assentado utilizando-se argamassa adequada, em 

conformidade com as exigências do piso a ser assentado (porcelanto/ 

cerâmica/granito). 

 

9.10 – P2 - Fornecimento e assentamento de carpete em rolo, fabricação 

Tabacow Austin, ou similar de 5mm na cor grafite, inclusive acabamentos de rodapé e 

acessórios. 

A contratada deverá executar o assentamento de carpete de 5 mm, fabricação 

Tabacow  Austin ou similar. 

O carpete deve ser fixado com adesivo apropriado, em conformidade com as 

exigências do fabricante do material. Este deverá ser assentado sobre base previamente 

tratada com pasta de cimento e cola PVA. Especial cuidado deverá ser empregado nas 

emendas entre mantas e nos acabamentos, nos quais deverá ser empregada cantoneiras e 

fitas em latão oxidado, fixado com parafuso com mesmo acabamento. 

9.11 – Restauração da calçada em pedra de lioz. 

 9.12 – Restauração do meio fio em pedra de lioz. 

 9.13 – Linha d'água em concreto armado. 

A contratada deverá executar a remoção completa da pavimentação e meio fio  em 

lioz das calçadas externas 

As pedras removidas serão restauradas, obturando-as com gesso pedra aplicado 

nas partes danificadas das pedras. 
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Deverá ser executado um colchão de areia e cimento, no traço 1:9, com espessura 

mínima de 10 cm, ara recebimento das pedras. 

Deverá também ser executado nova linha d’água em concreto para atender ao 

escoamento das águas pluviais e acabamento das calçadas. 

Após o assentamento das pedras de lioz deverá ser aplicada cera micro cristalina 

para proteção das mesmas. 

9.14 – Rejuntamento do piso. 

Todo piso a ser executado no SESC Boulevard Anexo receberá rejuntamento em 

conformidade com as exigências deste tipo de material. 

10 – REVESTIMENTO DE PAREDE. 

 

As argamassas que apresentam falhas externas devem ser recompostas, 

obedecendo às técnicas de escarificação e embrechamento. 

Nos casos de recomposição parcial a execução da recuperação de reboco exige 

todo o cuidado nas bordas do remendo, evitando-se possíveis fissuras e manchas nas 

paredes quando da composição da nova argamassa, que deverá ter traços similares ao 

original. Antes da aplicação do chapisco e novo reboco, a alvenaria deverá ser lavada com 

água e escova de nylon livrando-a de toda poeira, raízes e etc. 

As argamassas serão preparadas mecânica ou manualmente. O emassamento 

mecânico deve ser contínuo, a contar do momento em que todos os componentes da 

argamassa, inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira ou misturados. Quando a 

quantidade a manipular for insuficiente para justificar a mistura mecânica, será permitido o 

emassamento manual. 

O emassamento manual será obrigatório para argamassas que contenham cal em 

pasta. 

Será feito sobre coberta e de acordo com as circunstancias e recursos do canteiro 

de obras, em tabuleiros ou superfícies planas impermeáveis e resistentes. 

As argamassas contendo cimento deverão ser usadas dentro de 2 1/2 horas a 

contar do primeiro contato do cimento com a água. 
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Nas argamassas de cal contendo pequena proporção de cimento, a adição será 

realizada no momento do emprego. 

Será rejeitada e inutilizada toda argamassa que apresentar vestígios de 

endurecimento, sendo expressamente vedada a sua utilização. 

A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução, 

não poderá ser novamente empregada. 

Não será permitidos a mistura de cimento portland e gesso, dada a 

incompatibilidade química desses materiais. 

10.1 – Chapisco. 

Após execução da limpeza das paredes, toda a alvenaria que teve o seu 

revestimento removido ou novo, deverá ser chapiscada com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3. 

As superfícies em concreto que receberão revestimento em pedra também serão 

chapiscadas. 

10.2 – Emboço. 

Nas paredes onde será assentada pastilha cerâmica deverá ser aplicado emboço no 

traço 1:1, 5:5 (cimento, areia e barro). 

10.3 - Reboco rústico. 

Em conformidade aos ensaios de determinação de resistência, granulometria 

e constituição do reboco original, a contratada deverá executar reboco rústico, no 

traço a ser fornecido pela consultoria especializada em obras de restauração. 

A argamassa utilizada será a base de areia, saibro, cal e pequena adição de  

cimento. 

Deverá ser aplicadas em camadas, com no mínimo uma de emboço de 

espessura de 1,5 cm e uma de reboco de acabamento com espessura máxima de 0,5 

cm. 

10.4 - Alvenaria de pedra argamassada consolidada. 

Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverá ser resgatado o 

revestimento em pedra argamassada. 
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Esse resgate deverá ser executado através da remoção do reboco existente, 

consolidação do sistema estrutural através da injeção de acetato de PONIVILINA 

(cola branca), diluída 1:4 com água, recomposição das partes faltantes com pedras 

do próprio local, assentadas com argamassa indicada nos ensaios e aplicação de 

proteção superficial através de Paraloide TB 166 à 6%, diluído com Xiluol ou tuluol, 

aplicado com pistola. 

 

10.5 – Placa acústica - Revestimento cinema 

 

Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverá ser aplicado  

revestimento com placa acústicaCF5 STD Fab. Ambi Brasil cor Nova Imbuia em 

composição com a placa lisa na mesma cor. 

 

10.6 – Restauração da fachada em azulejo original com reposição das peças 

faltantes. 

 

10.7 – Restauração das cimalhas das fachadas, com recomposição das partes 

faltantes, consolidação da existente e revestimento em argamassa. 

 

10.8 - Rejuntamento de revestimento de parede. 

A contratada deverá executar a restauração das fachadas da edificação, 

restaurando-se as cimalhas e a azulejaria das fachadas, inclusive realizando o 

rejuntamento, com o tipo de rejunte específico para a obra, nas paredes. 

As partes faltantes de azulejo deverão ser recompostas também com 

azulejos novos com as mesmas características físicas e artísticas do original. 

As restaurações dos azulejos deverão ser executadas da seguinte forma: 

 Remoção cuidadosa e quando necessária, dos elementos 

decorativos incluindo sua proteção que pode ser feita com gaze e camada esponjosa 

para evitar danos durante o transporte e manuseio. 

 Preferencialmente os serviços deverão ser executados na obra, 

em local reservados exclusivamente para esse fim, em ambiente seco e arejados, 
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evitando-se a entrada de pessoas estranhas ao processo, e ainda o excesso de 

trânsito das peças em transporte e distâncias indesejadas. 

 Após cuidadosamente acondicionadas, em caixas de madeira, 

exclusivas para cada peça, os elementos deverão ser tratados um a um, tomando-se 

o cuidado de criar mesas largas e de boa altura para o trabalho e apoio firme para 

evitar danos durante a restauração das peças. 

 Os serviços devem ser iniciados após cuidadosa limpeza úmida,  

com uma solução à base de água destilada (50%) e álcool absoluto (50%), acrescida 

de 3 gotas de detergente neutro (tipo Desetec, PH7), embebida em chumaços de 

algodão. Se for necessário, pode-se acrescentar um pouco de hipoclorito. 

 Caso se faça necessário à complementação com limpeza 

mecânica, utilizar espátulas, para a remoção de sujidades resistentes à primeira 

limpeza. Tomar o cuidado para levar a peça (espátulas, bisturis) sempre de forma 

“inclinada” para evitar arranhões e danos aos elementos. Remover cuidadosamente 

partes reintegradas com outros elementos indesejados, conforme avaliação caso a 

caso. 

 Para a reintegração de elementos faltantes poderá ser usada uma 

mistura à base de tijolo de olaria (50%), que é mais branco, indicando uma argila com 

pouco ferro, que deverá ser moído, peneirado ou “cessado”. A seguir, acrescentar o 

gesso pedra (50%), branco, e depois cola de madeira do tipo Cascorez do rótulo azul 

(25%), mais água destilada. Desta forma, cria-se a massa para nivelar e recompor as 

falhas das peças, que devem ser moldadas com cera de dentista que depois é 

removida facilmente (Cera Rosa 9 – Epoxiglass, uso odontológico, 225 g). 

 Depois da recomposição da peça, passa-se para a etapa de 

recomposição do vidrado: onde pode ser usado uma base de tinta automotiva, um 

primer branco, podendo ser acrescentado talco neutro industrial, que proporciona 

maior porosidade. Antes de aplicar o primer usar goma laca incolor, que funciona 

como  um impermeabilizante. Após, lixar cuidadosamente até obter a textura lisa de 

acabamento da peça.  

 Para a reintegração de pintura, utilizar tinta acrílica (Maimeri), 

para exterior (Policolor). Na área de reintegrações para finalizar, aplicar o paralóide B-

72, a 5% ou 6%, considerando que as peças ficarão expostas em área externa, 
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diluído em xilol ou toluol, que terá a função de proteger e dar brilho às áreas 

reintegradas. A aplicação pode ser feita com um aerógrafo. Há a indicação de uso 

também do Paralóide TP 166, por se tratar de área externa, mas esse produto é 

importado.  

 O restaurador responsável, no entanto, em contato direto com a 

peça e observando sua composição e características formais, observará essas 

indicações com a cautela necessária ao processo de restauro, e indicará sua 

metodologia de trabalho, que deverá ser submetida ao conhecimento dos 

contratantes/fiscalização. . 

11 – Soleiras, rodapés, peitoris. 

11.1 – Soleiras. 

11.1.1 – Restauração de soleira existente em pedra de lioz. 

 

Todas as soleiras em pedra de lioz existentes na edificação deverão ser 

restauradas. 

A restauração será executada primeiramente removendo-se toda sujidade 

aderida à peça com o auxílio de removedor, para o caso de tinta, e espátula para o 

caso de outros materiais, somente em casos extremos deve ser utilizado ácido 

muriático diluído em água na concentração máxima de 10 %. 

Após a remoção de toda sujidade existente, a pedra será lavada com água, 

sabão neutro e escova de nylon. 

Para obturação de partes faltantes, a contratada deverá utilizar gesso pedra 

pigmentado e ao final deverá ser aplicada uma camada de proteção com cera 

microcristalina. 

 

11.1.2 – Soleira em granito branco duna, acabamento polido - reta. 

 11.1.3 Soleira em mármore café imperial, acabamento polido. 

 11.1.4 – Peitoril em granito branco duna, acabamento polido,  

11.1.5 Peitoril em mármore café imperial, acabamento polido. 
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Nos locais indicados no projeto arquitetônico a contratada deverá executar 

soleira, peitoril e rodapé em granito branco duna ou similar e em Mármore Café 

Imperial (nesse caso após aprovação da fiscalização), com acabamento polido. 

Em toda extremidade livre deverá ser aplicado polimento e arredondamento 

da aresta da peça. 

As peças em granito e mármore deverão ser assentadas com argamassa, e 

deverão possuir perfeito acabamento, principalmente no que tange ao alinhamento 

entre as peças. 

 

11.2 – Rodapé em mármore café imperial, h=15cm, 

11.3-  Rodapé em nanoglass, h=10,  

11.4- Rodapé em poliestireno reciclado h= 10cm- ipê escuro fab. santa luzia. 

Os Rodapés estão especificados em projeto, conforme o ambiente. 

12 – FORROS. 

Os forros devem seguir a planta de paginação de forro e seus detalhes. 

12.1 – F1 Em gesso acartonado liso com junta dilatação nas extremidades, 

pintado com tinta pva cor branco. 

A contratada deverá executar nos locais indicados no projeto arquitetônico, o 

revestimento de forro em chapa de gesso inclusive estrutura de fixação e de acabamento, 

fixado ao vigamento metálico da cobertura. 

12.2- F2- Em gesso acartonado liso, pintado com tinta pva cor branco. 

12.3- F3-Em gesso acartonado liso com rebaixo nas extremidades, pintado 

com tinta pva cor branco. 

12.4 – F4-Em gesso acartonado liso seguindo a inclinação da cobertura, 

pintado com tinta PVA cor branco. 

12.5-F4- Forro acústico com placas cfs std fab. ambi brasil, na cor nova imbuia 

em composição com placa lisa na mesma tonalidade. 
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12.6- F5- FORRO METÁLICO TIPO COLMEIA, LINHA MINICELL 42MM COR 

PRATA FAB. HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR. 

12.7 –LAJE EM CONCRETO, REBOCADA, EMASSADA E PINTADA. 

Nos locais indicados no projeto arquitetônico, bem como nos ambientes que 

receberão forros em gesso das áreas molhadas, deverá ser executado o revestimento de 

forro rebocado. 

A argamassa empregada deverá possuir o traço 1:1:5 (cimento, saibro e areia), e 

deverá possuir espessura máxima de 1,5 cm. 

13 – TRATAMENTO, IMUNIZAÇÃO, PROTEÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO. 

13.1- IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE DRAGNET OU 

SIMILAR. 

Toda madeira a ser empregada na obra, deverá ser imunizada contra fungos 

e insetos xilófagos, mesmo aquelas que serão aproveitadas e/ou mantidas nos 

ambientes constantes desta etapa da obra. 

Os produtos imunizantes, dragnet, carbolineum e k-otrine, e o processo de aplicação 

a serem utilizados, dependerão do estado de conservação em que se encontram as 

madeiras, e do uso a que destinar na obra. 

 Madeira bruta a ser empregada (barrotes, entarugamento, e etc..), emprega-se 

o dragnet através do processo de imersão em tanque de metal contendo 

preservativo suficiente para que a madeira fique submersa. Após esse 

procedimento, retira-se a peça do tanque para secagem e posteriormente realiza-

se o transporte até o local da obra para aplicação. 

 Madeira trabalhada e/ou aparente (forro, esquadrias, tacos de fixação das 

esquadrias, molduras e etc..), será empregado imunizante dragnet, através de 

pincelamento ou pulverização. 

A mistura do produto deve ser feita na obra, na presença da Fiscalização. 

A imunização de madeira, através do método de imersão, não poderá ser realizada 

dentro do imóvel. Essa madeira deverá entrar na obra imunizada e seca, onde será disposta 

uniformemente sobre piso protegido antecipadamente com lona plástica. 

Os preservativos de madeira são altamente tóxicos ao homem, portanto, todas as 

medidas de proteção devem ser cumpridas rigorosamente. 
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13.2 -Impermeabilização com manta asfáltica (áreas molhadas, lajes expostas 

e cinema).  

 13.3 - Proteção mecânica da impermeabilização com manta asfáltica. 

Estes serviços serão executados por empresa especializada, que ofereça garantias 

dos trabalhos realizados, os quais obedecerão rigorosamente as normas da ABNT, 

especialmente a NB-279/ABNT e as especificações abaixo. 

Inicialmente as áreas a serem impermeabilizadas deverão ser vistoriadas para 

correção de eventuais falhas. Concluída a preparação, deverá ser aplicado manta Monter 

Plass, de fabricação Texsa Brasileiro ou similar, espessura de 4 mm com filme de polietileno. 

Após a aplicação da manta e realizados os testes necessários, durante o período de 

24 horas, deverá ser feita à proteção mecânica da manta, com aplicação de chapisco em 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e a seguir reboco traço 1:4, com aditivo de Sika 1 

ou similar. 

Cabe lembrar que a aplicação da manta e a sua proteção mecânica deverão ser 

realizadas até a altura de 30cm acima do piso (paredes adjacentes).  

Durante a realização da impermeabilização será estritamente vetada a passagem no 

recinto dos trabalhos, de pessoas ou operários estranhos àquele serviço. 

13.4 - Erradicação de vegetação das alvenarias. 

 

A vegetação existente nas alvenarias deverá ser erradicada. Inicialmente a 

vegetação deve ser podada reduzindo-se a sua massa ao mínimo, e posteriormente será 

aplicado herbicida tipo Primatol ou Round Up. A aplicação será feita com seringa hipodérmica 

em vários pontos da raiz, em furos abertos com brocas e a mesma deverá ser coberta com 

lona plástica. Depois que a vegetação estiver morta, deverá ser retirada com cuidado às 

partes externas ficando agregada à alvenaria as partes da vegetação interna. A retirada deve 

evitar que se soltem partes do monumento. 

14 – PINTURA. 

Condições Gerais: 

 As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas e 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 
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 A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se as precauções 

especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que a tintas 

seque inteiramente. 

 As superfícies só poderão ser pintadas quando o substrato estiver 

perfeitamente enxuto. 

 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convém respeitar o intervalo de 24 horas entre demãos 

sucessivas, salvo especificações em contrário. 

 Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e de massa, observando-se um 

intervalo mínimo de 48 horas, após cada demão de massa, salvo especificações 

em contrário. 

 Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados, serão suspensos 

em tempo de chuva. 

 Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de 

tinta em superfícies não destinadas a pintura (mármore, vidros, ferragens de 

esquadrias e etc.), convém prevenir devido a grande dificuldade de posterior 

remoção de tinta aderida a superfícies rugosas. 

 A fim de proteger as superfícies acima deferidas serão tomadas precauções 

especiais, tais sejam: 

Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc..; separação com 

tapumes de madeira, chapas metálicas ou fibra de madeira comprimida, etc..; Enceramento 

provisório para proteção de superfícies destinadas a enceramento ulterior e definitivo. 

 Os salpicos, que não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto 

a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que 

necessário. 

 Antes da execução de qualquer pintura, será submetida à aprovação da 

Fiscalização, uma amostra, com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m, sob 

iluminação semelhante e em superfície idêntica ao local a que se destina. 

 A identificação exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e 

respectivas cores será, oportunamente determinada em desenhos, ou 

pessoalmente pela Fiscalização após prospecção. 

 Salvo autorização expressa da Fiscalização, serão empregadas 

exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua 

embalagem original intacta. 
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 Os tipos de pintura a empregar, serão especificados para cada caso particular. 

 As tintas, massas e etc., serão de fabricação Ibratim ou similar. 

 

14.1 – Aplicação de sistema pintura acrílica acetinada sobre reboco, com 

pintura de base (selador), emassamento e  pintura de acabamento com o mínimo de 

três demãos na cor a ser definida pela fiscalização. 

As paredes internas receberão, após recuperação, limpeza e lixamento necessárias 

e massa PVA em quantidade mínima, necessária para corrigir grandes imperfeições. 

A aplicação de massa PVA deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas 

do fabricante. 

Pintura a base d' água ou similar. 

Para que a tinta seja aplicada, o substrato deverá apresentar-se totalmente seco, 

sem nenhum ponto de umidade interna, com toda a tinta removida, emassada e lixada. 

A superfície deverá estar limpa, sem presença de sujeira, mofo, algas e bolor. 

Eliminar todos os resíduos orgânicos presentes nas argamassas. 

Deverá ser aplicada após ser mexida, obtendo-se a completa homogeneização. 

Aplicar no mínimo 3 demãos de tinta, com intervalo de 24hs entre uma aplicação e outra. 

Seguir rigorosamente as especificações técnicas do fabricante. 

14.2 - Aplicação de tinta esmalte sintético acetinado sobre madeira de lei com 

3 demãos no mínimo, sobre selador e emassamento. 

Sobre esquadrias em madeira de lei deverá ser aplicado sistema de pintura a base 

de esmalte sintético acetinado. 

O esmalte sintético deverá ser aplicado com 3 demãos no mínimo sobre base 

previamente selada e emassada. 

14.3 – Aplicação de tinta automotiva sobre esquadria, estrutura metálica, 

escadas inclusive prime anti-ferruginoso. 

A contratada deverá aplicar o sistema de pintura à base de tinta automotiva nas 

esquadrias metálicas, estrutura metálica, escadas, forros, inclusive prime anti-ferruginoso. 

14.4 -Silicone sobre entelhamento (por imersão). 
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Todas as telhas cerâmicas a serem utilizadas na cobertura, antes de serem 

assentadas, deverão ser tratadas através da aplicação por imersão em silicone, para sua 

impermeabilização. 

Observa-se que para critério de medição, a área apresentada na orçamentação é a 

área da cobertura em planta, ou seja, não estão sendo consideradas as sobreposições entre 

as telhas. 

15 – INSTALAÇÕES. 

15.1 – Instalações elétricas.  

Deverá ser previsto as seguintes redes para atendimento da agência: 

Rede comum – tensão 220/127V – contingenciado pela concessionária. 

A alimentação do QGBT vem da rede de baixa tensão da concessionária CELPA. 

A entrada externa de energia será subterrânea, conforme exigências normativas da 

concessionária de energia elétrica local, e conforme dimensionamentos indicados neste 

projeto. 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os quadros, conforme projeto; 

Fornecimento e instalação dos painéis elétricos de forma a atender aos diagramas 

unifilares do projeto. 

Inclusive caixa, disjuntores, barramentos, chaves, canaletas e todo material 

necessário para sua perfeita instalação; 

Deverá ser prevista a instalação de DPS, dispositivos DR e disjuntores, conforme 

projeto; 

A CONTRATADA deverá prever o fornecimento e instalação dos sinalizadores 

audiovisuais e unidades de acionamento em atendimento aos requisitos de acessibilidade, 

conforme previsto em projeto e memorial; 

Em hipótese alguma será aceito eletroduto corrugado de PVC; 

Fornecer e instalar luminárias, reatores, soquetes, lâmpadas, parafusos, tirantes e 

todo material necessário para sua perfeita instalação. 
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Fornecimento e instalação de luminárias de emergência, incluindo suportes, baterias 

seladas, lâmpadas, parafusos, tirantes e todo material necessário para sua perfeita 

instalação; 

Fornecimento e instalação de interruptores completos, inclusive espelhos e todo 

serviço necessário para sua perfeita instalação; 

Nas instalações embutidas, os interruptores terão placa de material com superfície 

lisa confeccionada em termoplástico, na cor branca; deverão ser modulares, permitindo 

modularidade e facilidade de instalação; 

TODOS os serviços necessários à execução dos itens descritos e/ou previstos em 

projeto, especificações e planilhas, correrão por conta da CONTRATADA, incluindo furos na 

estrutura da embarcação, fixação de eletrodutos, caixas, aberturas e recomposições de 

paredes, pisos e forros, pinturas e demais itens necessários ao perfeito acabamento e 

funcionamento das instalações; 

Por equivalente técnico, entende-se: dispositivo ou equipamento com características 

técnicas equivalentes ou superiores às contidas no caderno de especificações, comprovadas 

por meio de ensaios e testes garantidos pelo fabricante. 

- Memorial de Especificações de Materiais e Equipamentos. 

Instalações Elétricas 

Condutores Elétricos 

Tipo: Condutores Singelos com Isolação em Termoplástico dupla camada 

poliolefínico não halogenado (NBR 5410/04, item 6.2.3.5) 

 Aplicação: 

Serão utilizados na distribuição de circuitos terminais, desde que especificados em 

projeto, em ambientes onde a distribuição dos circuitos seja feita por meio de condutos 

fechados (eletrodutos). Método de instalação nº 7 referência B1 da NBR 5410:2004. A sua 

aplicação é exigida em alguns ambientes por determinação normativa para os quais deverão 

ser utilizados. 

Normas Específicas: 
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NBR 13248 - 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. 

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD). 

NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos 

específicos. 

Características Técnicas / Especificação: 

Condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, condutor com 

isolamento termoplástico em dupla camada poliolefínica não halogenada, com características 

de não propagação e auto-extinção do fogo, classe de isolação 450/750V, de acordo com as 

prescrições das normas NBR 13248, NBR NM 280 e NBR 13570/1996. Deverá operar para 

as seguintes temperaturas máximas: 70º C em serviço contínuo, 100º C para sobrecarga e 

160º C para curto circuito. 

Deverão obedecer às prescrições da NBR NM247 (partes 1, 2 e 3). 

Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas 

complementares para cada caso específico. 

A bitola mínima para cabos será de 2,5mm² para luz e força e 1,5mm² para 

comandos e sinalização. Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores 

rígidos (fio), devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento 

concêntrico. 

As dimensões são indicadas em projeto. 

Observações: 

A. Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão. 

Tipo: Cabos Singelos/Múltiplos com Isolação e Dupla Cobertura em EPR 

Aplicação: 

A. Serão utilizados na distribuição de circuitos alimentadores e de circuitos 

terminais, desde que especificados em projeto, em ambientes nos quais a distribuição dos 

circuitos seja feita por meio de condutos abertos (bandejas, perfilados, leitos, eletrocalhas 
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aramadas ou esteiras) ou em espaço de construção, métodos de instalação nº's 12, 13, 14, 

16, 21, entre outros da NBR 5410:2004, ou em condutos enterrados (eletrodutos), método de 

instalação nº 61 da NBR 5410:2004. 

Normas Específicas: 

A. NBR 7286 - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha 

etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho. 

Características Técnicas / Especificação: 

Deverão ter capa protetora e obedecer às prescrições da NBR 7286. Terão 

condutores em cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolação em composto 

termofixo de borracha EPR/B, enchimento de termoplástico de PVC isento de chumbo, 

cobertura em composto de PVC flexível sem chumbo, livre de halogênios, resistente à 

chama, com características de não propagação e auto extinção de fogo e resistência à 

chama, conforme NBR 6244. Tensão de isolamento 0,6/1 kV. Deverá operar para as 

seguintes temperaturas máximas: 90º C em serviço contínuo, 130º C para sobrecarga e 250º 

C para curto circuito. 

Para todos os casos acima devem ser atendidas todas as exigências das normas 

complementares para cada caso específico.  

Para cabos singelos, a isolação terá obrigatoriamente cor azul claro para o neutro, 

verde para condutor de proteção (TERRA) e outras cores para fase de acordo com 

determinação de projeto. 

Nos casos em que a cobertura do condutor não permita sua identificação por cores 

(inexistência no mercado), para os casos específicos de neutro e terra, a identificação dos 

mesmos deverá ser executadas por meio de instalação de anilhas específicas e apropriadas 

que garantam a identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme 

prescrito na NBR 5410. 

Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de condutores rígidos (fio), 

devendo ser empregados obrigatoriamente cabos com encordoamento concêntrico. 

As dimensões são indicadas em projeto. 

Observações: 
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A. Serão utilizados apenas para alimentação de circuitos em baixa tensão. 

Tipo: Terminais e Luvas de Emenda 

Aplicação: 

 As aplicações de cada produto no item “Características Técnicas / Especificação” 

abaixo. 

Normas Específicas: 

A. As normas específicas estão descritas no item “Características Técnicas / 

Especificação” abaixo. 

Características Técnicas / Especificação: 

Os terminais de conexão para condutores elétricos (cabos flexíveis), de bitolas entre 

1,0 mm² e 16 mm², serão constituídos de um pino tubular, tipo ilhós, de cobre de alta 

condutividade, estanhado e isolado com luvas de polipropileno. Serão instalados, por meio de 

ferramenta mecânica apropriada (alicate) do tipo compressão. Para casos específicos, em 

que o terminal do equipamento não permita a utilização de terminal tipo tubular, poderá ser 

empregado terminal tubular com um furo para o contato principal. 

Aplicação: alimentadores e circuitos terminais derivados de dispositivos de manobra 

e proteção cujos terminais, inferior e superior sejam adequados a sua utilização. 

Para condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 16 e 95 mm², os terminais de 

conexão serão confeccionados em cobre estanhado para obter maior resistência à corrosão e 

deverão possuir um furo na base de conexão para bitolas até 95 mm². 

Para derivações e emendas de condutores de bitola até 6,0mm², deverão ser 

utilizadas conectores tipo IDC, construídos em contatos de latão estanhado em forma de "U" 

que, protegidos por uma capa isolante em PVC, permitem que, em uma única operação, a 

remoção da capa isolante dos condutores sem utilização de alicates especiais, emendando e 

isolando a conexão. Deverão possuir tensão nominal para 750 V, temperatura de 105 ºC e 

atender as normas UL 486C, CSA 22.2, IEC 998-2 e IEC 998-4. Aplicação: emendas de topo, 

de retas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso 

geral ou circuitos específicos. 
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Para emendas de condutores (cabos flexíveis) com bitolas entre 10 e 95 mm², 

deverá ser utilizada luva de emenda a compressão fabricada em cobre estanhado para obter 

maior resistência à corrosão. Deverão possuir janela vigia no barril de conexão dos cabos, 

que permita verificar a completa inserção dos condutores. Serão instalados, por meio de 

ferramenta mecânica ou hidráulica apropriada (alicate) do tipo compressão. 

Deverão ser isoladas por meio da aplicação de camadas de fita isolante, anti chama, 

para cabos com isolação até 750 V, que restabeleça e forneça uma capa protetora isolante e 

altamente resistente a abrasão. A fita isolante deverá atender aos requisitos da NBR 5037 e 

UL 510. 

Para cabos com isolação em EPR 0,6/1 kV, ou que possuem temperatura de regime 

de 130ºC, deverão ser utilizadas fitas à base de borracha etileno propileno (EPR), que 

restabeleça as características de isolação, resistência e vedação contra umidade dos cabos. 

A fita deverá atender aos requisitos da norma NBR 10669 e ASTM D-4388. Aplicação: 

emendas e derivações de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, tomadas de uso 

geral e circuitos específicos. 

Tipo: Identificadores e Acessórios para Cabos 

Aplicação: 

A. Identificação de alimentadores e circuitos terminais de iluminação, de tomadas 

de uso geral e específico, bem como fixação de cabos de energia. 

Características Técnicas / Especificação: 

Os condutores deverão ser identificados por meio de marcadores, confeccionados 

em PVC flexível, auto- extinguível, para temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com 

marcação estampada em baixo relevo, impresso em preto no amarelo, com disponibilidade 

de sistemas de identificação por meio de números (0 a 9), letras (A a Z) e sinais elétricos, 

com diâmetro externo para aplicação direta em condutores com bitola até 10 mm². 

Para condutores com bitola superior a 10 mm², a identificação será feita por meio de 

acessórios de identificação constituído de porta marcador, confeccionado em nylon 6.6, auto-

extinguível, temperatura de trabalho de -20ºC a +70ºC, com formato retangular, dimensões 

mínimas de 9x64,5 mm, com capacidade mínima para até 7 marcadores, fechado nas duas 

extremidades a fixado ao cabo por meio de abraçadeiras de nylon em suas extremidades. 
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As abraçadeiras para amarração de cabos, deverão ser confeccionadas em nylon 

6.6, auto-extinguível, com temperatura de trabalho de -40ºC a +85ºC, com dimensões 

mínimas de 4,9 mm (espessura) e 1,3 mm (largura) e tensão mínima de 22,7 Kgf. O diâmetro 

de amarração deverá ser adequado a cada conjunto de cabos a ser amarrado. 

Os fixadores para cabos elétricos e de comunicação deverão, ser fabricados em 

nylon 6.6, auto- extinguível, temperatura de trabalho -40ºC a +85ºC, com diâmetro de fixação 

variável de 12,7 mm a 38,1 mm e raio de regulagem de 13,8 mm a 30,3 mm. 

Tomadas e Plugues de Energia 

Tipo: Tomadas e Plugues de Energia até 20A 

Aplicação: 

A. Pontos de tomadas terminais de corrente nominal inferior a 20A (10A ou 20A – 

conforme especificado em projeto). 

Normas Específicas: 

A. NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20A/250 V 

em corrente alternada – Padronização. 

Características Técnicas / Especificação: 

Tanto as tomadas quanto os plugues e os acoplamentos empregados deverão ser 

construídos conforme especificações da NBR 14136 e atender às exigências das normas 

complementares relacionadas. 

Quando instalados ao tempo deverão ter proteção contra respingos, 

correspondentes ao grau de proteção IP 23. 

Nas instalações embutidas, as tomadas serão montadas em caixas de chapa 

estampada, ou de PVC, e terão placa de material termoplástico na cor branca (Veja linha do 

espelho de acabamento no item interruptores). 

Nas instalações aparentes e sob o piso elevado serão montadas em caixas de 

alumínio fundido (condulete), de dimensões apropriadas. 

Nas instalações embutidas no piso, serão montadas em caixas para contrapiso 

2x70mm, com tampa basculante alumínio polido com rebaixo de 3mm, com suporte para 03 
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tomadas de energia. Não serão aceitas instalações de tampa acima do nível do revestimento 

do piso acabado. 

Condutos 

O fornecimento dos eletrodutos deverá contemplar todos os acessórios para a 

instalação tais como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessórios de fixação e 

sustentação dos eletrodutos fixados em piso, parede e laje. 

O fornecimento das eletrocalhas, perfilados e calhas deverá contemplar todos os 

acessórios para a instalação tais como mata juntas, tala de emenda, entre outros, acessórios 

de fixação e sustentação das eletrocalhas ou perfilados, sejam sustentados sobre o piso por 

suportes em perfilados 38x38 mm, sejam sustentados em parede ou em laje ou sustentados 

em qualquer outro tipo de estrutura. 

Eletrodutos Metálicos 

Aplicação: 

Proteção mecânica e elétrica dos cabos. 

Encaminhamento de circuitos/instalações aparentes em entre-forro e entre o piso 

elevado. 

Normas Específicas: 

NBR 6323 - Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação. 

NBRNM-ISO7-1 - Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita 

pela rosca - Parte 1: Dimensões, tolerâncias e designação. 

Características Técnicas / Especificação: 

Serão rígidos, de aço carbono, com revestimento protetor, rosca cônica conforme 

NBR 6414 e com costura. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e 

terão paredes com espessura “classe leve”. Possuirão superfície interna isenta de arestas 

cortantes. Os eletrodutos deverão ser fornecidos com uma luva roscada em uma das 

extremidades. Para instalações aparentes e expostas ao tempo somente deverão ser 

empregados, eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a quente 

(galvanizado) conforme a NBR 6323. 
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Para instalações aparentes não expostas ao tempo (internas), ou enterrados no 

solo, ou embutidas em pisos de concreto, quando previstas em projeto, deverão ser 

empregados eletrodutos com revestimento protetor à base de zinco, aplicado a frio 

(galvanização eletrolítica). 

Os acessórios do tipo luva e curva deverão obedecer às especificações da Norma 

5598 e acompanham as mesmas características dos eletrodutos aos quais estiverem 

conectados. 

Eletrodutos de PVC Rígido 

Aplicação: 

Proteção mecânica e elétrica dos cabos. 

Encaminhamento de circuitos/instalação embutidos em espaços não acessíveis ou 

enterrados. 

Normas Específicas: 

NBR-6150 - Eletrodutos de PVC rígido. 

NBR-6233 - Verificação da estanqueidade à pressão interna de eletrodutos de PVC 

rígido e respectiva junta. 

MB-963 - Eletroduto de PVC rígido - verificação da rigidez dielétrica. 

Características Técnicas / Especificação: 

Serão rígidos, de cloreto de polivinil não plastificado (PVC), auto-extinguível, 

rosqueáveis, conforme NBR 

6150.B. Os eletrodutos obedecerão ao tamanho nominal em polegadas e terão 

paredes com espessura da “Classe A“. Para desvios de trajetória só será permitido o uso de 

curvas, ficando terminantemente proibido submeter o eletroduto a aquecimento. Os 

eletrodutos devem ser fornecidos com uma luva roscada em uma das extremidades. As 

extremidades dos eletrodutos, quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões com 

rosca fêmea própria ou limitadores tipo batente devem ter obrigatoriamente bucha e arruela 

fundidas, ou zamack. 

Eletrodutos Flexíveis 
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Aplicação: 

Proteção mecânica e elétrica dos cabos. 

Utilizado na alimentação de máquinas com risco de vibração, circuitos terminais que 

requeiram mobilidade pequena. Instalações aparentes ou em espaços de construção 

acessíveis com o entrepiso. 

Normas Específicas: 

A. IEC - 61.386-2 B. IEC - 61.386-23 

Características Técnicas / Especificação: 

Interior metálico formado por uma fita de aço galvanizado eletrolítico, laminada a 

frio, sendo toda a superfície metálica livre de marcas de fabricação ou irregularidades, não 

havendo possibilidade de haver ataques de corrosão. 

Revestimento exterior executado por extrusão sob pressão em PVC, resistente a 

líquidos e produtos químicos, além de possuir excelentes propriedades isolantes. 

Obedecerão ao tamanho nominal em polegada conforme projeto e terão diâmetro mínimo de 

3/4”. 

Modelo de Referência: DutotecFlex – Dutotec ou equivalente técnico. 

Observações: 

A. Devem ser utilizados acessórios (conectores) com excelente vedação. Uso de 

niple metálico rosqueado na ponta do eletroduto flexível, para obter a continuidade elétrica 

entre os dutos e o conector, garantindo elevada resistência mecânica à tração, evitando a 

deformação do flexível, oferecendo assim uma superfície lisa, sem rebarbas para a 

passagem dos cabos. 

Eletrocalhas 

Aplicação: 

Proteção mecânica e elétrica dos cabos. 

Utilizado na condução e distribuição de fios e cabos. Instalações aparentes ou em 

espaços de construção acessíveis com o entrepiso. 

Normas Específicas: 
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NBR 6323 

Características Técnicas / Especificação: 

Chapa Galvanizada à fogo aço SAE 1008/1010(Baixo Teor de Carbono)zincado por 

imersão em zinco fundido. 

Modelo de Referência: MOPA ou equivalente técnico. 

Quadros Elétricos 

Aplicação: 

Deverão sempre atender as especificações contidas em plantas. Esta especificação 

fixa os requisitos mínimos para o fornecimento, fabricação e ensaios para quadros de força, 

de iluminação, de ar condicionado, de tomadas e de comando de baixa tensão, entre outros, 

conforme definição caso a caso em projeto. 

Deverão ser utilizados quadros em material metálico. 

Não serão aceitos quadros em material termoplástico. 

Normas Específicas: 

A. Os quadros deverão ser fabricados, testados e ensaiados de acordo com as 

normas da ABNT aplicáveis em particular a NBR 60439-1 e NBR 60439-3. Todos os 

equipamentos instalados no interior dos quadros deverão obedecer às normas da ABNT 

aplicáveis, em caso de dúvidas e/ou omissões deverão ser resolvidas em conjunto com a 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

Características construtivas e mecânicas – Quadros Metálicos 

 

O quadro deverá  ser confeccionado em chapa de aço carbono, selecionadas, 

absolutamente livre de empenos, enrugamentos, aspereza e sinais de corrosão com 

espessura mínima 14MSG, executado de uma só peça, sem soldagem na parte traseira, em 

um único módulo. 

A porta do quadro deverá ser executada em chapa de mesma bitola definida para a 

caixa. As dobradiças serão internas. A porta deverá ainda possuir juntas de vedação, de 

forma a garantir nível de proteção IP- 23/42 e fecho tipo lingueta acionado por chave tipo 

fenda ou triangular. 
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O quadro deverá possuir placa de montagem tipo removível, executada em chapa 

de aço com espessura mínima 12MSG. 

O quadro deverá ainda possuir dispositivos que permitam sua fixação à parede ou; 

base soleira para apoio e fixação no piso e porta desenhos. 

 

Na parte inferior e superior, deverão ser previstos flanges removíveis para permitir 

que sejam feitas conexões de eletrodutos, leitos ou eletrocalhas. A porta deverá ser provida 

de aberturas para ventilação, dimensionadas de maneira a garantir os níveis de temperatura 

indicados na NBR 60439-1 ou na parte 3 da mesma norma se aplicada ao painel. 

Tratamento e pintura – Quadros Metálicos 

Todas as partes metálicas, caixa, porta, placa de montagem, deverão receber 

tratamento anticorrosivo. Este tratamento deverá constituir no mínimo de limpeza, 

desengraxamento e aplicação de pintura eletrostática. 

As cores de acabamento serão: 

parte interna e externa - cinza claro Munsel 6,5 espectro liso; 

placa de montagem - laranja 

Todas as peças de pequeno porte, como parafusos, porcas, arruelas, deverão ser 

zincadas ou bicromatizadas, não sendo aceito o uso de parafusos auto atarrachantes. 

Características dos Componentes Elétricos 

Contator / Relé térmico / Relé Auxiliar / Timer 

          Os contatores, relés térmicos e relés auxiliares deverão ter características conforme 

indicado nos os diagramas elétricos. 

Disjuntores de proteção e manobras 

Deverão ser construídos em caixa moldada em resina termoplástica injetada, composto por 

câmera de extinção de arco, bobina de disparo magnético, elemento bimetálico, terminal 

superior e inferior com bornes apropriados para conexão de cabos ou terminais, contato fixo e 
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móvel confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de disparo independente, que 

permite a abertura do disjuntor , mesmo com a alavanca travada na posição ligado. 

Deverão atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e IEC 

947-2. 

Os disjuntores que compõem os painéis de distribuição deverão possuir as 

características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes a capacidade de 

ruptura e eventuais ajustes de seletividade deverá ser verificado as indicações constantes 

nos diagramas unifilares que compõem o projeto. 

 Número de pólos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto; 

 Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto; 

 Frequência: 50/60 Hz; 

 Tensão Máxima de Emprego: 400 VCA; 

 Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto; 

 Manobras Elétricas: 10.000 operações; 

 Manobras Mecânicas: 20.000 operações; 

 Grau de proteção: IP 21; 

 Fixação: Trilho DIN 35 mm; 

 Temperatura Ambiente: -25º C a + 55 º C; 

 Terminais: conforme indicado em projeto. 

Alguns disjuntores especificados possuem disparados termomagnéticos, outros 

possuem disparadores eletrônicos e outros disparadores eletrônicos/lógicos. Em caso de uso 

de fabricante equivalente, os disparadores dos disjuntores a serem fornecidos deverão 

possuir as mesmas características aos especificados. 

Os disparadores lógicos/eletrônicos deverão possuir capacidade de comunicação 

com o sistema de supervisão e controle predial através de protocolo mod bus RTU 

fornecendo as grandezas elétricas as quais o disparador eletrônico lógico especificado 

podem medir. 

Caixas 

Tipo: Caixas de Passagem e Derivação 

Aplicação: 

 Nos circuitos de instalações elétricas e sistemas de cabeamento estruturado. 
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Normas Específicas: 

NBR 6235 - Caixas de derivações de instalações elétricas prediais – Especificação. 

NBR 5431 - Caixas de derivação para uso em instalações elétricas domésticas e 

análogas – Dimensões. 

Normas complementares exigidas. 

Características Técnicas / Especificação: 

Para instalações embutidas em paredes e teto, serão empregadas caixas 

estampadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm e revestimento protetor à 

base de tinta metálica. Para pontos de luz no teto serão octogonal 4”x4", nas paredes serão 

4”x2" ou 4”x4" para interruptores e tomadas e 4”x2" para acionadores de alarmes. Para os 

casos acima poderão ser utilizadas caixas de passagem confeccionadas em PVC auto-

extinguível. 

Para instalações embutidas no piso (Tomadas, telefone e alarme), as caixas serão 

de 2x70mm,com base e suportes para tomadas galvanizadas, com tampa basculante em 

alumínio fundido, suportes pintados para 03 tomadas de energia. 

Para instalações aparentes, de maneira geral serão empregados tampas em 

alumínio para 02 tomadas elétricas. 

15.2 – Audio e Vídeo sala de cinema 

O instalador fornecerá sistema completo, com plena capacidade de 

funcionamento, onde estão incluídos equipamentos, materiais, mão-de-obra, execução de 

testes, supervisão, serviços complementares e documentação técnica, e tudo aquilo que for 

necessário para o funcionamento do sistema de acordo com o estabelecido no presente 

projeto. 

15.2.1- Descrição do sistema 

 O Sistema será configurado para reprodução de Áudio Dolby 5.1 

 O Sistema de Áudio proposto será convencional com uso de crossovers passivo. 

 As caixas acústicas propostas serão de marca Centauro e adequadas as 

dimensões da sala 

 O processador escolhido é de marca Dolby mod. CP750 

 O Sistema de projeção digital reproduzirá som digital 
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 Sistema de projeção Christie, possui resolução de 2k e compatível com as normas 

da DCI 

 O projetor e servidor escolhidos trabalharão com IMS (INTERNAL MEDIA 

SERVER) 

 O projetor reproduzirá conteúdo em HFR (HIGH FRAME RATE) que é uma nova 

tendência internacional. 

 Será previsto chaveador de vídeo para reprodução de fontes de conteúdo 

alternativo 

 O sistema 3D escolhido foi de marca FREEDEO 

 Foi prevista tela Silver com ganho 1.4 para implantação de sistema de 

visualização 3D 
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15.2.2- Descrição dos equipamentos. 

 15.3 – Audio e vídeo prédio 

Os equipamentos previstos para o sistema de Áudio e Vídeo deverão ser 

compatíveis com as configurações apresentadas na listagem abaixo, conforme projeto 

específico: 

Pré-mix Amplificado 200w,  conforme especificação técnica. 

Mesa de som para 12 canais padrão rack 19", entradas e saídas 
balanceadas, conforme especificações tècnicas. 

Equalizador gráfico  de 10 bandas estéreo, conforme especificações 
técnicas, fab. Sankya ou similar. 

Caixa acústica ativa de 100Wrms, conforme especificações técnicas. 

Arandela embutir em ABS branco alto falante 6º full range 30W com trafo 
de 10W 

Microfone com chave,  com fio, com resposta de frequência: 80HZ à 14 
KHZ, com suporte para mesa, conforme especificações técnicas. 

Microfone bastão sem fio uhf, conforme especificações técnicas. 

Microfone auricular sem fio, conforme especificações técnicas. 

Microfone gooseneck de embutir com led indicador de atividade, conforme 
especificações técnicas. 

Projetor multimidia 2000 Ansi lumens, conforme especificações técnicas, 
modelo Epson ou similar 

Tela de projeção retrátil, com acionamento motorizado, conforme 
especificações técnicas.  

Blu-Ray Player, conforme especificações técnicas. 

Programação, start up e treinamento do sistema. 

Bastidor metálico em aço fechado, com base soleira para passagem de 
cabos, altura 44U, padrão 19”, com 4 furos para fixação em parede, 
abertura na Base e topo para permitir entrada e saída de cabos, tampas 
laterais removíveis, porta frontal com visor em acrílico fumê e fechadura 
com chave, plano de fixação frontal regulável em profundidade, régua de 
tomada 110/220V, pintura do bastidor em epóxi-pó texturizado, cor cinza 
munsell 6.5, conforme especificações técnicas. 
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Rack aberto Padrão 19" com ajuste de inclinação e largura, permitendo 
usar mixer menor que padrão 19" altura útil 66cm 

Cabo  polarizado com 02 condutores #2.5mm² (preto/vermelho), conforme 
especificações técnicas, fab.Pirrelli ou similar. 

Cabo p/ áudio de baixo nível, 1 par 22AWG, blindado e balanceado. 

Cabo SVGA com 20m. 

Cabo HDMI de 10,0m Macho x HDMI Macho  INJETADO 

Conectores XLR-NeutriK NC3FX-femea 

Conectores XLR-NeutriK NC3FX-macho 

Eletroduto flexivel seal tubo DN=3/4" 

Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagante a chama, Ø3/4",em 
barras de 3(três) metros, conforme NBR 5624.  

Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagante a chama, Ø1",em 
barras de 3(três) metros, conforme NBR 5624.  

Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com costura e rebarbas 
removidas, tipo semi-pesado fornecido com protetor de rosca em barras de 
3(Três) metros, conforme NBR 13057. 

Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø1", com costura e rebarbas 
removidas, tipo semi-pesado fornecido com protetor de rosca em barras de 
3(Três) metros, conforme NBR 13057. 

 

15.4 – Alarme de intrusão. 

Deverão ser fornecidos e instalados, os equipamentos e seus respectivos 

quantitativos constantes em Projeto e conforme listagem abaixo: 

Central de Alarme 32 zonas (25 zonas na placa expansivel até 32), 
ref. SP5500 fab. Paradox ou similar. 

Teclado LCD azul de 32 caracteres ref. MG32LED, fab. Paradox ou 
similar. 

Sirene para área externa, 120DB fab. Paradox ou similar. 

Sensor IVP Duplo Digital ref. 525D fab. fab. Paradox ou similar. 
 

15.5 – Detecção de incêndio. 

Deverão ser instalados extintores de incêndio, classe ABC, 6Kg, nas 

quantidades e posições previstas em projeto. 
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As placas de sinalização e direcionamento deverão ser em material durável e 

fotoluminescente, de acordo com as normas vigentes do Corpo de Bombeiros do 

Estado do Pará. 

15.6 – CFTV. 

A presente refere-se as instalações do Sistema de Alarme de Intrusão, 

Sistema de Circuito Fechado de Televisão e Sistema de Alarme e Detecção de 

Incêndio a ser instalado no  prédio, estabelecendo especificações, normas de 

execução, controle de qualidade, entre outros procedimentos que deverão ser 

adotados na implantação. 

As concepções aqui apresentadas servirão de referência e de orientação 

básica para o completo desenvolvimento do projeto, notadamente no fornecimento, 

instalação e operacionalidade dos componentes dos sistemas. 

Características gerais dos sistemas. 

Sistema de Circuito Fechado de Televisão. 

Deverá ser constituído de equipamentos que tenham sido projetados para 

este fim, com a função exclusiva de monitoração, gerenciamento e gravação remota 

de imagens, dando ao Departamento de segurança uma visão geral de o ambiente 

protegido, reduzindo, assim os custos com pessoal e dando uma maior agilidade no 

caso de algum tipo de ocorrência. 

Os equipamentos previstos para o sistema de CFTV deverão ser compatíveis 

com as configurações apresentadas na listagem abaixo, conforme projeto específico: 

Switch gerenciável com tecnológia POE, 24 portas 10/100/1000 UTP + 02 
portas SFP,  conforme especificações técnicas. 

Câmera fixa interna em domo colorida com tecnologia IP, com lente 
varifocal 1/3 df=2,9mm-10mm, completa com suporte para fixação em forro, 
conforme especificações técnicas. 

NVR - Stand Alone para 24 câmeras com software para gerenciamento e 
gravação do sistema. 
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(Work Station de Operação), Intel Core I7 2,66ghz ou superior, com o 
windows 7, 4gb de ram ou superior, monitor 26" lcd, teclado, mouse, hd 
minimo de 500Gb, gravador de dvd-rw e duas placa de rede ethernet 
10/100/1000. 

Monitor LCD 40",  conforme especificações técnicas. 

Engenharia de Software, Treinamento, comissionamento e start up. 

Patch Panel, padrão 19", 24 portas RJ-45, adaptável, com proteção de 
contato de porta etiqueta de identificação, 8 vias, categoria 6, conforme 
especidicações técnicas. 

Organizador de cabos, altura de 1U, horizontal, padrão 19”, com tampa, 
pintura na cor cinza munsell 6.5. Conforme especidicações técnicas. 

Cabo de par trançado eletrônico, categoria 6 U/UTP, não blindado, diâmetro 
do condutor de 23AWGX4P, de 4 pares, diâmetro nominal do cabo de 
6mm, com condutores de cobre rígidos com isolação em polietileno de alta 
densidade, totalmente compatível com os padrões para categoria 6, com 
capa em PVC na cor cinza e de espessura mínima de 0,58 mm, classe de 
flamabilidade – LSZH, resistindo a uma força de tração de pelo menos 400, 
atende à norma ANSI EIA/TIA 568 em todos os aspectos (características 
elétricas, mecânicas, etc.), conforme especificações técnicas. 

“Patch Cord Premium metálico, categoria 6 U/UTP, não blindado, diâmetro 
do condutor de 24AWG, de 4 pares, diâmetro nominal do cabo de 6mm, 
comprimento de 1,5 metros, com conectores RJ-45 em ambas 
extremidades, material do contato elétrico do conectores RJ-45 em bronze 
fosforoso com 100µin (2,54µm) de níquel e 50µin (1,27µm) de ouro, 
montados com pinagem padrão T568-A, com condutores de cobre 
eletrolítico, flexível, nu, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 
0,20mm, totalmente compatível com os padrões para categoria 6, com capa 
em PVC na cor azul e de espessura mínima de 0,58 mm, classe de 
flamabilidade – CM resistindo a uma força de tração de pelo menos 400 n, 
atende à norma ANSI EIA/TIA 568 em todos os aspectos (características 
elétricas, mecânicas, etc.), Homologado Anatel. Conforme especidicações 
técnicas. 

Espelho para condulete tipo "E" com 1 conectores fêmea do tipo RJ-45 8 
vias. 

Conector RJ-45 fêmea categoria 6, modular de 8 posições, com contatos do 
tipo IDC na parte traseira e conector do tipo RJ-45 fêmea na parte frontal 
para conexão de conectores RJ-45 e RJ-11 machos. que atenda totalmente 
os requisitos de categoria 6, obedecendo ao esquema de pinagem T568 e a 
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norma ANSI EIA/TIA-568 em todos os aspectos (características elétricas, 
mecânicas, etc). Conforme especidicações técnicas. 

 

15.7 Sistema de alarme de intrusão. 

Deverá ser constituído de equipamentos que tenham sido projetados para 

este fim, com a função exclusiva de detectar e alarmar intrusões no prédio protegido, 

dando ao Departamento de segurança, inclusive, um maior controle nos acessos 

efetuados no prédio protegido, reduzindo, assim os custos com pessoal, no caso com 

vigilantes e/ou vigias.. 

Deverão ser fornecidos e instalados, os equipamentos e seus respectivos 

quantitativos constantes em Projeto e conforme listagem abaixo: 

Central de Alarme 32 zonas (25 zonas na placa expansivel até 32), ref. 
SP5500 fab. Paradox ou similar. 

Teclado LCD azul de 32 caracteres ref. MG32LED, fab. Paradox ou similar. 

Sirene para área externa, 120DB fab. Paradox ou similar. 

Sensor IVP Duplo Digital ref. 525D fab. fab. Paradox ou similar. 

 

15.8 – Instalação de climatização. 

O instalador fornecerá sistema completo, com plena capacidade de 

funcionamento, onde estão incluídos equipamentos, materiais, mão-de-obra, execução 

de testes, balanceamentos e regulagens, desenhos, supervisão, serviços 

complementares e documentação técnica, e tudo aquilo que for necessário para o 

funcionamento do sistema de acordo com o estabelecido no presente projeto. 

Se algum material, equipamento, ou serviço, estiver especificado nos 

desenhos em desacordo com este memorial, prevalecerá sempre o que estiver escrito 

neste memorial. Caso ocorra alguma dúvida suscitada em algum parágrafo deste 

memorial por ambigüidade de texto ou por desconhecimento, o fato será esclarecido 

pelo projetista mediante solicitação por escrito antes do fechamento do contrato de 
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execução dos serviços. Qualquer dúvida não levantada previamente antes do 

fechamento do contrato, e que implique em ônus a ser acrescido ao custo da obra, 

será da inteira responsabilidade do instalador. 

 

15.8.1- Descrição da instalação: 

 

Por se tratar de uma edificação que será objeto de restauração, onde 

se deve manter as características originais devido a sua importância histórica, tornou-

se necessário avaliarmos qual dos sistemas de climatização existentes, provocaria o 

menor impacto aos elementos estruturais, assim como apresentasse as mesmas 

características técnicas do sistema existente na edificação atual, que será 

complementada pelo presente projeto, onde são utilizados equipamentos tipo split, 

com evaporadores instalados diretamente no ambiente, com isso, restaram as 

seguintes opções de instalação: 

- Sistema expansão direta utilizando equipamentos tipo split, com 

evaporadores instalados diretamente nos ambientes; 

- Sistema de expansão direta utilizando equipamentos com 

tecnologia de fluxo de refrigerante variável (VRF) com evaporadores instalados 

diretamente nos ambientes; 

- Sistema de expansão indireta utilizando como fluido intermediário a 

água gelada, onde a refrigeração da água é executada por um resfriador de líquidos 

instalado na área técnica, e a climatização é feita por fancois instalados diretamente 

nos ambientes. Este sistema foi logo descartado por possuir equipamentos com 

grandes dimensões, resfriador de líquido, necessitar de sistema hidráulico composto 

de bombas, caixa d’água, assim como, de tubulações com diâmetros superiores aos 

dos sistemas de expansão direta (split e VRF) que o utilizam gás como refrigerante.  

Dentre os dois sistemas com expansão direta, concluímos que a 

melhor opção a ser adotada é a que utiliza equipamentos com tecnologia de Fluxo de 

Refrigerante Variável (VRF), devido ao seguinte: 
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- Quantitativo de tubulação frigorígena inferior ao do sistema split, 

pois, o VRF trabalha com um sistema central de condensadores de onde parte apenas 

uma rede para distribuição nos evaporadores, enquanto nos splits cada evaporador é 

interligado a um condensador formando sistemas independentes, sendo necessária à 

criação de várias passagens na estrutura para instalação das tubulações de cobre e 

elétrica; 

- Área ocupada pelos equipamentos externos inferior à do sistema 

split devido à concentração dos condensadores em uma única rede frigorígena; 

- Limitação de distância no sistema split entre as unidades 

evaporadoras e condensadoras, que inviabiliza a instalações dos equipamentos das 

áreas frontais, principalmente do térreo e do 1º pavimento, haja vista que a laje técnica 

está localizada nos fundos do 3º pavimento; 

- Utilização de refrigerante ecológico que no caso de vazamentos 

não provocará danos ao meio ambiente e nem a estrutura da edificação, por se tratar 

de fluido no estado gasoso; 

- Economia operacional de aproximadamente 35% em relação ao 

sistema split, por possuir sistema de modulação eletrônica que opera os compressores 

conforme a necessidade de carga térmica de cada ambiente, reduzindo o consumo de 

energia elétrica, principalmente no horário de pico de ocupação.  

 

15.8.2 - Sistema a ser instalado será constituído do seguinte: 

 

- 13 (treze) unidades internas (evaporadores), gabinete piso/teto, 

instaladas diretamente nos ambientes, nos modelos e capacidades discriminados nos 

desenhos; 

- 07 (sete) unidades internas (evaporadores), gabinete parede (hi 

wall), instaladas diretamente nos ambientes, nos modelos e capacidades 

discriminados nos desenhos; 
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- 08 (oito) unidades internas (evaporadores), gabinete cassete, 

instaladas diretamente nos ambientes, nos modelos e capacidades discriminados nos 

desenhos; 

- 01 (um) conjunto de unidades externas (condensadores) instalado 

no pavimento técnico, conforme indicado em desenhos; 

- Interligações elétricas, eletrônicas e frigorificas entre as unidades 

internas e externas executadas conforme desenhos e demais informações do projeto; 

- Sistema de renovação de ar composta de caixa de ventilação, rede 

de distribuição através de dutos e insuflação através de difusores e grelhas, com o 

equipamento de ventilação será instalado na área técnica do 3° pavimento, conforme 

projeto. 

 

15.8.3 Regulamentos: 

O instalador providenciará todas as licenças e taxas devidas ao 

governo ou órgãos de fiscalização, assim como seguros de materiais e equipamentos 

sob sua responsabilidade, providenciará também seguro de acidentes de trabalho para 

todos os funcionários lotados na obra. 

O instalador deverá disponibilizar um arquivo geral, contendo todos 

os desenhos e documentos relativos à obra, e deverá providenciar a aprovação 

necessária para o projeto junto aos órgãos governamentais, que tenham jurisdição 

sobre o trabalho, obtendo todos os certificados de inspeção da obra ou dos serviços 

prestados, de modo que no seu encerramento o trabalho esteja em condições de 

funcionamento tanto do ponto de vista técnico como do legal. 

Os equipamentos fornecidos devem estar de acordo com os 

regulamentos locais de proteção contra incêndio. 

O instalador será responsável pelo funcionamento do sistema de 

climatização sob qualquer condição, e por isso estará completamente de acordo com o 

projeto básico e especificações antes de iniciar a execução dos serviços. Quaisquer 

discordâncias em relação ao projeto deverão ser previamente discutidas com o 

engenheiro projetista, a fim de serem dirimidas todas as dúvidas provenientes dos 

desenhos, especificações, ou funcionamento do sistema. Qualquer modificação do 
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projeto original, sem a concordância prévia do engenheiro projetista será imputada 

como responsabilidade única e exclusiva do instalador, a menos que a modificação 

seja autorizada pelo proprietário sem a concordância prévia do engenheiro projetista.  

Todos os dados, medições e instrumentos deverão ter seus valores 

expressos em unidades do Sistema Internacional. 

15.8.4 Desenhos: 

 

                           Os desenhos são esquemáticos e definem de forma geral os 

equipamentos e o trabalho a ser executado. 

O instalador antes da execução dos serviços deverá verificar se há 

interferência dos sistemas ora descritos com outros existentes na estrutura, tais como 

projeto de eletricidade, hidráulica, sonorização, incêndio, etc. 

Qualquer interferência detectada deverá ser corrigida sem qualquer 

ônus para o proprietário. 

Na conclusão dos serviços e entrega da obra, o instalador fornecerá: 

um jogo completo de desenhos como construídos, com as eventuais modificações 

ocorridas durante a execução; os manuais de operação e manutenção do sistema; os 

certificados de garantia das máquinas e equipamentos instalados indicando o nome 

da(s) empresa(s) responsável(is) pela assistência técnica local. 

15.8.5- Equipamentos alternativos: 

 

Caso o instalador proponha o uso de equipamentos diferentes 

daqueles especificados ou detalhados nos desenhos, que venham a requerer 

modificações nos projetos de estrutura, arquitetura, fundações, tubulações e outras 

instalações, as despesas correrão por sua conta, porém será necessária a aprovação 

das modificações pelo proprietário ou fiscal. 

15.8.6- Proteção de materiais e equipamentos: 

 

O instalador deverá proteger todos os equipamentos e materiais já 

instalados nos locais onde irá executar serviços para que não sofram danos, sendo 
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responsável por quaisquer danos que porventura venha a causar ao serviço e 

equipamentos de outros sistemas já executados na obra. 

O instalador será responsável por seu trabalho e pelos equipamentos 

instalados até a data da inspeção final, devendo durante a fase de instalação protegê-

los, devendo armazená-los adequadamente no local indicado pela administração geral 

da obra, quando não forem imediatamente instalados. 

As extremidades abertas dos dutos e tubulações em execução 

deverão ser cobertas com tampões durante os intervalos de execução, de modo a 

impedir a introdução de materiais no seu interior que poderão impedir o fluxo do fluido. 

15.8.7- Transporte: 

O instalador será responsável por todo o transporte (horizontal e 

vertical) dos equipamentos e materiais, até o local de instalação, devendo para isso 

prover todos os equipamentos necessários para alçamento e transporte de quaisquer 

máquinas e/ou materiais que venham a ser instalados. Guindastes ou elementos de 

alçamento deverão ser removidos logo após a sua utilização. 

15.8.8- Materiais e mão-de-obra: 

Os materiais e equipamentos especificados para esta instalação, 

serão novos e de qualidade, e deverão ser fornecidos, entregues e montados de 

acordo com as determinações técnicas da ABNT. 

Caso esta especificação não discrimine a qualidade de algum 

equipamento, este deverá ser o de melhor qualidade existente, porém sua aplicação 

deverá ser aprovada previamente pelo proprietário ou pelo fiscal da obra. 

Somente em caso claramente indicado nesta especificação, será 

permitido que equipamentos e materiais sejam instalados de maneira diferentes 

daquelas indicadas por seus fabricantes. Esta recomendação cobre também os testes 

de desempenho de cada equipamento, que deverão ser realizados de acordo com as 

recomendações de seus fabricantes. 

Os materiais que não estiverem de acordo com esta especificação só 

serão aceitos se forem aprovados previamente pela fiscalização ou pelo proprietário. 
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A supervisão dos serviços deverá ser feita por Engenheiro Mecânico, 

pertencente ao quadro da empresa instaladora, com comprovada experiência neste 

tipo de atividade, e que será o responsável técnico pela instalação, supervisionando o 

trabalho de operários especializados, devendo para isso efetivar a devida anotação 

dos serviços de instalação junto ao Conselho Regional de Engenharia – CREA. O 

engenheiro deverá comparecer a obra diariamente, preferencialmente no início dos 

trabalhos e nela permanecer pelo menos 1 (uma) hora ou o tempo necessário para 

que sejam dirimidas as questões de ordem técnica que porventura possam ocorrer 

durante o andamento dos serviços, sempre lembrando que qualquer alteração 

necessária deverá ser aprovada previamente pelo proprietário ou fiscal. 

15.8.9- Operação do sistema após entrega: 

Após a conclusão dos trabalhos e realização dos ensaios de 

verificação de funcionamento, para entrega da obra, o instalador deverá fornecer toda 

mão-de-obra necessária para operar o sistema por um período mínimo de 30 (trinta) 

dias, no horário comercial, durante este período o técnico do instalador orientará os 

funcionários, designados pelo proprietário, que ficarão responsáveis pela operação do 

sistema. 

A fiscalização e o proprietário deverão ser informados por escrito no 

com antecedência mínima de 72 horas, para que possam tomar as providências 

necessárias e selecionar os operadores do sistema. 

O instalador deverá fornecer ao proprietário 03 (três) cópias das 

instruções de operação. Estas instruções deverão ser previamente submetidas para 

aprovação antes da sua emissão final. Catálogos gerais dos fabricantes dos 

equipamentos não serão aceitos como instrução de operação. Deverá, também, 

fornecer um plano de manutenção preventiva de cada equipamento fornecido. 

Deverá ser mantida na sala do responsável pela operação uma pasta 

contendo os desenhos esquemáticos, a instrução para operação do sistema e cópia 

do plano de manutenção preventiva. 

15.8.10- Teste do sistema: 
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Durante a realização dos testes, serão verificados os seguintes 

parâmetros: 

- Funcionamento dos dispositivos de controle, comando, 

sinalização, atuação dos instrumentos, isolação elétrica, precisão, 

grau de sensibilidade, velocidade e condições de atuação. Estes 

dispositivos deverão ser ajustados de modo a garantir as 

condições internas pré-estabelecidas; 

- Rotação de todos os motores; 

- Rotação de todos os ventiladores; 

- Alinhamento de mancais em todos os equipamentos; 

- Nível de ruído nos ambientes e nos equipamentos; 

- Nível de vibração; 

- Tensão de entrada e corrente elétrica dos motores; 

- Resistência construtiva das serpentinas a 300 psi; 

- Teste de vazamento das serpentinas a 300 psi, por um período 

mínimo de 12 horas; 

Os dados apurados serão anotados em planilhas adequadas para o 

registro e deverão ser anexados a um relatório entregue por ocasião do recebimento 

definitivo pelo proprietário. A execução dos testes e medições será feita por técnicos 

habilitados sob a supervisão de representante do proprietário. 

15.8.11Limpeza: 

Após a execução de todos os trabalhos, os equipamentos serão 

limpos para entrega. Os detritos remanescentes serão removidos, a limpeza inclui as 

casas de máquinas, os equipamentos, filtros, e todos os elementos que tenham 

acumulado sujeira durante a execução da obra. 
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15.8.12 Pintura: 

Antes entrega da obra será verificado o estado da pintura dos 

equipamentos, caso haja algum dano será reparado, sem ônus para o proprietário. 

 

15.8.13 Garantia do sistema: 

Os materiais, máquinas e equipamentos instalados serão garantidos 

contra defeitos de fabricação e/ou defeitos de instalação pelo período mínimo de 01 

(um) ano, sob qualquer condição, a contar da data de entrega do sistema em 

operação. 

O instalador deverá responder as chamadas decorrentes de 

problemas que o sistema venha a apresentar durante a fase de garantia, em no 

máximo 24 horas, e caso persistam, deverão ser providenciadas as correções 

necessárias no menor espaço de tempo necessário para eliminação do problema. 

Qualquer reparo necessário nos equipamentos ou outro componente do sistema será 

executado sem ônus para o proprietário. 

15.8.14 Manutenção: 

O instalador deverá submeter à análise e aprovação do cliente um 

contrato de manutenção, para o período de dois anos, independente da garantia 

fornecida a instalação, o que significa que a não aceitação do contrato, não implicará 

na exclusão da responsabilidade do instalador pela garantia, desde que o proprietário 

mantenha e opere o sistema de acordo com as determinações dos fabricantes e 

normas regulamentares. 

O instalador fornecerá ao proprietário relação dos pontos onde há 

necessidade de manutenção preventiva, independente de contrato, indicando a 

freqüência que esta deverá ser executada. A relação contemplará todos os 

equipamentos instalados, e as datas previstas para os próximos 12 (doze) meses. 

 

15.8.15- Obrigações do proprietário (Contratante): 
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Prover o instalador de condições necessárias de trabalho, guarda de 

materiais, ferramentas e equipamentos que serão utilizados durante a execução do 

sistema. 

Fornecer pontos de energia em 220V/60HZ, bifásicos ou trifásicos, 

protegidos, conforme a capacidade dos equipamentos, nos locais e potências 

indicadas nos desenhos e orientação do instalador. 

Preparar os locais para instalação dos equipamentos ou tubulações, 

construindo bases para os condicionadores, pontos para drenagem, serviços de 

alvenaria e abertura furos em paredes para passagem de tubulações. 

 

16 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

16.1 VRF (Fluxo de refrigerante variável): 

 

O sistema expansão direta, com a utilização de equipamentos com 

Fluxo de Refrigerante Variável (VRF), para controle de capacidade, constituído de 

unidades condensadoras interligadas a unidades internas (evaporadores), conforme 

desenhos que fazem parte do projeto. 

O sistema deverá realizar o controle de capacidade em função da 

variação de carga térmica das áreas beneficiadas de forma proporcional. A 

capacidade será controlada por variação na velocidade de rotação dos compressores 

inverter. 

16.2 Controle remoto: 

Controle remoto sem fio, com display de cristal líquido, possibilitando o 

comando de operação, temperatura e velocidade de insuflamento de ar; 

Status de programação, temperatura desejada e modo de 

funcionamento; 

Movimento de controle automático de direcionamento vertical do ar. 

16.3 Unidade Evaporadora: 

Material preferencialmente em termoplástico de alta resistência, com 

bandeja coletora de condensado, protegida contra corrosão; 
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Serpentina fabricada em tubos de cobre sem costura e aletas de 

alumínio, de maneira que a capacidade do equipamento seja adequada a especificada 

em projeto; 

Ventilação centrífuga com dupla aspiração de acionamento direto, com 

baixo nível de ruídos, segundo normas pertinentes; 

Insuflamento e retorno de ar diretamente no ambiente, sem 

necessidade de rede de dutos; 

Filtro de ar em tela lavável, classe G3; 

Deverá ser dotada de sensor para acionamento por controle remoto 

sem fio; 

Reinício automático de operação, quando da falta de energia e posterior 

retorno; 

Botão de acionamento de emergência, em caso de perda ou dano do 

controle remoto. 

 

16.4 Unidade Condensadora VRF: 

O sistema a ser adotado é o de expansão direta do refrigerante com a 

utilização de equipamentos do tipo Inverter, que possui tecnologia de Refrigerante 

Variável (VRF) e condensação a Ar, permitindo modulação individual de capacidade 

em cada unidade interna, pela variação do fluxo de gás refrigerante. 

Gabinetes modulares construídos preferencialmente em aço, com 

pintura de alta performance para instalação ao tempo; 

Compressores inverter, duplo rotativo, de alta eficiência com baixos 

níveis de vibrações e ruídos, com válvulas de serviço na descarga e sucção, apoiado 

em coxins antivibratórios, protegidos contra sobrecarga elétrica por termistor, relê 

térmico, controle de inversão de fases e sobrecarga de pressão por pressostatos, 

sistema de lubrificação com visor de óleo no Carter. 

Gás refrigerante deverá, obrigatoriamente, ser do tipo Ecológico, 

preferencialmente R410A. 

Serpentina fabricada em tubos de cobre sem costura e aletas de 

alumínio, de maneira que a capacidade do equipamento seja adequada à especificada 

em projeto; 
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A serpentina deverá possuir película anticorrosiva, para proteção do 

alumino contra ação da poluição e atmosferas corrosivas; 

Ventiladores do tipo axial, com descarga vertical, conforme indicado em 

planta. 

16.5-  Eficiência Energética 

O Equipamento deverá ter a sua eficiência energética atestada pelo 

fabricante, com os seguintes parâmetros mínimos: 

Coeficiente de Eficiência Energética (Carga de 100%) (kW/kW): 3,80 

Coeficiente de Eficiência Energética (NPLV*) (kW/kW): 4,50 

 

*NPLV – Non-Standart Partial Load Value, segundo as condições de teste padrão 

ISSO/JIS, coletadas e atestadas pelo fabricante do Equipamento em 25%, 50%, 75%, 

e 100% segundo a fórmula: 

 

NPLV = 0,01* COP100+0,42*COP75+0,45*COP50+0,12*COP25 

 

16.6- Tubulação Frigorígena: 

As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades 

condensadoras serão feitas através de tubulação cobre fosforoso sem costura, 

desoxidados, recozidos e brilhantes com liga C-122 com 99% de cobre, com 

características conforme norma ABNT-NBR 7541. A tubulação deverá ter 

especificação para resistir a uma pressão limite de 50 kgf/cm² no mínimo.  

Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas 

em suportes e braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçados 

a cada 1,5m. 

“Os suportes deverão ser montados com tirantes roscados diâmetro 

1/4”, sendo os tubos apoiados em barra de perfil “L” ou perfilados. 

- Tipo: 

Cobre flexível - (Tipo O) - Cobre macio, pode ser facilmente dobrado 

com as mãos. 

Cobre rígido - (Tipo 1/2H) - Cobre duro, fornecidos em barras. 
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Os tubos deverão ter certificado do fornecedor atestando que suportam 

a pressão operacional de pelo menos: 4.30MPa - 43kg/cm² - 624psi, e especificação 

da pressão de ruptura min. 1800Psi. 

Devendo respeitar as recomendações do fabricante dos equipamentos 

a serem interconectados. 

Os tubos de líquido (alta pressão) deverão ser instalados com conexões 

sempre na horizontal (inclinação de menos de 15º em relação ao plano horizontal).  

 

Espessuras mínimas recomendadas: 

Diametro dos Tubos Espessura Tipo 

POL. - Milímetros POL. - Milímetros 

Ø-1/4" - 6,35mm 1/32” - 0,8mm Flexível 

Ø-3/8" - 9,52mm 1/32” - 0,8mm Flexível 

Ø-1/2" - 12,7mm 1/32” - 0,8mm Flexível 

Ø-5/8" - 15,88mm 1/32” - 0,8mm Flexível 

Ø-3/4" - 19,05mm 1/16” - 1,6mm Flexível 

Ø-3/4" - 19,05mm 1/16” - 1,6mm Rígido 

 
Ø-7/8" - 22,20mm 1/16” - 1,6mm Rígido 

Ø-1" - 25,40mm 1/16” - 1,6mm Rígido 

Ø-1.1/8" - 28,58mm 1/16” - 1,6mm Rígido 

Ø-1.1/4" - 31,75mm 1/16” - 1,6mm Rígido 

Ø-1.3/8" - 34,93mm 1/16” - 1,6mm Rígido 

Ø-1.1/2" - 38,10mm 1/16” - 1,6mm Rígido 

Ø-1.5/8" - 41,28mm 1/16” - 1,6mm Rígido 

Ø-1.3/4" - 44,45mm 1/16” - 1,6mm Rígido 

    

 Obs: (Não utilizar tubos com espessura inferior a 0.7mm). 

 

16.7-  Isolamento da tubulação de cobre: 

 

O isolamento térmico deverá ser realizado em toda a extensão da 

tubulação, sendo de borracha esponjosa elastomérica Armaflex ou equivalente, com 

coeficiente de transmissão de 0,038 W/K com espessura mínima de 13 mm mínima 
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(vide tabela de recomendações ou consulte as recomendações do fabricante de 

isolamento para maiores detalhes). O isolamento será protegido externamente quando 

exposto ao sol com fita PVC, Alumínio, calha com tampa ou pintura especial resistente 

à radiação ultravioleta e a tensão mecânica. Tanto a linha de líquido como a de sucção 

deverão ser isoladas separadamente. 

O isolante deverá suportar temperaturas máximas de até 105 °C e 

possuir espessura adequada para evitar a condensação com fluído refrigerante 

circulando no interior dos tubos a 1 °C.  As espessuras deverão levar em conta o local 

por onde os tubos transitam servindo de referência o nível de umidade e temperatura 

do ambiente, conforme tabela abaixo: 

 

Diametro dos 

Tubos 

Locais Normais Locais Úmidos Locais Críticos 

POL. - Milímetros Líquido Gás Líquido Gás Líquido Gás 

Ø-1/4" - 6,35mm 13mm - 13mm - 13mm - 

Ø-3/8" - 9,52mm 13mm 18mm 14mm 19mm 14mm 25mm 

Ø-1/2" - 12,7mm 13mm 19mm 14mm 20mm 14mm 25mm 

Ø-5/8" - 15,88mm 13mm 20mm 15mm 22mm 14mm 25mm 

Ø-3/4" - 19,05mm 14mm 22mm 16mm 23mm 16mm 25mm 

Ø-7/8" - 22,20mm - 23mm - 25mm - 32mm 

Ø-1" – 25,4mm - 24mm - 25mm - 34mm 

Ø-1.1/8" - 28,58mm - 24mm - 26mm - 35mm 

Ø-1.1/4" - 31,75mm - 25mm - 26mm - 35mm 

Ø-1.3/8" - 34,93mm - 25mm - 27mm - 36mm 

Ø-1.1/2" - 38,10mm - 26mm - 27mm - 38mm 

Ø-1.5/8" - 41,28mm - 27mm - 28mm - 38mm 

Ø-1.3/4" - 44,45mm - 27mm - 29mm - 38mm 

 

 Obs: Os valores são apenas de referência mínima devendo ser 

adequados as condições locais de instalação. Consulte o fornecedor do isolamento 

para indicação da espessura adequada. 

Locais normais = clima seco ou moderado, áreas internas com 

temperatura amena e pouca umidade. 
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Locais úmidos = Locais úmidos porém com temperatura moderada. 

Locais críticos = Locais úmidos e com altas temperaturas. 

 

Os tubos isolantes deverão ser vestidos na tubulação de cobre 

evitando-se cortá-los longitudinalmente. Quando isto não for possível, deverá ser 

aplicada cola adequada indicada pelo fabricante e cinta de acabamento auto-adesiva 

em toda a extensão do corte. Em todas as emendas deverá ser aplicada cinta de 

acabamento auto-adesiva isolada de forma a não deixar os pontos de união dos 

trechos de tubo isolante que possam com o tempo permitir a infiltração de umidade. 

Para garantir a perfeita união das emedas recomenda-se uso de cinta de acabamento 

exemplo: Cinta Armaflex ou equivalente. 

Quando a espessura não puder ser atendida por apenas uma camada 

de isolante, deverá ser utilizado outro tubo com diâmetro interno equivalente ao 

externo da primeira camada. No caso de corte longitudinal para encaixe do tubo as 

emendas coladas deverão ser contrapostas em 180º e a emenda externa selada com 

cinta de acabamento em todo o seu comprimento. As espessuras deverão ser 

similares de ambas as camadas utilizadas. 

Uma vez colado o isolamento, a instalação não deverá ser utilizada pelo 

período de 36h. Recomenda-se o uso da cola indicada pelo fabricante exemplo: 

Armaflex 520 ou equivalente. 

Os trechos do isolamento expostos ao sol ou a esforços mecânicos 

deverão possuir acabamento externo de proteção: 

Uso de fita de PVC, folhas de Alumínio Liso ou corrugado ou 

revestimentos auto-adesivos desenvolvidos pelo fornecedor do isolamento exemplo: 

Arma-check D ou Arma-check S ou equivalente. Também são aceitas soluções como 

uso de tubulação em calhas de aço galvanizado pintado ou canaletas com tampa. 

Os suportes deverão ser confeccionados de forma a não esmagar o 

isolante ou corta-lo com o tempo. O tubo isolante e tubo de cobre não deverão possuir 

folgas internas de forma a evitar a penetração de ar e condensação. Os trechos finais 

do isolante deverão ter acabamento que impeça a entrada de ar entre o tubo de cobre 

e tubo isolante. As conexões finais entre evaporador e tubulação deverão ter especial 

atenção quanto ao acabamento do isolamento para evitar pontos de condensação. 
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16.8 Dutos de distribuição de ar. 

 

Serão retangulares nas dimensões especificadas nos desenhos, 

serão executados em chapa de aço galvanizada, com as espessuras indicadas pela 

ABNT, ASHRAE e SMACNA, sendo levado em consideração a maior dimensão das 

seções transversais, conforme abaixo: 

 

LADO MAIOR CHAPA 

Até 30 cm -------------------------------------------- # 26 

de 31 a 75 cm ---------------------------------------- # 24 

de 76 a 140 cm -------------------------------------- # 22 

de 141 a 210 cm ------------------------------------- # 20 

Acima de 210cm ------------------------------------ # 18 

 

As curvas e/ou joelhos deverão obedecer rigorosamente às 

dimensões dos raios especificados nos desenhos. Nas bifurcações deverão ser 

instalados registros (dampers e spliters), para regular a vazão de ar nos diversos 

ramais. As curvas deverão ter veios direcionadores de fluxo. 

As conexões dos equipamentos aos dutos serão com lonas flexíveis 

e não inflamáveis. 

Os suportes de sustentação dos dutos deverão ser feitos em barras 

ou cantoneiras de ferro. As bitolas e espaçamentos dos suportes deverão estar de 

acordo com o especificado no manual da "SMACMA", e deverão ser pintados com 

tinta anticorrosiva.  
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16.9- Difusores, grelhas de retorno e venezianas de tomada de ar: 

Serão em alumínio anodizado e providas de elementos de regulagem 

de modo a viabilizar o balanceamento do sistema. Deverão ser de fabricação “TROX" 

ou similar, nas dimensões indicadas nos desenhos. 

 

16.10-  Sistema de renovação de ar e exaustão: 

 

A renovação de ar do sistema de expansão direta (VRF) será 

efetivada através de sistema de ventilação mecânica, constituída de caixa de 

ventilação dotada de filtragem classe G4, e rede de dutos de distribuição de ar. 

Os dutos, grelhas e venezianas já foram especificados nos subitens 

2.3 e 2.4 acima. As Caixas de Ventilação e Exaustores devem ter as características 

construtivas abaixo:   

 

16.11- Caixas de ventilação:  

As caixas de ventilação terão construção compacta em chapa de aço 

galvanizado, fornecidas com estruturas em perfis dobrados fixados através de 

parafusos aos cantos. Devem possuir trilhos fixados à base inferior, podendo ser 

instalados sobre coxins, diretamente ao piso ou teto (através de tirantes).  

A tampa de acesso para transmissão, ligações elétricas ou 

manutenção será provida de fechos rápidos para fácil acesso. 

Os ventiladores serão de simples aspiração do tipo sirocco com pás 

curvadas para frente. O acoplamento entre o motor elétrico e o ventilador centrífugo 

deverá ser executado por polias e correias trapezoidais, sendo a polia do motor 

elétrico, regulável para que se possa obter a rotação apropriada para operação do 

ventilador. 

O motor elétrico de acionamento deverá ser trifásico, tensão 

220V/60Hz, grau de proteção IP55 e de potência indicadas nas tabelas de seleção dos 

equipamentos, sendo o motor montado sobre uma base esticadora, de modo a regular 

a tensão apropriada sobre as correias. 
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Os portas filtros serão do tipo “gaveta” fabricados em perfis de aço 

galvanizado, onde serão instalados os filtros classe G4, conforme a ABNT. 

As tampas terão isolamento térmico e acústico através de placas de 

espuma de poliuretano fixado na parte interna das mesmas. 

Todas as caixas de ventilação serão pintadas com pintura 

eletrostática. 

As características de operação (vazão e perda de carga) estão 

descritas nas legendas dos desenhos que integram o projeto. 

 

16.12-Proposta: 

A proposta deverá discriminar todos os equipamentos e acessórios 

utilizados na instalação, com informações dos fabricantes, modelos, consumo de 

energia, peso, rotação e outras características que se fizerem necessárias.  

Deverão ser indicados: 

- Preço global em reais da instalação montada, testada, e entregue 

em funcionamento; 

- Prazo de validade da proposta não inferior a 30 dias; 

- Condições de pagamento; 

- Cronograma físico e financeiro com previsão de entrega final da 

obra.  

Junto à proposta devem ser anexados: 

- Catálogo dos equipamentos e acessórios ofertados; 

- Planilha de quantitativos e preços unitários dos materiais ofertados 

de acordo com discriminado nesta especificação; 

- Curriculum da empresa instaladora e da equipe técnica responsável 

pela execução dos serviços. 
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17 – LUMINOTÉCNICA. 

Em conformidade aos projetos arquitetônico, elétrico e de luminotécnica a 

contratada deverá executar: 

17.1 PAVIMENTO TÉRREO: 

ILUMINAÇÃO DAS ARCADAS E DO CINEMA 

REVOLUZ RE-1003 

Luminária downlight c/ refletor em alumínio anodizado alto  brilho,  
p/ facho     simétrico. 
 FIXAÇÃO Embutida em forro de gesso 
 ACABAMENTO  Anel de arremate na cor branca 
 Lâmpada de LED 8W/2 5 º. 
 Modelo: SKU 434406 
 Fabricante: BRILHA 
 Temperatura de cor: 2700K 
 Vida Útil: 40.000 horas 
 Voltagem: 127V 
 QUANTIDADE 
 Luminária: 24 
 Lâmpada: 24 

 

 

CABINE DE PROJEÇÃO E HALL DOS BANHEIROS 

 

UNIVERSO LED - LED 16W SLIN REDONDA 

Luminária de embutir de LED,corpo em chapa de aço fosfatizada  
com pintura microtexturada.. 
FIXAÇÃO Embutido no forro de gesso 
LAMPADA.Módulo de LED incluso na luminária - 16 W. 
ACABAMENTO Na cor branca 
Fabricante: LED SMD 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt 
QUANTIDADE 
Luminária: 02 
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HALL DA ESCADA, BANHEIRO PcD E BANHEIROS PÚBLICOS 

 

UNIVERSO LED - LED 22W SLIN REDONDA 

Luminária de embutir de LED, corpo em chapa de aço 
fosfatizada com pintura microtexturada. 
FIXAÇÃO Embutido no forro de gesso 

LÂMPADA Módulo de LED incluso na luminária - 22 W. 
ACABAMENTO Na cor branca 
Fabricante: LED SMD 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt 
. 

 

 

BOMBONIERE 

LUMICENTER ER66-E7L830 AB/P 

Luminária de embutir de LED, corpo em chapa de aço fosfatizada com pintura 
microtexturada. 
FIXAÇÃO Embutido no forro de gesso. 
ACABAMENTO Na cor branca. 
LÂMPADA Módulo de LED incluso na luminária - 17W - 46º. 
Fabricante: LUMICENTER 
Temperatura de cor: 5000K 
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt 
QUANTIDADE 
Luminária: 04  
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BIBLIOTECA DE ARTE 

LED PROFILE - CENTRO 9932-CE 

Luminária de sobrepor de LED,corpo em chapa de aço fosfatizada 
 com pintura microtexturada. 

FIXAÇÃO Embutido no forro de gesso. 
ACABAMENTO Na cor branca. 
LÂMPADA FITA DE LED - 130,0W. 
Fabricante: UNIVERSO LED 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt 
QUANTIDADE 
Luminária 2 metros: 02 
Luminária 4 metros: 02 
 
 

LOJINHA, BOMBONIERE E HALL DO CINEMA 

  
LUMICENTER SR17-S3L830 AB-P 

Projetor orientável em alumínio e controle antiofuscamento 
atravésde anel em alumínio com pintura interna em preto fosco. 
FIXAÇÃO Em trilho eletrificado 
ACABAMENTO Preto 
LÂMPADA Modulo de LED incluso na luminária 
Potencia: 17 W 
Abertura de facho: 46º 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 30.000 horas 
Voltagem: 127V 

QUANTIDADE Luminária: 11,Trilho 2,0 m: 04 

Ponteira de acabamento: 06 
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HALL DE ENTRADA PRINCIPAL 

COISA DE MINAS - LUSTRE ENVELHECIDO 

Lustre metálico com medidas especiais (diâmetros 1.50 m) eflores em vermelho 
FIXAÇÃO Na laje. 
ACABAMENTO Envelhecido 
LÂMPADA Lâmpada de LED 2W/2 7 0 º. 
Modelo: 430897 
Fabricante: BRILHA 
Temperatura de cor: 2700K 
Vida Útil: 15.000 horas 
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE 
Luminária: 01 
Lâmpada: 12 
 

 

 

PAREDE LATERAL CINEMA 

LUCIANA ILUMINAÇÃO - ARANDELA ESPECIAL 

Arandela metálica fabricada sobre medida. 
FIXAÇÃO Na parede a 2,30 m do piso acabado 
ACABAMENTO Ouro envelhecido 
LÂMPADA Lâmpada de LED 12W/2 7 0 º. 
Modelo: 430910 
Fabricante: BRILHA 
Temperatura de cor: 2700K 
Vida Útil: 25.000 horas 
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE 
Luminária: 08 
Lâmpada: 24 
OBSERVAÇÃO: Prever dimmer 
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LAVATÓRIO BANHEIROS DE PÚBLICO 

LUMICENTER - AR51-S2E27 

Arandela metálica e vidro jateado 

FIXAÇÃO Fixada na parede sobre espelho. 
ACABAMENTO Branco. 
LÂMPADA Lâmpada de LED 12W/2 7 0 º. 
Modelo: 433881                                                                   
Fabricante: BRILHA 
Temperatura de cor: 2700K                                                     A=550 – B= 90 – C= 86 
Vida Útil: 25.000 horas                                                                           
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE  

Luminária: 03 

Lâmpada: 06 
 

 

ILUMINAÇÃO DO INTERIOR DAS ARCADAS EM PEDRA 

LUMINI - SOLUM LED MD2 

Luminária de embutir no piso de LED corpo em chapa de aço fosfatizada com pintura 

microtexturada. 

FIXAÇÃO Embutido no piso. 
ACABAMENTO Na cor preto. 
LÂMPADA Módulo de LED incluso na luminária -13,2 W - 25º. 
Fabricante: LED SMD 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 35.000 horas 

Voltagem: Bivolt                                               
QUANTIDADE  
Luminária: 04 
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SANCA BOMBONIERE 

Montagem de fita de LED e drive defasados em nicho de gesso para 
iluminação indireta, luz para o teto. 
FIXAÇÃO Detalhe a ser executado em forro 
LÂMPADA 
Fita de LED - 3000K 
Modelo: 5050-300 LED 130W 
Fabricante: Universo LED 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 50.000 horas 
FONTE Drive para LED 
Modelo: CLG 300-12/24 
Fabricante: Universo LED 
Vida Média: 50000 horas 
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE 
Rolo: 01 rolo de 5 metros 
 

ILUMINAÇÃO PRATELEIRAS DA LOJA 

Montagem de fita de LED e drive nas prateleiras da loja. 
FIXAÇÃO Detalhe a ser executado na prateleira 
LÂMPADA Fita de LED 
Modelo: 5050-300 LED 24W 
Fabricante: Universo LED 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 50.000 horas 
FONTE Drive para LED 
Modelo: CLG 100-12/24 
Fabricante: Universo LED 
Vida Média: 50000 horas 
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE 
Rolo: 02 rolo de 5 metros 
 

DEGRAUS CINEMA 

Luminária de LED e drive nos degraus. 
FIXAÇÃO 
Detalhe a ser executado nos degraus do cinema 
LÂMPADA Montagem de LED 
Modelo: 5050-300 LED 0.6 POR METRO 
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Fabricante: UTILUZ 
Temperatura de cor: AZUL 
FONTE Drive para LED 
Modelo: CLG 150-12/24 
Fabricante: UTILUZ 
Vida Média: 50000 horas 
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE 
Luminária 1 metro: 25 
 
 

HALL CINEMA 

LUMINI - LUMIERE 05 

luminária de mesa com base em alumínio e difusor em 
 vidro soprado na cor âmbar. 
FIXAÇÃO Sobre as mesas de espera 
LÂMPADA Lâmpada bipino de LED 
Modelo: 432846 
Fabricante: BRILIA 
Temperatura de cor: 2700K 
Vida Útil: 20.000 horas 
QUANTIDADE 
Luminária: 02 
Lâmpada: 02 
 

 

 

17.2 PRIMEIRO PAVIMENTO: 

HALL BANHEIROS E DML 

UNIVERSO LED - LED 16W SLIN REDONDA 

Luminária de embutir de LED, corpo em chapa de aço fosfatizada  
com pintura microtexturada. 
FIXAÇÃO Embutido no forro de gesso 
ACABAMENTO Na cor branca 
LÂMPADA Módulo de LED incluso na luminária - 16 W. 
Fabricante: LED SMD 
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Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt 
QUANTIDADE 
Luminária: 02 
 
 
PATAMAR DA ESCADA, HALL, CIRCULAÇÃO E BANHEIROS 

PÚBLICOS. 

UNIVERSO LED - LED 22W SLIN REDONDA 

Luminária de embutir de LED, corpo em chapa de aço fosfatizada  
com pintura microtexturada. 
FIXAÇÃO Embutido no forro de gesso 
ACABAMENTO Na cor branca 
LÂMPADA Módulo de LED incluso na luminária - 22 W. 
Fabricante: LED SMD 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt 
QUANTIDADE 
Luminária: 10 
 

SALA DE CURSOS 1E 2, SALA DE EDIÇÃO 1 E 2, SALA  

DE SEGURANÇA E TI, BOX 1, 2 E 3 

LUMICENTER EAN03-E3500850 

Luminária de embutir de LED,corpo em chapa de aço fosfatizada  
com pintura microtexturada. Difusores em acrílico leitoso. 
FIXAÇÃO Embutido no forro de gesso. 
ACABAMENTO Na cor branca. 
LÂMPADA Módulo de LED incluso na luminária - 37,0W. 
Fabricante: LUMICENTER 
Temperatura de cor: 5000K 
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt 
QUANTIDADE 
Luminária: 33 
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HALL DE ESPERA 

LED PROFILE - MAX 5432 - TE - PAREDE E TETO 

Luminária de embutir de LED, corpo em chapa de aço fosfatizada 
 com pintura microtexturada. Difusores em acrílico leitoso. 
FIXAÇÃO Embutido na parede e no forro 
ACABAMENTO 
Na cor branca 
LÂMPADA 
FITA DE LED - 65 W. 
Fabricante: UNIVERSO LED 
Temperatura de cor: 3000K                                      
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt 
QUANTIDADE 
Luminária 3 metros parede e 1.50 
metros teto : 03 
. 
 

LAVATÓRIO BANHEIROS DE PÚBLICO 

LUMICENTER - AR51-S2E27 

Arandela metálica e vidro jateado 
FIXAÇÃO Fixada na parede sobre espelho. 
ACABAMENTO Branco. 
LÂMPADA Lâmpada de LED 12W/2 7 0 º. 
Modelo: 433881                                                                   
Fabricante: BRILHA 
Temperatura de cor: 2700K                                                     A=550 – B= 90 – C= 86 
Vida Útil: 25.000 horas                                                                           
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE  
Luminária: 03 
Lâmpada: 06 
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LATERAL DO VÃO LIVRE NA LAJE PARA ILUMINAÇÃO ZENITAL 

Montagem de fita de LED e drive defasados em nicho de gesso para 
iluminação indireta, luz para o teto. 
FIXAÇÃO 
Detalhe a ser executado em forro de gesso. 
LÂMPADA 
Fita de LED - 3000K 
Modelo: 5050-300 LED 130W                               
Fabricante: Universo LED 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 50.000 horas 
FONTE Drive para LED 
Modelo: CLG 300-12/24 
Fabricante: Universo LED 
Vida Média: 50000 horas 
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE 
Rolo: 01 rolo de 5 metros 
Fonte: 01 
 

ACESSO AOS BANHEIROS DE PÚBLICO 

Montagem de fita de LED e drive defasados em nicho de gesso para 
iluminação indireta, luz para o teto. 
FIXAÇÃO 
Detalhe a ser executado em forro de gesso. 
LÂMPADA 
Fita de LED - 3000K 
Modelo: 5050-300 LED 130W 
Fabricante: Universo LED 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 50.000 horas 
FONTE Drive para LED 
Modelo: CLG 300-12/24 
Fabricante: Universo LED 
Vida Média: 50000 horas 
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE 
Rolo: 02 rolo de 5 metros 
Fonte: 01 
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17.4 SEGUNDO PAVIMENTO: 

HALL BANHEIROS  

UNIVERSO LED - LED 16W SLIN REDONDA 

Luminária de embutir de LED, corpo em chapa de aço fosfatizada  
com pintura microtexturada. 
FIXAÇÃO Embutido no forro de gesso 
ACABAMENTO Na cor branca 
LÂMPADA Módulo de LED incluso na luminária - 16 W. 
Fabricante: LED SMD 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt 
QUANTIDADE 
Luminária: 01 
 
 

 ESCADA, HALL DE ESPERA E BANHEIROS PÚBLICOS. 

UNIVERSO LED - LED 22W SLIN REDONDA 

Luminária de embutir de LED, corpo em chapa de aço fosfatizada  
com pintura microtexturada. 
FIXAÇÃO Embutido no forro de gesso 
ACABAMENTO Na cor branca 
LÂMPADA Módulo de LED incluso na luminária - 22 W. 
Fabricante: LED SMD 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt 
QUANTIDADE 
Luminária: 13 
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SALAS MULTIUSO 

LUMICENTER EAN03-E3500850 

Luminária de embutir de LED,corpo em chapa de aço 
fosfatizada  
com pintura microtexturada. Difusores em acrílico leitoso. 
FIXAÇÃO Embutido no forro de gesso. 
ACABAMENTO Na cor branca. 
LÂMPADA Módulo de LED incluso na luminária - 37,0W. 
Fabricante: LUMICENTER 
Temperatura de cor: 5000K 
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt                                                               
QUANTIDADE 
Luminária: 32 
 

 

 

ESTAR E ESPERA  

LUMICENTER SR17-S3L830 AB-P 

Projetor orientável em alumínio e controle antiofuscamento 
atravésde anel em alumínio com pintura interna em preto fosco. 
FIXAÇÃO Em trilho eletrificado 
ACABAMENTO Preto 
LÂMPADA Modulo de LED incluso na luminária 
Potencia: 17 W 
Abertura de facho: 46º 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 30.000 horas 
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE Luminária: 10,Trilho 2,0 m: 05 
Ponteira de acabamento: 06 
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LAVATÓRIO BANHEIROS DE PÚBLICO 

LUMICENTER - AR51-S2E27 

Arandela metálica e vidro jateado 
FIXAÇÃO Fixada na parede sobre espelho. 
ACABAMENTO Branco. 
LÂMPADA Lâmpada de LED 12W/2 7 0 º. 
Modelo: 433881                                                                   
Fabricante: BRILHA 
Temperatura de cor: 2700K                                                     A=550 – B= 90 – C= 86 
Vida Útil: 25.000 horas                                                                           
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE  
Luminária: 04 
Lâmpada: 08 
 

 

 

LATERAL DO VÃO LIVRE NA LAJE PARA ILUMINAÇÃO ZENITAL 

Montagem de fita de LED e drive defasados em nicho de gesso para 
iluminação indireta, luz para o teto. 
FIXAÇÃO 
Detalhe a ser executado em forro de gesso. 
LÂMPADA 
Fita de LED - 3000K 
Modelo: 5050-300 LED 130W                               
Fabricante: Universo LED 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 50.000 horas 
FONTE Drive para LED 
Modelo: CLG 300-12/24 
Fabricante: Universo LED 
Vida Média: 50000 horas 
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE 
Rolo: 01 rolo de 5 metros 
Fonte: 01 
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17.5 TERCEIRO PAVIMENTO: 
 
ESPAÇO MUSICAL 
 
 
REVOLUZ RE-1003 

Luminária downlight c/ refletor em alumínio anodizado alto brilho,  

p/ facho simétrico. 
              FIXAÇÃO Embutida em forro de gesso. 
  ACABAMENTO  Anel de arremate na cor branca 
  Lâmpada de LED 8W/2 5 º. 
  Modelo: SKU 434406 
  Fabricante: BRILHA 
 Temperatura de cor: 2700K 
 Vida Útil: 40.000 horas 
 Voltagem: 127V 
 QUANTIDADE 
  Luminária: 06 
  Lâmpada: 06 

 

 
 
 
 
 
LED PROFILE - CENTRO 9932-CE 

Luminária de sobrepor de LED,corpo em chapa de aço fosfatizada 
 com pintura microtexturada. 

FIXAÇÃO Embutido no forro de gesso. 
ACABAMENTO Na cor branca.                                                  
LÂMPADA FITA DE LED - 130,0W. 
Fabricante: UNIVERSO LED 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt 
QUANTIDADE 
Luminária 2 metros: 09 
Luminária 3metros: 01 
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BANHEIROS DE PÚBLICO 
 
UNIVERSO LED - LED 16W SLIN REDONDA 

Luminária de embutir de LED, corpo em chapa de aço fosfatizada  
com pintura microtexturada.            
FIXAÇÃO Embutido no forro de gesso 
ACABAMENTO Na cor branca 
LÂMPADA Módulo de LED incluso na luminária - 16 W. 
Fabricante: LED SMD 
Temperatura de cor: 3000K 
Vida Útil: 35.000 horas 
Voltagem: Bivolt 
QUANTIDADE 
Luminária: 06 
 
 
 

DEPÓSITO E ÁREA TECNICA 

LUMICENTER - AR03-S1E27 
 
Arandela metálica e vidro jateado 

FIXAÇÃOFixado na parede a 1.75 m do piso acabado. 
ACABAMENTO Branco. 
LÂMPADA Lâmpada de LED 12W/2 7 0 º. 
Modelo: 433898 
Fabricante: BRILHA 
Temperatura de cor: 6500K 
Vida Útil: 25.000 horas 
Voltagem: 127V 
QUANTIDADE 
Luminária: 10 
Lâmpada: 10 
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18. - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

18.1- Instalações de esgoto  

18.2 - Instalações de combate a incêndio e rota de fuga  

18.3 – Aparelhos sanitários. 

O serviço compreenderá a instalação de água fria, instalação de 

esgoto sanitário, instalação de águas pluviais e combate a incêndio. 

O prédio será abastecido de água potável pela concessionária local, que 

alimentará através de um ramal predial uma Caixa d’água com capacidade para 2.000 

litros, localizada na área técnica do prédio, de onde a água será recalcada, e 

distribuída pôr gravidade através de barrilete de distribuição, colunas e ramais de 

alimentação para os aparelhos. 

Foi utilizado o método das normas para o dimensionamento das instalações 

de água fria, de acordo com a norma da ABNT – (NB-92/ 80)-(NBR 5626) que consiste 

em atribuir pesos aos diversos aparelhos e relacionar esses pesos com as vazões 

através da expressão Q=C.P. 

Os esgotos primário e secundário serão coletados através de tubos de 

queda, tubos de gordura, ramais e sub-ramais, caixas de passagem e caixas de 

gordura, e seus efluentes lançados em fossas sépticas e filtros anaeróbios e 

posteriormente lançados no solo através de sumidouro. 

As instalações de esgoto sanitário e águas servidas foram dimensionadas 

pelo método das normas de acordo com ABNT (NB 19/83), atribuindo a cada aparelho 

um peso conhecido como Unidade Hunter de Contribuição ou unidade de descarga 

que é um fator probabilístico, que representa a freqüência habitual de utilização 

associada a vazão de cada uma das diferentes peças de um conjunto de aparelhos 

heterogêneos em funcionamento simultâneo, em hora de contribuição máxima no dia. 
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As águas provenientes dos telhados e áreas externas serão lançadas 

livremente no terreno, sendo coletadas através de canaletas de acordo com o 

projeto de urbanização. 

O prédio receberá proteção pôr extintores portáteis classe ABC 6Kg, 

distribuídos de tal modo que a distância percorrida pelo operador atenda as condições 

mínimas reguladas pela ABNT, que poderão ser observadas no projeto específico. 

O correto posicionamento e alturas de fixação dos extintores deverá 

obedecer o projeto específico. 

Equivalência. 

Todos os fabricantes e referências, citados nesta especificação, poderão ser 

substituídos por outros equivalentes, desde que a qualidade do material seja 

comprovadamente igual ou superior às especificadas e que a FISCALIZAÇÃO autorize 

tal substituição. 

Generalidades. 

Este memorial faz parte integrante do projeto e tem como objetivo, nortear e 

complementar o conteúdo do projeto gráfico, visando assim o perfeito entendimento 

das instalações projetadas. 

Qualquer modificação que pôr ventura seja necessária, só poderá ser 

executada após prévia autorização da fiscalização e do projetista. tais modificações 

serão cadastradas e indicadas nos desenhos específicos permitindo na conclusão dos 

serviços a execução dos “As Built”. 

Todas as dúvidas quanto à interpretação dos projetos e ou as especificações, 

serão resolvidas pela fiscalização. 

A contratada deverá possuir pessoal técnico qualificado para a execução dos 

serviços e um responsável habilitado perante o CREA-PA. 

Especificações técnicas das instalações hidro-sanitárias. 

Instalações hidráulicas 
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Tubos e conexões 

PVC 

Tubos e conexões em PVC rígido com juntas soldadas, classe 15, pressão 

de serviço 7,5kg/cm2, fabricado conforme norma EB-892/77. 

Ref: Tigre ou similar. 

Execução: 

Toda instalação interna e externa, embutida na parede e no piso será 

executada em PVC. 

Todas as deflexões das canalizações deverão ser executadas através de 

conexões apropriadas. Não será permitida aplicação de calor, para execução de 

qualquer deflexão. 

As ligações dos aparelhos sanitários, lavatórios, pias, mictórios, 

chuveiros e duchas, se farão sempre com interposição de conexões PVC solda 

e rosca metálica (SRM). 

As tubulações, antes dos revestimentos das alvenarias, serão submetidas à 

prova de pressão hidrostática, devendo a água permanecer na tubulação pelo menos 

15 minutos. 

Durante a construção, para evitar a entrada de corpos estranhos na 

tubulação, a sua extremidade será vedada com plug ou cap. 

Para facilidade de montagem e desmontagem, serão colocadas uniões onde 

convier. 

As juntas rosqueadas (acessórios) serão vedadas com fita teflon. 

As canalizações quando embutidas, correrão nas paredes ou revestimento 

de piso, evitando-se a sua inclusão no concreto. 
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No caso em que as tubulações devam ser fixadas em paredes e/ou 

suspensas em lajes, os elementos suportantes e de fixação, serão determinados de 

acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. 

As ferragens hidráulicas terão como referencial fabricação DECA ou similar. 

Registros e válvula 

Registros brutos 

Diâmetro menor ou igual a 4”. 

Registro de gaveta em bronze, com rosca BSP, haste não ascendente, 

classe 150lbf/pol.2. 

Ref: Niagara ou similar 

Execução 

Para diâmetro menor ou igual a 4” 

Deverão ser conectadas as tubulações através de adaptadores solda e 

rosca, vedadas com fita teflon. 

Válvulas 

Diâmetro menor ou igual a 4” 

Inteiramente em bronze, com rosca de acordo com a ABNT-NBR-6414, e 

fecho cômico, indicado para serviços em linha verticais de sucção com pressão de 150  

lbf/pol.2. 

Ref.: Niagara ou similar 

Válvula de retenção 

Diâmetro menor ou igual a 4” 

Válvula de retenção em bronze, tipo portinhola, com rosca BSP, classe 

150ibf/pol2, rosca de com ABNT-NBR-6414. 
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Ref.: Niagara ou similar 

Execução 

Para diâmetro menor ou igual a 4” 

Deverão ser conectadas as tubulações através de adaptadores solda e 

rosca, vedadas com fita teflon ou mealhar com massa de zarcão. 

Esgoto sanitário 

Tubos e conexões em pvc 

Diâmetro menor ou igual a 100mm 

Serão em PVC rígido junta soldável tipo esgota série leve, em barra de 6 

metros, conforme NBR 5688-ABNT. 

Ref.: Tigre ou similar 

TUBOS 

Diâmetro maior  que 100mm 

Serão em PVC rígido junta soldável tipo esgota série leve, em barra de 6 

metros, conforme NBR 5688-ABNT. 

Caixas sifonadas 

Serão em PVC rígido reforçado, tipo monobloco, com porta grelha, grelha ou 

tampa cega metálica cromada, nas dimensões 150x150x50mm. 

Ref:. Cx-38, Tigre ou similar. 

Ralos sifonados 

Serão em PVC rígido reforçado, saída pelo fundo, com grelha metálica 

cromada nas dimensões 100x100x40mm. 

Ref:. Cx-10, Tigre ou similar. 

Ralo seco 
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Será em PVC rígido, saída pela lateral, com grelha metálica cromada nas 

dimensões 100x53x40mm. 

Ref:. Cx-11, Tigre ou similar. 

Execução 

As tubulações correrão sob o piso ou laje, nas paredes ou em shaft, não 

podendo ficar solitária a estrutura metálica. 

Quando assentados no solo deverão ficar em terreno resistentes ou de 

embasamento adequado. Serão envolvidos com aterro cuidadosamente selecionado, 

isentos de pedras e corpos estranhos e adensado em camadas não superior a 15cm 

de cada vez. 

Nos desvio deverá ser usadas conexões apropriadas. 

Será vedada a execução de bolsas em tubos por meio de aquecimento. 

Deverá ser usado luva quando necessário. 

Após a execução e antes do recobrimento de rasgo e valas, a tubulação, 

será testada conforme NBR-8160. 

Os tubos de ventilação dos sanitários, serão interligados ao duto de 

exaustão. 

As caixas sifonadas, serão assentadas niveladas com o piso acabado, serão 

adicionados prolongamentos se a profundidade for superior a sua altura normal. 

Os ralos secos e sifonados serão assentes nivelados com o piso acabado. 

Nos esgotos primários, secundários e águas pluviais de tubos em PVC, as 

declividades mínimas serão as seguintes: 

Ø 75mm- - - - - - -0,03m/m 

Ø 100mm- - - - - -0,01m/m 

Ø 150mm- - - - - -0,01m/m 
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Nos tubos PVC não serão permitidos achatamento. Os caimentos serão 

estudados cuidadosamente, com o fim de evitar entupimentos. 

No pé das tubulações de esgoto primário, secundário deverá se instalado 

tubo operculados com inspeção. 

Para execução de junta soldada, deverá se tirar o brilho das superfícies a 

serem soldadas com lixa, e limpar a ponta e bolsa com solução limpadora. A seguir 

aplica com pincel chato, uma camada de solda na bolsa, cobrindo apenas o terço 

esterno da mesma e outra camada mais espessa na ponta do tubo. Após aplicação da 

solda nas peças a serem soldadas, serão juntadas forçando o encaixe até o fundo da 

bolsa, sem torcer. 

Caixas de inspeção 

São dispositivos destinados a interligarem uma ou mais redes de esgoto, 

permitir alteração de diâmetro, inspecionar setores localizados, etc. 

Execução 

Todas as caixas de inspeção de esgoto primário e secundário serão 

executadas em concreto armado, com tampa em concreto de acordo com projetos 

específicos. 

Águas pluviais 

Tubos de pvc tipo leve 

Será empregado na drenagem dos lagos 

Caixas de areia 

São dispositivos destinados a interligar uma ou mais redes de águas pluviais, 

permitir alteração de diâmetro, inspecionar setores localizados. 

Execução 
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Serão executados em concreto armado, de acordo com os projetos 

específicos. 

Aparelhos sanitários 

Louças 

Bacias sanitárias 

Banheiro Público Masc. e Fem. 

Será com caixa acoplada válvula, em material cerâmico vitrificado, com 

acessórios (assento, parafuso e ligação flexível cromado 40cmx1/2”). 

Ref.: 707CP, linha DUNA fab.: Deca ou similar. 

Banheiro PcD 

Bacia convencional com abertura frontal Linha Conforto cor Branco Ref.: P51, 

linha Vogue Plus  fab.: Deca ou similar. 

Mictório individual, em cerâmica vitrificada, com sifão integrado para válvula 

embutida REF M714 Fab. Deca ou similar 

Lavatórios 

Banheiro Público Masc. e Fem 

Cuba de sobrepor retangular com mesa Ref. L98.17 em cerâmica vitrificada, 

com acessórios ( sifão cromado, ligação flexível 40cmx1/2”, válvula de escoamento 

cromado, estabilizador SP 9 e torneira automática). 

Banheiro PcD 

Lavatório de canto Linha Izy Cod. L101 Fab. Deca ou similar 

Metais e acessórios 

Torneiras 
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Para lavatórios – Será do tipo automática de mesa Decamatic Eco Ref. 

1173C Fab. Deca ou similar. 

 

Registro de gaveta 

Serão em latão com canopla aclopada, conforme especificado em projeto. 

Válvulas 

As válvulas de escoamento para lavatório e pia, serão em metal com 

acabamento cromado. Conforme especificado em projeto. 

Sifões 

Serão em metal cromado. 

Ref.: 1680 – 1”x1 ½” para lavatório e 1 ½”x2”  para pia americana. 

Válvula para mictório 

Terá acionamento por pressão manual e fechamento automático após um 

tempo predeterminado. 

            Dispenser para toalhas de mãos Slimroll, cod. 30210379 cor branco, 

fab.    Kimberly-Clark. 

           Dispenser Lalekla para sabonete 400ml na cor branca, cod. 986776 

fab. Kimberly-Clark; 

         Dispenser Lalekla de papel higiênico em rolo cod.30175768. fab. 

Kimberly-Clark; 

 

                       Assento 

Assento plástico em polietileno especial. 

Ref.: Modelo AP-30, fab..: Deca . 
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Execução 

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e 

substituição. 

Os aparelhos e seus respectivos acessórios serão instalados com o maior 

esmero e em escrita observância às indicações do projeto, as especificações e, ainda, 

as recomendações do fabricante. 

O perfeito estado de cada aparelho, será cuidadosamente verificada antes de 

sua colocação, devendo o mesmo ser novo e não ser permitido quaisquer defeitos 

decorrente de fabricação ou manuseio inadequado. 

Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos sanitários serão 

arrematados com canopla de acabamento cromado. 

Todos os metais dos aparelhos sanitários, bem como os de ligação, deverão 

Ter acabamento cromado. 

Para as instalações de esgoto, deverão ser utilizados condutores em PVC 

nas bitolas descritas em projeto, que deverão ser alinhados e assentados conforme 

prescrito nos projetos, sendo descarregados no conjunto Fossa e Filtro conforme 

projeto de Esgoto. 

16 – OUTROS SERVIÇOS. 

16.1 – escada. / guarda corpo 

 16.1.1 - escada metálica de acesso do térreo até o segundo pavimento, 

com patamares em chapa xadrez pintada com tinta esmalte sintético acab. 

fosco, cor falcão fab. Suvinil, corrimão tubular metálico de 2" na cor falcão, com 

estrutura metálica de sustentação pintada com tinta esmalte sintético acab. 

fosco cor falcão fab. Suvinil.  

A contratada deverá executar a escada metálica de acesso a todos os 

pavimentos e os guarda corpos dos vãos livres para iluminação zenital presentes  em 

todos os andares,  em conformidade com o detalhamento do projeto arquitetônico. 
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Deverão ser observados todos os detalhes constantes no projeto 

arquitetônico, salientando-se que a contratada se responsabilizará pelo cálculo 

estrutural da mesma. 

17 - ENTREGA DA OBRA. 

17.1 - limpeza final para entrega da obra. 

A remoção e o transporte provenientes das demolições serão retirados 

para longe da obra de acordo com as orientações e recomendações da 

Fiscalização, para que porventura, elementos decorativos e arquitetônicos que 

compõe a originalidade do monumento e que se encontram espalhados por 

espaços internos e externos, não sejam perdidos. 

Os serviços de limpeza deverão ser realizados diariamente de forma a 

manter os acessos a todos os compartimentos da obra limpos e desobstruídos. 

Os serviços de limpeza final deverão satisfazer aos seguintes requisitos: 

 Remoção de todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os excessos. 

 Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, 

revestimentos, cimentados, pedras, pastilhas, vidros, espelhos, sanitários, 

etc... deverão ser limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a 

não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 

 Remoção de todas as manchas e salpicos de tinta, dando-se especial 

atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das 

esquadrias. 

 Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecido das superfícies, sobretudo das cantarias, alvenaria 

de pedra e pastilhas. 

 Os aparelhos sanitários serão lavados com água e sabão neutro, não 

sendo permitido o uso de solução ácida. 

 Serão removidos entulhos e a sobra de materiais, ficando o imóvel 

completamente livre e desimpedido de todos os resíduos das construções. 
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O recebimento da edificação será precedido de cuidadosa verificação, 

por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e 

segurança de todas as instalações de água, esgoto, águas pluviais, aparelhos 

sanitários, equipamentos diversos, ferragens e tudo o mais necessário para o 

perfeito funcionamento da edificação. 

 

17.2 - As Built. 

A contratada deverá atualizar os projetos em conformidade com a forma 

concebida durante a execução dos serviços de reforma e restauração.Os projetos 

deverão ser entregues em forma de arquivo tipo CAD e também plotados na escala 

1:50, sendo que os detalhes na escala 1:20 ou na escala que seja mais conveniente 

para o perfeito entendimento do projeto. 

 

 
 

 

                       ESCALA TRES ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA 

                                        CNPJ 04866868/0001-20 
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